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Masaż receptą na wszystko?Marek Kozdra od ponad pięciu 
lat profesjonalnie zajmuje się 
masażem. Natomiast od niedawna 
można skorzystać z jego usług przy 
Saunarium w rudzkim Aquadromie. 
Jak podkreśla masażysta – masaż 
w takim miejscu to idealne 
zakończenie treningu w Strefie 
Rekreacji i Sportu lub relaksu 
w samym Saunarium. 
Najważniejszy jest jednak aspekt 
zdrowotny masażu i codzienna 
profilaktyka. O tym, jak wygląda 
praca masażysty, co jest 
najważniejsze w tym zawodzie  
i np. z jakiego rodzaju masażu 
warto skorzystać zimą, 
rozmawiamy z masażystą 
rudzkiego Aquadromu.

– To była od początku Pana praca 
marzeń? 

– Masażem zajmuję się od ok. pięciu 
lat, a pomysł ten pojawił się dlatego, że 
zawsze chciałem pracować w sporcie, 
a przede wszystkim w służbie zdrowia 
drugiego człowieka. Tym bardziej, że 
gdy zaczynałem, ludzie nie dbali jesz-
cze o profilaktykę tak, jak teraz. I to nie 
był zawód mojego pierwszego wyboru, 
bo początkowo trafiłem na inny kieru-
nek studiów. Jednak w trakcie stwier-
dziłem, że masaż będzie idealnym za-
wodem dla mnie, w którym będę czuł 
satysfakcję i widział wymierne efekty 
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Masaż to nie jedyna dodatkowa opcja, o którą wzbogacił 
się niedawno rudzki Aquadrom. – Po masażu można 

udać się do naszego Aqua Bistro, które od grudnia 
prowadzimy w nowej odsłonie już w pełni samodzielnie, 
a nie przez zewnętrzny podmiot. Mamy piec do własnej 
pizzy, którą kucharze przygotowują na miejscu. W menu 

znajdziemy także świeże sałatki, a dla najmłodszych 
przygotowaliśmy m.in. specjalną ofertę na ferie – wylicza 

Izabela Życzkowska, dyrektor wizerunku i promocji 
rudzkiego Aquadromu.

tego, co robię. Poza tym jest to praca, 
w której człowiek nieustannie się roz-
wija. Chcemy wykonywać tę pracę od-
powiedzialnie, bo na naszych barkach 
spoczywa ludzkie zdrowie. 

– Mówi Pan o zdrowotnym aspek-
cie masażu. Czy ten może uleczyć?

– Teoretycznie tak. Jednak przede 
wszystkim masaż jest dodatkowym 
bodźcem dla organizmu, który ma spo-
wodować poprawę funkcjonowania 
danej części ciała, czy danego narzą-
du. Przy czym najważniejsza jest co-
dzienna profilaktyka. Ludzie często 
oczekują, że przyjdą do mnie na jeden 
masaż i będą mieli dwa miesiące spo-
koju, jeżeli chodzi o dolegliwości.  
A tak naprawdę po wykonanej serii 
masaży, efekt może się utrzymywać 
tylko do jakiegoś czasu. Jest to kwestia 
bardzo indywidualna, bo nie wiadomo, 
jak zareaguje dany organizm. Dlatego 
staram się zawsze uświadamiać ludzi, 
że jeżeli będą na co 
dzień w stanie wykonać 
to absolutne minimum, 
jeżeli chodzi o aktyw-
ność ruchową, to część 
dolegliwości może znik-
nąć na zawsze. 

– Czyli masaż wyj-
ścia na basen nam nie 
zastąpi... À propos ba-
senu. Od niedawna 

współpracuje Pan z rudzkim Aqu-
adromem.

– Szukałem miejsca, w którym mógł-
bym zaoferować swoje usługi,  
a w którym takich brakuje. W Rudzie Ślą-
skiej widzę deficyt w tym zakresie, dlate-
go współpraca z Aquadromem bardzo 
mnie cieszy. Tutejsze Saunarium jest na 
bardzo wysokim poziomie i nawet moi 
znajomi z Piekar Śląskich przyjeżdżają 
tutaj 30 km, żeby się zrelaksować. Cho-
dzi o połączenie kilku usług – mamy sau-
ny na bardzo wysokim poziomie, baseny 
i równolegle można korzystać z masażu, 
bez konieczności przemieszania się po-
między różnymi miejscami. Dużo osób  
w pracy mówi mi właśnie o tym, że bar-
dzo dobrze, że takie miejsce powstało, bo 
tego oczekiwali. Po wysiłku fizycznym 
np. na basenie masaż zawsze przyspiesza 
regenerację i poprawia efekt treningu. 
Natomiast po Saunarium jest idealnym 
zwieńczeniem relaksu.

– Z jakiego rodzaju masażu moż-
na skorzystać? 

– Każdy masaż jest masażem leczni-
czym, bo masując każdą część ciała – 
np. grzbiet – zawsze będzie to miało 
wpływ na cały organizm. Oczywiście 
są też masaże typowo relaksacyjne – 
na przykład masaż gorącymi kamienia-
mi, ale też oferuję masaże fachowe, 
które wymagają od masażysty bardzo 
dużego nakładu sił, a od pacjenta cza-
sami nawet zaciśnięcia zębów, ale co 
za tym idzie – efekty zdrowotne są dłu-
gofalowe. Tak naprawdę staram się od-
powiadać na potrzeby poszczególnych 
klientów, żeby dać im i trochę relaksu, 
ale i niezbędnej profilaktyki. 

– A jak wygląda cennik? 
– Można skorzystać z masaży czę-

ściowych, np. samego grzbietu, który 
kosztuje 40 zł. Z tym że nie masuję  
z zegarkiem w ręku, bo każda osoba 
potrzebuje innego bodźca i o innym 

stopniu natężenia. Dla 
jednej osoby odpowiedni 
może być taki masaż, 
który trwa 15 minut, a dla 
niektórych taki, który 
trwa 40 minut. Można też 
skorzystać z masaży re-
laksacyjnych – np. ciepłą 
świecą (90 zł), czy gorą-
cymi kamieniami (95 zł). 
Natomiast całościowy, 

godzinny masaż leczniczy to ok. 95 zł. 
– To może na koniec – jaki masaż 

poleciłby Pan na zimę?
– Dla zmarzluchów polecam właśnie 

masaż ciepłymi kamieniami lub świe-
cą. To są masaże typowo relaksacyjne, 
bardzo przyjemne, szczególnie dla 
osób cierpiących na niskie ciśnienie. 

W zimie mamy też troszkę mniej ru-
chu, więc polecałbym także mocniej-
sze masaże, które zwiększają ukrwie-
nie.

 Joanna Oreł
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Zaplanowali przyszłość na 6!
WArSzTATy

Ponad 50 gimnazjalistów z obecnej SP nr 17 
miało okazję w czwartek (25.01) przekonać się, 
czy swoją przyszłość być może zwiążą z informa-
tyką, budownictwem, elektroniką, a może energe-
tyką odnawialną, a zarazem mogli skonsultować 
to z doradcą zawodowym. W tym celu w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Wirku odbyły 
się warsztaty.

– Nasi goście zostali podzieleni na kilka grup, 
w ramach których odbywały się zajęcia – naj-
pierw z doradcą zawodowym, a później prezentu-
jące nasze kierunki kształcenia – mówiła Anna 
Jońca, koordynatorka warsztatów z ZSP nr 6.

Uczniom SP nr 17 z Bielszowic podczas spo-
tkania w „Koperniku” ich starsi koledzy zapre-
zentowali poszczególne pracownie oraz wyjaśnili 
m.in., jak w praktyce wygląda programowanie, 
posługiwanie się programem AutoCad, lutowa-
nie, czy programowania mikrokontrolerów. 
– Uczniowie bardzo zaangażowali się w te zajęcia 
i to nas cieszy, bo naszym celem jest przyciągnię-
cie nowych osób do szkoły. Tak też i brzmiało ha-

Uczniowie poznawali  
m.in. tajniki energetyki odnawialnej.
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sło warsztatów „Zaplanuj Swoją Przyszłość na 6, 
czyli zaplanuj swoją ścieżkę rozwoju zawodowe-
go w ZSP 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Ślą-
skiej” – wyjaśniła Anna Jońca. 

 JO

Politechnika wkracza do SP nr 18
EDUKACJA

Można powiedzieć, że w Kochłowicach po-
wstała zamiejscowa filia Politechniki Śląskiej. 
A dokładnie – od czwartku działa tutaj szkoła pod 
patronatem uczelni. Pomiędzy politech-
niką a Szkołą Podstawową nr 18 podpisane zosta-
ło porozumienie w tej sprawie.

Podpisana w czwartek (25.01) umowa patro-
nacka to zapowiedź współpracy SP nr 18 z Wy-
działem Transportu oraz Wydziałem Inżynierii 
Materiałowej i Metalurgii z Katowic. Patronat do-
tyczy klas 4-7. – Pracownicy naukowi będą pro-
wadzili zajęcia dla naszych uczniów. Natomiast 
dzieci będą uczestniczyły w zajęciach laborato-
ryjnych na uczelni – wyjaśnia Grażyna Miliczek, 
dyrektorka SP nr 18. – Chcemy, aby w ten sposób 
uczniowie rozwijali swoje pasje, a nie tylko 
uczestniczyli w zajęciach związanych z podstawą 
programową. Będą oni mieli możliwość doświad-
czania i poznawania niektórych rzeczy oraz zja-
wisk w ciekawszy, bo doświadczalny sposób – do-
daje. 

Tematyka spotkań ma obejmować m.in. nowo-
czesne materiały stosowane w sporcie, w tym np. 

Od czwartku SP nr 18 jest 
pod patronatem Politechniki Śląskiej.

w piłce nożnej, w produkcji rowerów lub nart. 
– Przedstawione zostaną również bardziej za-
awansowane zagadnienia, związane z technikami 
mikroskopowymi prowadzenia badań naukowych 
czy rodzajem materiałów inżynierskich występu-
jących w naszym otoczeniu – mówi prof. Grze-
gorz Moskal z Instytutu Nauki o Materiałach Po-
litechniki Śląskiej.  JO
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Nauczyciele z dyplomami
EDUKACJA

16 nauczycieli z Rudy Śląskiej znalazło się 
w gronie tych, którym Kuratorium Oświaty w Ka-
towicach wręczyło awanse na wyższe stopnie na-
uczycielskie – a dokładnie przyznano stopnie na-
uczyciela dyplomowego. Podczas uroczystości  
w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 
w Katowicach tytuły odebrali także nauczyciele 
z ościennych miast. 

– Ok. 10 lat trwa droga do momentu, kiedy na-
uczyciele otrzymują ten wymarzony stopień na-
uczyciela dyplomowanego. Dzisiaj przyjmujemy 
ich 86 – na różnych poziomach szkół. Nie pozosta-
je mi nic innego, jak pogratulować, bo to trudna 
ścieżka awansu – podkreślał Dariusz Domański, 
wicekurator oświaty na Śląsku. – Wymagania wo-
bec nauczycieli są bardzo wysokie. Nauczyciel nie 
tylko musi spełniać kryteria merytoryczne, ale 
również jego poziom etyczny powinien być bardzo 
wysoki, a praca w tym zawodzie wymaga nieustan-
nego rozwoju – dodaje.

Dowodem na to jest 1558 nauczycieli dyplomo-
wanych z Rudy Śląskiej, którzy stanowią ponad 

Rudzcy nauczyciele przyjęli 
podziękowania od władz miasta.
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połowę zatrudnionych w naszym mieście (ogółem 
mamy 2557 nauczycieli). – Jestem dumna z tego, 
że właśnie z taką grupą zawodową mogę współ-
pracować od siedmiu lat. Dziękuję za poświęcony 
czas i gratuluję tego, że mimo tak wielu obowiąz-
ków potrafiliście Państwo znaleźć czas na to, aby 
zająć się swoją ścieżką awansu zawodowego, co 
z pewnością przełoży się na dalszą pracę  
– winszowała wiceprezydent Anna Krzysteczko, 
która odpowiada w mieście m.in. za oświatę. JO

Radni obradowali
SESJA rADy MIASTA

Kolejna sesja Rady Miasta za nami. W czwartek 
(25.01) podczas styczniowych obrad radni podjęli 
ważne dla miasta uchwały. Najważniejszymi z nich 
okazały się te dotyczące podwyższenia kapitału 
Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. 

Na początku sesji, tradycyjnie już, zostało 
przedstawione sprawozdanie z pracy prezydent 
miasta w okresie międzysesyjnym, czyli od  
8 stycznia. Punkt obrad, który wzbudził najwięk-
sze emocje wśród radnych, dotyczył dwóch pro-
jektów uchwał odnoszących się do ŚPPT. Doty-
czyły one wniesienia jako wkładu pieniężnego 
aportu prawa własności terenów położonych w re-
jonie ulicy Bukowej oraz Kokota, które miałyby 
zostać zrewitalizowane przez spółkę. – Jeśli taka 
spółka została powołana w naszym mieście, to 
trzeba korzystać z jej usług. Została ona stworzona 
po to, żeby miasto, które ma tak wiele zdegradowa-
nych terenów, mogło je rewitalizować – podkreśli-
ła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Ta propozycja spotkała się jednak z różnymi sta-
nowiskami radnych, którzy twierdzili, że spółka 
znajduje się w złej sytuacji finansowej i nie jest 

konieczne, żeby to ona zajmowała się rewitaliza-
cją. – W moim przekonaniu – z punktu widzenia 
radnego i spoglądając na finanse miasta, przeka-
zywanie majątku do spółki, której kondycja nie jest 
najlepsza, jest bezzasadne – mówił radny Marek 
Wesoły. – Tereny, które chcemy przekazać spółce, 
wymagają gruntownej rewitalizacji, ponieważ nie-
ruchomość przy ulicy Bukowej znajduje się na te-
renie, na którym od wielu lat pali się hałda. Dlate-
go chcemy przejąć ten teren od Spółki Restruktury-
zacji Kopalń i zrewitalizować go tak, jak się należy 
– zaznaczył Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy 
Śląskiej. – Można by było wystawić te nierucho-
mości na sprzedaż i wtedy prywatny inwestor za-
cząłby rewitalizować ten teren, jednak wiąże się  
z tym pewne ryzyko, że zostanie on nieuczciwie zre-
witalizowany. Kiedy zrobi to miejska spółka, mamy 
pewność, że zrobi to ona zgodnie z wszelkimi zasa-
dami – dodał. 

Większość radnych poparła to stanowisko władz 
miasta i obydwie uchwały zostały przyjęte, podob-
nie, jak i inne znajdujące się w porządku obrad. 

 AL
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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 sytuacja już się uspokoiła i problem 
z parkowaniem na wysepkach jest dużo 
mniejszy niż na początku. Pouczenia i 
wystawione mandaty zdyscyplinowały 

Wysepka to nie parking | BYKOWINA 

Zgłoszenia w tej sprawie odbiera 
także Straż Miejska, która przypomina, 
że za pozostawienie samochodu na wy-
sepce grozi 
mandat w wy-
sokości stu 
złotych i jeden 
punkt karny. 
Mandat może 
być wyższy, 
jeśli kierujący 
pozostawi sa-
mochód w re-
jonie przejścia 
dla pieszych, 
a i takie sytu-
acje miały 
miejsce przy ul. Górnośląskiej. –  
Pierwszym sygnałem dla kierujących 
jest linia ciągła, oddzielająca więk-
szość wysepek na ul. Górnośląskiej. Tej 

nie wolno przekraczać i o tym powi-
nien wiedzieć każdy kierowca. Nie mo-
żemy też zostawiać pojazdów 

w odległości 10 
metrów od przej-
ścia dla pie-
szych, a w wielu 
przypadkach sa-
mochody stoją 
na wysepkach 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie pa-
sów. Przez to 
kierowcy samo-
chodów mają 
bardzo ograni-
czoną widocz-

ność i nie widzą wchodzących na przej-
ście pieszych. Grozi to wypadkami – 
mówi Marek Partuś, komendant Straży 
Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Obec-

O złym stanie drogi prowadzącej do niedawno wyremontowanego bu-
dynku basenu krytego przy ul. Ratowników w Nowym Bytomiu mówi 
się od lat. – Co z tego, że mamy nowy basen, jeżeli dojazd do niego jest 
okropny. Zniszczona nawierzchnia brukowa na odcinku od ulicy Pokoju do 
PWiK i tak samo droga gruntowa, która zamienia się w błoto podczas 
deszczu, nie zachęcają do korzystania z tego obiektu – skarży się pan Ry-
szard, jeden z naszych Czytelników. 

Droga prowadząca do basenu przy ul. Ratowników jest w kiepskim stanie.
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Na remont drogi trzeba poczekać | NOWY BYTOM 

Problem złego stanu wspomnianej 
drogi prowadzącej do basenu jest dobrze 
znany nie tylko pieszym, ale także kie-
rowcom, którzy dojeżdżają do pływalni. 
– Ciężko dojechać tam samochodem, bo 
można sobie zepsuć zawieszenie i kłopot 
gotowy – mówi pani Anna z Goduli. 

Jak się jednak okazuje, mimo wielo-
letnich interwencji, miasto nie ma moż-
liwości naprawienia drogi, ponieważ 
znajduje się ona na terenie pokopalnia-
nym, a nie miejskim. – Droga od ulicy 
Pokoju prowadząca do basenu krytego 

według map geodezyjnych w tej chwili 
pozostaje w użytkowaniu wieczystym 
strony górniczej, dlatego miasto nie mo-
że wykonać naprawy wskazanego odcin-
ka drogi. Remont ten będzie możliwy po 
przejęciu terenu przez gminę – informu-
je Adam Nowak, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Ruda Śląska. 

Nie wiadomo więc, ile jeszcze rudzia-
nie będą musieli czekać na zmiany. 
– Prowadzimy rozmowy ze stroną górni-
czą w sprawie przejęcia tej drogi. Podpi-
sane zostało już w tym celu stosowne 

Po raz kolejny z interwencją dotyczącą niewłaściwego parkowania w rejonie kościoła przy ulicy Górnośląskiej w Bykownie zwrócił się 
do nas mieszkaniec tej dzielnicy. – Po remoncie na ulicy wyznaczone zostały wysepki, które niestety są wykorzystywane przez kierowców 
jako parking – pisze pan Grzegorz. – Do takich sytuacji dochodzi najczęściej w niedzielę, kiedy mnóstwo osób przyjeżdża do kościoła, ale 
i w tygodniu niejednokrotnie parkują tu autobusy, startujące z pobliskiego przystanku – dodaje.

W listopadzie ubiegłego roku 
zakończyła się kompleksowa 

przebudowa ulicy Górnośląskiej. 
W ramach prac na ponad 

kilometrowym odcinku wymieniono 
nawierzchnię oraz zmodernizowano 

zatokę autobusową. Wydzielone także 
zostały dwie zatoki do parkowania 
równoległego. Ponadto powstały 
m.in. nowe chodniki, przejścia dla 
pieszych oraz oświetlenie. Prace 

kosztowały 7,6 mln zł.

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

Oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafi nowe • 
modne w tym okresie opalanie natryskowe.•  
Dla stałych klientów oferujemy różne 
promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny. 

Tel. 32 700 70 78

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
wykazu lokalu mieszkalnego 
usytuowanego w budynku 
mieszkalnego na terenie 

Miasta Ruda Śląska:

– ul. Międzyblokowa 18/29

stanowiącego własność 
Gminy Miasta Ruda Śląska a 

przeznaczonego do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej na 

rzecz jego najemcy.

porozumienie. Teraz czekamy na wyzna-
czenie terminu aktu notarialnego. Warto 
dodać, że na tę drogę składają się trzy 
działki, a dwie z nich będą przejęte w ra-

mach porozumienia, natomiast trzecią 
trzeba będzie podzielić, aby miasto mo-
gło przejąć część przebiegającą pod 
drogą –  wyjaśnia Adam Nowak.  AL

kierowców, ale nadal przypominamy, 
że to nie jest miejsce na pozostawienie 
samochodu – dodaje Partuś. 

 Arkadiusz Wieczorek

Wysepki zajmowane są nie tylko w niedzielę, ale i w tygodniu.
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Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa MAKSYMA NA STYCZEŃ
„Nie sądź, że szczęście można  

osiągnąć przez relaks.  
Szczęście przychodzi  

jako wynik działania.” 
H.Jackson Brown , Jr

www.wiadomoscirudzkie.pl RSM | 31.01.20185

Rudzka Spółdzielnia Mieszka-
niowa organizując „Świąteczno-
Noworoczny Konkurs Bałwanka 
Eresemka” w grudniu ubiegłego 
roku nie przypuszczała, że bę-
dzie się on cieszył tak dużym po-
wodzeniem. Ogłaszamy go od 
wielu lat, ale tym razem prze-
szedł wszelkie nasze oczekiwa-
nia.

Z uwagą śledziliśmy spływają-
ce rozwiązania. Bardzo nas cie-
szy, że tak wielu Czytelników 
uczestniczy w tym konkursie. 
Warto to robić.

 22.01.2018 r. komisja Spół-
dzielni przystąpiła do losowania 
zwycięzcy konkursu.

Sprawdziła wszystkie rozwią-
zania, zamieszała w pudełku 
z nadesłanymi kartkami  z prawi-
dłowymi odpowiedziami i wy-
ciągnęła kartkę głównego zwy-
cięzcy, którym  została pani Ma-
ria z Halemby.  W kolejnym lo-
sowaniu komisja wybrała dwóch 
pozostałych zwycięzców. Nagro-
dę drugą otrzymała pani Krysty-

na z Rudy Śląskiej. Nagroda 
trzecia trafiła do pani Teresy   
z Wirku.

Hasło konkursowe brzmiało: 
„Nie żałuj czasu na przyjaźń, 
to droga do szczęścia, nie żałuj 
czasu na marzenia to pojazd  
unoszący Cię do gwiazd.”

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom konkursu za zaintereso-
wanie i udział. Zapraszamy po-
nownie, do zobaczenia w grudniu 
tego roku.

Nagrody dla zwycięzców to 
sprzęt AGD. Do zwycięzców zo-
staną wysłane osobne pisma za-
wiadamiające o wygranej.

Nagrody są do odbioru w Dzia-
le Organizacji i Samorządu w bu-
dynku Dyrekcji RSM w Rudzie 
Śląskiej 1 przy ul. Magazynowej 
12, pokój nr 214, codziennie 
w godz. od 9.00 do 12.00. Prosi-
my o zabranie dowodu tożsamo-
ści.

Gratulujemy wygranej i zapra-
szamy do ponownego wzięcia 
udziału w naszych konkursach.

Rozstrzygnięcie  
świąteczno- 

noworocznego  
konkursu  

Bałwanka Eresemka

 22.01.2018 r. zebrała się komisja 
do rozlosowania nagród za prawidło-
we rozwiązanie „Krzyżówki Spół-
dzielcy”, która ukazała się w grudnio-
wym wydaniu „Wiadomości Rudz-
kich” na stronie naszej Spółdzielni. 

Podajemy prawidłowe rozwiązanie 
– myśl H. Jacksona Brown Jr.: 
„Wszystko co dajesz innym dajesz 
sobie samemu” – myśl Anthony’ego 
de Mello”.

Wylosowano trzech zwycięzców, 
którymi okazali się: 

nagroda główna – 
pani Jolanta z Wirku, 

druga nagroda – 
pani Krystyna z Nowego Bytomia, 

trzecia nagroda –
pani Irena z Kochłowic.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, 
którzy nadesłali rozwiązania. Zapra-
szamy do dalszego rozwiązywania 
naszych krzyżówek. Życzymy szczę-
ścia.

Nagrody dla zwycięzców to sprzęt 
AGD. Do zwycięzców zostaną wysła-
ne osobne pisma zawiadamiające 
o wygranej.

Nagrody są do odbioru w Dziale 
Organizacji i Samorządu w budynku 
Dyrekcji RSM w Rudzie Śląskiej 1 
przy ul. Magazynowej 12, pokój nr 
214, codziennie w godz. od 9.00 do 
12.00. Prosimy o zabranie dowodu 
tożsamości.

Gratulujemy wygranej i zaprasza-
my do dalszego rozwiązywania na-
szych krzyżówek.

Rozwiązanie  
Krzyżówki  
Spółdzielcy

AKcjA „ZimA”
Ferie zimowe tuż, tuż. Ważne, aby nasze pociechy dobrze je spędziły i wypoczęły. Tym, któ-
rzy pozostają w mieście proponujemy ze strony Spółdzielni spędzenie tego czasu w naszych 
placówkach kulturalnych.

ODK RSM „Jowisz” Ruda Śląska-Godula, ul. Joanny 12, tel. 32 340-11-02

W czasie ferii zimowych w ODK-RSM „Jowisz” będą odbywać się wszystkie zajęcia sekcyjne, zgodnie  
z ustalonym harmonogramem.Ponadto, w ramach akcji „Zima” będzie czynna świetlica w godzinach 14.00-20.00, 
gdzie do dyspozycji wszystkich chętnych będą gry świetlicowe. Dodatkowo w ramach akcji „Zima” placówka or-
ganizuje WARSZTATY FLORYSTYCZNE Prowadząca: Pani Mariola Modrzejewska, Termin: 8 luty (czwartek) godzina 
od 17.00 do 20.00

Temat: „Lampiony z filcu ”, cena warsztatów : 40,00 zł od osoby (cena zawiera materiały do pracy, każdy uczest-
nik zabiera swoją pracę do domu).

ODK RSM „Meteor” Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Dworaka 9 tel. 32 342-20-05
 

ODK RSM „Meteor” organizuje „Akcję Zima z Meteorem ” od 29.01 do 2 .02 .2018 r.  w godz. 15.00-19.00. W ra-
mach akcji organizowane będą zajęcia plastyczne, warsztaty taneczne, turniej tenisa stołowego, liczne konkursy 
i turnieje sportowe.

ODK RSM „Matecznik” Ruda Śląska 1, ul. Cypriana Norwida 26, tel. 32 248-30-20

W okresie ferii zimowych ODK „Matecznik” czynny w godz. 14.00-20.00. W tym czasie w placówce odbywają 
się wszystkie zajęcia sekcyjne. Ponadto będzie możliwość gry w tenisa stołowego, piłkarzyki stołowe oraz gry 
planszowe.

ODK RSM „Muza” Ruda Śląska-Halemba, ul. Energetyków 25, tel. 32 242-66-81 

Plan zajeć w czasie ferii:
zajęcia taneczne – pon.,wt.,czw.,pt godz. 16.00 • 
zajęcia wokalne – śr. godz. 16.00 • 
zajęcia plastyczne – śr. godz. 17.00 • 
aerobox – pon.,śr. godz. 18.00• 

ODK RSM „Pulsar” Ruda Śląska-Wirek, ul. Różyckiego 30, tel. 32 242-09-34

W okresie ferii zimowych wszystkie zajęcia w ODK RSM „Pulsar” odbywają się tak samo, jak w planie rocz-
nym. 

ODK RSM „Country” Ruda Śląska-Bykowina, ul. Sztygarska 9, tel. 32 240-70-90

W czasie ferii zimowych w ODK „Country” będą odbywać się wszystkie zajęcia sekcyjne, zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. Ponadto, w ramach akcji „Zima” będzie czynna świetlica w godzinach 14.00 – 19.00, gdzie do 
dyspozycji wszystkich chętnych są piłkarzyki, bilard, stół do tenisa stołowego, dart, gry świetlicowe. Planujemy 
zorganizować cykl turniejów dla dzieci.

ODK RSM „Neptun” Ruda Śląska-Orzegów, ul. Zielińskiego 8, tel. 32 340-13-69

W okresie ferii zimowych wszystkie zajęcia w ODK RSM „Neptun” odbywają się według planu  
tygodniowego. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w poszczególnych  
Osiedlowych Domach Kultury RSM oraz na stronie internetowej.
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NAJMłODSI RuDZIANIe – WItAMY W RuDZIe ŚLąSKIeJ!

Aniela Psiuk
córka Agnieszki i Tymoteusza
ur. 18.01. (3600 g i 60 cm)

Martynka Błaszczyk
córka Katarzyny i Dawida

ur. 18.01. (3346 g i 56 cm)

Maciej Lewandowski
syn Aleksandry i Grzegorza
ur. 19.01. (3875 g i 58 cm)

Wiktor Szymoniak
syn Angeliki i Dawida

ur. 17.01. (3120 g i 55 cm)

Julia Durynek
córka Joanny  i Tomasza

ur. 17.01. (2980 g i 53 cm)

Artur Zajączkowski
syn Aleksandry i Adriana

ur. 17.01. (2980 g i 53 cm)

Mikołaj Michalak
syn Aleksandry i Michała

ur. 18.01. (3500 g i 56 cm)

Emilia Radomska
córka Agaty i Łukasza

ur. 19.01. (3340 g i 53 cm)

Foto zabawa studniówkowa z ,,WR”
Mamy dla Was zabawę foto z fantastyczną nagrodą niespodzianką! Trwają 

studniówki, a to idealna okazja, żeby pochwalić się swoimi zdjęciami ze 
studniówkowej zabawy. My proponujemy Wam zabawę, w której nagrodą 

będzie weekend w Hotelu Kotarz Spa & Wellness  
w Brennej. Przyślijcie nam swoje zdjęcie na adres  

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl (jedna osoba – jedno zdjęcie).  
Na zgłoszenia czekamy do 5 lutego (poniedziałek) do godz. 12.  

Później wybierzemy 10 najfajniejszych zdjęć, na które przez kolejny 
tydzień będzie można głosować na naszym Facebooku. Wysłanie zdjęcia 

równoznaczne jest ze zgodą na jego publikację.

| Polecamy
Stanisław Grzesiuk Pięć lat kacetu

Pierwsze wydanie bez skreśleń i cenzury.
Wspomnienia z obozów koncentracyjnych Dachau, Mau-

thausen i Gusen.
Stanisław Grzesiuk z właściwym sobie humorem, szczero-

ścią i bezpośredniością portretuje nazistowską machinę pracy 
i śmierci. I próbuje opowiedzieć o cenie człowieczeństwa w 
miejscu, które z niego odzierało.

W maju 1958 roku książka trafiła do księgarń i natychmiast 
zniknęła z półek. W bibliotekach czekało się w kolejce nawet 
rok. Czytelnicy pisali do autora z prośbą o interwencję. O książ-
ce dyskutowali szeroko byli więźniowie, a Grzesiukowi wyto-
czono proces o zniesławienie, który zakończył się ugodą.

Po latach tekst porównano z rękopisem i przywrócono 
wszystkie fragmenty usunięte przez cenzurę i wydawcę przy 
pierwszej publikacji.

Wydanie zawiera fragmenty najważniejszych recenzji oraz 
wypowiedzi samego autora o książce.

Agnieszka Osiecka  
Dzienniki 1954-1955

Osiecka zakochana, osądzana i bezlitośnie szczera w swoich 
zapiskach.

Kolejny tom dzienników, bez którego nie sposób zrozumieć 
dziś Agnieszki Osieckiej. „Wolę być Niekochaną niż Grafoma-
nem” – notuje. Osiecka w latach 1954–1955 poznaje jednego 
z najważniejszych mężczyzn swojego życia, debiutuje w StS-ie 
i ma szansę wrócić na łono Związku Młodzieży Polskiej, ale nie 
obejdzie się bez ostrej oceny kolegów i koleżanek.

 Ona – zawsze kilka kroków do przodu przed innymi. Rozwija 
swoje talenty i świetnie punktuje epokę.

Rok 1955 był przełomem w życiu Agnieszki Osieckiej, ale 
ona wtenczas tego nie wiedziała. Owszem, co nieco przeczuwa-
ła, niczego jednak nie mogła wiedzieć na pewno. Znamienne, 
że notując wrażenia z ważnej wystawy w Zachęcie, przy obrazie 
„Zraniony stół” Fridy Kahlo postawiła dwa znaki zapytania.

 Z pewnością wielu czytelników będzie zaskoczonych obra-
zem poetki, jaki wyłania się z kart tej książki.

StuDNIóWKA 2018

Studniówka „Mickiewicza”
tradycyjny bal studniówkowy mają za sobą uczniowie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Rudzie. uczniowie „Mickiewicza” bawili się w Katowicach, 
a swój pierwszy w życiu poważny bal rozpoczęli tradycyjnym polonezem, odtańczonym 

razem z nauczycielami.

Fotorelacja: Arkadiusz Wieczorek

ReKLAMA



Podczas podsumowania na scenie MDK-u 
zaprezentowały się dzieci z MP nr 34.

Ruda 

Świątecznie w MDK-u
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Podsumowanie świątecznych konkursów odbyło się 
we wtorek (23.01) w Młodzieżowym Domu Kultury  
w Rudzie. Rudzka młodzież po raz kolejny wykazała 
się swoimi niezwykłymi talentami i pomysłami. W pro-
gramie wydarzenia znalazły się także jasełka w wyko-
naniu dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 34, koncert 
oraz wręczenie nagród laureatom.

– To już nasza rudzka tradycja. Podsumowaliśmy 
dokonania dzieci i młodzieży w trzech konkursach, 
a poza tym pięknym wydarzeniem tej gali było przed-
stawienie jasełkowe, zaprezentowane przez przedszko-
laków. Dzięki temu mogliśmy jeszcze raz przeżyć at-
mosferę minionych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
wspólnie kolędować – powiedziała Renata Buryan, dy-
rektorka Młodzieżowego Domu Kultury.

Podczas uroczystej gali tradycyjnie już został pod-
sumowany Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nasze Kolę-
dowanie”, w którym wystąpiło 170 wykonawców,  

konkurs plastyczny „Anioł”, w którym swój talent 
sprawdzili uczniowie z 23 szkół i placówek oraz Prze-
gląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Jasełko-
wych, zorganizowany przez Muzeum Miejskie  
im. M. Chroboka. AL
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Tanecznym krokiem do matury

Około 400 rudzkich maturzystów spotkało się na 
rynku, żeby zatańczyć poloneza. Wspólny taniec 
młodzieży to tradycja w Rudzie Śląskiej, ponieważ 
odbył się on już po raz czwarty. 

– Cieszę się, że poloneza tańczy z nami coraz 
więcej uczniów. Młodzież na pewno mocno przeży-
wa stres związany ze zbliżającą się maturą, a po-
czucie wspólnoty, które daje takie spotkanie, jest 
dla nich dużym wsparciem – podkreśliła Mariola 
Mańka-Sgodzaj, inicjatorka wydarzenia i nauczy-

cielka w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2. – Uczniowie chętnie włą-

czają się we wspólny taniec. Najpierw go ćwiczą, 
żeby dobrze zaprezentować się na studniówce, a póź-
niej właśnie tu, na rynku – dodał Aleksander Poręb-
ski, dyrektor ZSO nr 2. 

W pierwszej parze stanęli Mariola Mańka-Sgodzaj 
oraz wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer. 
Po zakończeniu poloneza młodzież zatańczyła także 
wspólnie popularną „belgijkę”. – Ten polonez na 
rynku to bardzo fajna sprawa. Podoba mi się to, że 
wszyscy maturzyści tańczą razem na rynku – powie-
działa Katarzyna Sodzawiczny, tegoroczna matu-
rzyska.  AL

Z maturzystami zatańczył m.in. wiceprezydent Krzysztof Mejer. 
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W czasie otwarcia sali odbyły się 
występy artystyczne.

NowY�BYToM

MCK ma nową salę
Tancerze mogą już korzystać z nowo wyremontowa-

nej sali tanecznej w Miejskim Centrum Kultury  
im. H. Bisty. We wtorek (23.01) odbyło się oficjalne 
otwarcie nowego pomieszczenia. Była to także okazja 
do zaprezentowania się formacji tanecznej Rewolucja, 
Zespołu Pieśni i Tańca „Rudzianie” im. Jana Mazura, 
a także grupy seniorów.

– Sala wyposażona została w specjalną wykładzinę 
baletową, lustra, poręcze baletowe, a także nagłośnie-
nie – wylicza Katarzyna Furmaniuk, dyrektorka Miej-
skiego Centrum Kultury. – Pozostałe pomieszczenia, 
przyległe do sali tanecznej, zostały zabudowane mebla-
mi, uzyskując funkcje magazynowe oraz miejsca przy-
gotowania do zajęć. Odnowiono ściany, wymieniono 
wykładziny oraz  zamontowano nową stolarkę drzwio-
wą i okienną – dodaje.

To jednak nie wszystko. Zakupiona została także cy-
frowa konsoleta realizacji dźwięku oraz podłoga bale-
towa dwustronna, która może być wykorzystywana  
w czasie przedstawień tanecznych na scenie. Co waż-

ne, ze zmodernizowanej sali mogą już korzystać trzy 
grupy dziecięce: Diamenty, Diamenciki i Rewolucja 
oraz zespół „Rudzianie” – grupa starsza i dziecięca. 
Warto dodać, że Miejskie Centrum  Kultury na remont 
pozyskało dofinansowanie w wysokości 107 tysięcy 
złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. AL
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„Kino dla kobiet” za nami
Kolejna edycja „Kina 

dla kobiet” za nami. Jak 
zawsze na uczestniczki 
czekało mnóstwo porad 
oraz bezpłatnych zabie-
gów kosmetycznych. 

W kinie Patria nie za-
brakło także okazji do 
aktywności fizycznej,  
o którą zadbały Alek-
sandra Michalik i Anna 
Stężały-Pocztańska. 
Ponadto swoimi życio-
wymi doświadczeniami 
podzieliła się z uczest-
niczkami Beata Koło-
czek, która pod koniec 
ubiegłego roku odebrała tytuł Beneficjentki Ro-
ku, przyznawany przez organizację Dress for 
Success Poland. Na scenie zaprezentowała się 
także rudzka wokalistka Wiktoria Siodłak. 

– Tym razem frekwencja przekroczyła nasze 
najśmielsze oczekiwania. Biletów nie było już 
kilka dni przed spotkaniem, co pokazuje nam, 
jak dużą popularnością cieszy się nasze kino  
– mówiła Patrycja Pelka, pomysłodawczyni 

„Kina dla kobiet”. – Cieszymy się z frekwencji, 
ale nie zamierzamy na tym poprzestawać. Na-
dal będziemy się starać o to, aby nasze spotka-
nia były atrakcyjne – dodała Marta Glamb, or-
ganizatorka „Kina dla kobiet”. 

Na kolejne spotkanie zapraszamy 16 marca. 
Gościem „Kina dla kobiet” będzie m.in. Woj-
ciech Cnota ze Szpitala Miejskiego w Rudzie 
Śląskiej.  AW

Panie mogły skorzystać m.in. z zabiegów kosmetycznych.

Fo
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W

25� stycznia� 2018� roku� Rada� Miasta� Ruda� Śląska� podjęła� uchwałę�  
nr� PR.0007.14.2018� w� sprawie� przystąpienia� do� sporządzenia� Gminne-
go Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku.� Uchwała�  
weszła�w�życie�z�dniem�podjęcia.

wszystkie�materiały�dotyczące�Gminnego�Programu�Rewitalizacji� 
dostępne�są�na�stronie�internetowej� 

http://www.rudaslaska.pl/rewitalizacja� 
oraz�w�Urzędzie�Miasta�Ruda�Śląska�w�wydziale�Rozwoju�Miasta,� 

pl.�Jana�Pawła�II�6,�III�piętro�(pokój�306).

Około 400 rudzkich maturzystów zatańczyło poloneza na rynku. 
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– Podjęcie „uchwały reklamowej” 
będzie kolejnym krokiem w dążeniu do 
zapewnienia ładu przestrzennego oraz 
zachowania walorów architektonicz-
nych i krajobrazowych w Rudzie Ślą-
skiej. Poprawa przejrzystości prze-
strzeni publicznych to działanie mogą-
ce przyczynić się do wzrostu atrakcyj-
ności miasta nie tylko pod względem 
walorów estetycznych, ale także inwe-
stycyjnych – podkreśla prezydent mia-
sta, Grażyna Dziedzic.

– Obecność tablic, szyldów i innych 
form reklamy w przestrzeni miejskiej to 
trudny temat. Z jednej strony dla wielu 
osób psują one estetykę miasta, z dru-
giej przedsiębiorcy chcą informować 
o swojej ofercie czy lokalizacji – mówi 
Michał Pierończyk, zastępca prezydent 
miasta ds. zagospodarowania prze-

W Rudzie Śląskiej przygotowywana jest tzw. uchwała reklamowa. Określi ona zasady  i warunki sytuowania obiektów małej architektu-
ry, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Władze miasta chcą, żeby mieszkańcy mieli wpływ na kształt tego doku-
mentu. W tym celu przygotowana została specjalna ankieta, którą można wypełniać do 14 marca br.

Ruda Śląska chce uporządkować reklamy
strzennego. – Dlatego w tej sprawie 
szczególnie ważny jest dla nas głos 
mieszkańców, którzy dzięki ankiecie 
mogą przekazać nam swoje oczekiwa-
nia – dodaje.

Podjęcie tzw. uchwały reklamowej 
możliwe jest na podstawie wprowa-
dzonej w 2015 roku nowelizacji usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Uchwała określa zasa-
dy i warunki sytuowania obiektów ma-
łej architektury, tablic i urządzeń rekla-
mowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, 
standardy jakościowe oraz rodzaje ma-
teriałów budowlanych, z jakich mogą 
być wykonane. Zgodnie z ustawą, Ra-
da Miasta musi najpierw przyjąć 
uchwałę intencyjną w sprawie przygo-
towania projektu – w Rudzie Śląskiej 
nastąpiło to w marcu ubiegłego roku. 
Teraz  rozpoczęły się badanie ankieto-
we.

– Dzięki zebranym wynikom można 
będzie odpowiedzieć na pytanie, czy 
i w jakim stopniu użytkownicy prze-
strzeni publicznych zgłaszają chęć 
zmiany ich wyglądu w zakresie nośni-
ków reklamowych, obiektów małej ar-
chitektury oraz ogrodzeń, a także jakie 
kroki i rozstrzygnięcia należy podjąć 
na kolejnym etapie prac nad wspo-
mnianą uchwałą – mówi Daniel No-
wok, naczelnik Wydziału Urbanistyki 
i Architektury UM.

Udział w badaniu ankietowym moż-
na wziąć za pośrednictwem Internetu 
na stronie https://goo.gl/forms/M3y6-
y6TtiHrseKxn2, a także w sposób tra-
dycyjny, wrzucając wypełnioną ankie-
tę do urny znajdującej się przy Biurze 
Obsługi Mieszkańców na parterze 
w budynku Urzędu Miasta przy pl. Ja-
na Pawła II 6. Wersję papierową moż-
na otrzymać w BOM. Można ją rów-

Zakodowane worki

Ponad 1700 gospodarstw domowych w Rudzie Śląskiej zostanie objętych pilotażową akcją kontroli 
segregacji śmieci. Rozpocznie się ona 1 lutego. W tym celu mieszkańcy wybranych osiedli otrzymają 
specjalne worki na odpady zmieszane, które będą opatrzone kodem kreskowym. Pozwoli to na 
sprawdzenie podczas losowych kontroli, czy poszczególni lokatorzy sortują odpady, a do pojemników 
na śmieci zmieszane nie wrzucają papieru, szkła czy plasti ku.

– Z każdym rokiem rosną ustawowe 
poziomy segregacji odpadów, które 
muszą być spełnione we wszystkich 
gminach – tłumaczy prezydent Graży-
na Dziedzic. – W tym roku współczyn-
nik ten ma wynieść 30 proc., w przy-
szłym już 40 proc., a w 2020 r. aż 50 
proc. Gdy te wymogi nie zostaną speł-
nione, miasto będzie musiało płacić 
wysokie kary – 77 tys. zł za każdy bra-
kujący 1 proc. W 2016 r. w Rudzie Ślą-
skiej segregowanych było 19 proc. od-
padów. Gdyby trzymać się tej wartości, 
to już w tym roku będziemy musieli za-
płacić blisko 850 tys. zł. kary. Dlatego 
nie możemy siedzieć z założonymi rę-
kami i różnymi sposobami będziemy 
edukować i wpływać na mieszkańców, 
by segregowali śmieci – dodaje.

Określone ustawowo poziomy se-
gregacji dotyczą m.in. takich odpadów 
jak: papier, szkło, metale i tworzywa 
sztuczne. Oznacza to, że ze wszystkich 
odpadów w tym roku 30 proc. powinno 
zostać wysegregowanych, a z tym, pa-
trząc na dotychczasowe wskaźniki, 
może być trudno. Niski poziom segre-
gacji wśród mieszkańców był też przy-
czyną podwyżki od tego roku stawki 
opłaty śmieciowej. 

– Od 2016 r. fi rmy śmieciowe muszą 
wszystkie odpady zmieszane wywozić 
do tzw. RIPOK-ów, czyli Regionalnych 

Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych. Z każdym rokiem opłaty 
za ich wywóz do tych instalacji są co-
raz droższe. Z tego też powodu musieli-
śmy w tym roku podwyższyć opłatę 
śmieciową o 2,50 zł od osoby. Ale to 
i tak nie wystarczy, bo żeby system się 
samofi nansował, to stawka musiałaby 
być podniesiona aż o 5 zł. Nie chcieli-
śmy aż tak mocno obciążać domowych 
budżetów, dlatego będziemy dopłacać 
do odbioru i zagospodarowania odpa-
dów z kasy gminy. W tym roku będzie to 
około 3,5 mln zł – podkreśla wicepre-
zydent Krzysztof Mejer. – Wniosek jest 
zatem jeden. Gdyby mieszkańcy w więk-
szym stopniu sortowali śmieci, to koszt 
obsługi systemu byłby niższy, a to z ko-
lei przełożyłoby się na opłatę śmiecio-
wą – dodaje.

Najnowszy pomysł władz miasta, 
czyli worki z kodem kreskowym na 
odpady zmieszane, ma być jednym ze 
sposobów na skuteczniejsze segrego-
wanie odpadów przez mieszkańców. 
– Problem z segregacją dotyczy głów-
nie zabudowy wielorodzinnej, dlatego 
akcja kierowana będzie właśnie tam 
– zdradza wiceprezydent Mejer. 
W ten sposób od 1 lutego do 31 lipca 
1764 gospodarstwa domowe znajdują-
ce się w zasobach MPGM TBS wypo-
sażone zostaną w specjalne worki z ko-

dem kreskowym przypisanym do da-
nego lokalu mieszkalnego. Adresy 
wytypowanych budynków, których 
mieszkańcy otrzymają worki są nastę-
pujące: ul. Kąpielowa 15, 17, 19,  21, 
23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43; 
ul. Osiedlowa 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15; 
ul. Jarzębinowa 1, 3, 5; ul. Krasińskie-
go 3, 5, 7, 9; ul. Joliot Curie 1,2; 
ul. Joanny 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; 
ul. Solskiego 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 
17.

Każde gospodarstwo domowe wypo-
sażone zostanie w 30 szt. worków na 
jeden miesiąc. – Worki są w kolorze 
czarnym. Aktualnie są roznoszone do 
poszczególnych mieszkań przez pracow-
ników MPGM oraz fi rmy Toensmeier, 
którzy posiadają stosowne identyfi kato-
ry. Co ważne, za worki nie są pobierane 
żadne opłaty – informuje Katarzyna 
Kuberek, naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej.

Zgodnie z zasadami segregacji do 
worków na odpady zmieszane nie po-
winny trafi ać odpady segregowane, 
tj. papier, makulatura, szkło, tworzywa 
sztuczne, metale, opakowania wieloma-
teriałowe (np. karton po mleku czy so-
ku), baterie, drobny sprzęt elektronicz-
ny (pilot, ładowarka itp.), przetermino-
wane leki. Wyrzucane przez mieszkań-
ców do pojemników na odpady worki 

będą następnie losowo kontrolowane.
Władze Rudy Śląskiej nie wyklucza-

ją w przyszłości rozszerzenia akcji na 
całe miasto. – Chcemy najpierw zoba-
czyć, jak ten pomysł sprawdza się 
w praktyce, na wybranej grupie miesz-
kańców. Sami jesteśmy ciekawi wyni-
ków tego eksperymentu – mówi 
Krzysztof Mejer.

Co ciekawe, problemu niewystar-
czającej segregacji śmieci w mieście 
nie rozwiązuje nawet to, że miejskie 
służby komunalne stale zwiększają 
liczbę pojemników do segregacji. Dla 
porównania w 2012 roku na terenie 
miasta było ustawionych nieco ponad 
tysiąc dzwonów, kubłów i siatek do 
sortowania, a obecnie jest ich prawie 
2,5 tys. – Możemy dostawić jeszcze 
maksymalnie 500 pojemników, ale wię-
cej już nie da rady, bo po prostu nie ma 
ich gdzie ustawiać – tłumaczy Mejer.

Przypomnijmy, że miasto ma możli-

wość naliczania mieszkańcom, którzy 
nie segregują odpadów, albo robią to 
nieprawidłowo, wyższej stawki opłaty 
śmieciowej. Wydanie takiej decyzji 
może mocno „uderzyć po kieszeni”, 
ponieważ podwyższona opłata śmie-
ciowa w Rudzie Śląskiej wynosi aż 29 
zł od osoby, czyli dwa razy tyle co 
zwykła stawka (14,50 zł).

W 2016 roku w Rudzie Śląskiej ze-
brano prawie 55 tys. ton śmieci, w tym 
prawie 39 tys. ton odpadów zmiesza-
nych. W tym okresie wysegregowano 
ok. 680 ton papieru i tektury, ponad 
900 ton opakowań z tworzyw sztucz-
nych, 6 ton opakowań z metali, 
1,7 ton opakowań wielomateriałowych, 
1,2 tys. ton szkła, prawie 4,6 tys. ton 
gruzu oraz ok. 5,8 tys. ton biomasy. Do 
tego dochodzą jeszcze m.in. odpady 
wielkogabarytowe, takie jak meble, 
a także elektroodpady czy baterie 
i przeterminowane leki. TK

nież pobrać ze strony www.rudasla-
ska.pl. Data zakończenia badania to 
14 marca br. W przypadku pytań, 
uwag lub propozycji związanych 
z zagadnieniami dotyczącymi prac 

nad uchwałą można kontaktować się 
z Wydziałem Urbanistyki i Architek-
tury (pokój 320, adres e-mail: archi-
tektura@ruda-sl.pl, tel. 32 244-90-00 
wew. 3203). WG

Za rozdawane worki nie są pobierane opłaty.

„Uchwała reklamowa” ma zapewnić ład i estetykę na ulicach miasta.
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Wybory do Młodzieżowej Rady 
Miasta na lata 2018 – 2019 w szko-
łach odbyły się 14 grudnia 2017 roku. 
Uprawnionych do głosowania było 
6 683 uczniów. Z tego przywileju 
skorzystało 4 371 osób, co daje  
65-procentową frekwencję. Ostatecz-
nie wybrano 40 przedstawicieli. W 10 
szkołach nie zorganizowano wybo-
rów.

Młodzieżową Radę Miasta podczas 
pierwszego posiedzenia powitała wi-
ceprezydent Anna Krzysteczko.  
– Przede wszystkim życzę Wam zaan-
gażowania i dziękuję, że interesujecie 
się sprawami Rudy Śląskiej. Życzę by-
ście potrafili z nami dobrze współpra-
cować i pomimo tego, że będziecie 
mieli dużo obowiązków związanych z 
byciem radnym, nie zaniedbywali 
obowiązków szkolnych – mówiła.  
W ciepłych słowach młodych radnych 
przywitał też Kazimierz Myszur, 
przewodniczący Rady Miasta Ruda 
Śląska. – Życzę Wam spełniania ma-

Młodzi radni ósmej kadencji

Odbyło się pierwsze posiedzenie ósmej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska. W jej skład weszło 40 osób – wybranych w głosowaniu przedsta-
wicieli szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół średnich. Przed młodymi radnymi dwa pracowite lata. Przez ten czas przewodniczyła im będzie 
Wiktoria Pierończyk. Jej zastępcą został Dawid Grajek.

rzeń. Podczas swojej kadencji może-
cie liczyć na swojego opiekuna oraz 
na nas – radnych. Zawsze będziemy 
starali się Was wspierać – podkreślał.

Podczas głosowania nad wyborem 
przewodniczącego Młodzieżowej Ra-
dy Miasta spośród siedmiu kandyda-
tur najwięcej głosów otrzymała Wik-
toria Pierończyk z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 5. Jej zastępcą 
został Dawid Grajek. – Moja przygo-
da z Młodzieżową Radą Miasta zaczę-
ła się w gimnazjum. Z początku trochę 
się bałam, ale wiedziałam, że to coś 
wielkiego. Nasz przewodniczący Mi-
chał oraz prezydium bardzo starali się 
o to, by nas zgrać. Stałam się aktyw-
nym członkiem rady, dlatego w tym 
roku postanowiłam kandydować  
i udało się – wspomina Wiktoria.  
– Będziemy kontynuowali projekty, 
które zapoczątkowała wcześniejsza 
rada – debaty oksfordzkie i konkurs 
„O Rudzki Mikrofon”. Do nowości, 
które zamierzamy wprowadzić w ży-

cie, należy m.in. galeria sztuki mło-
dzieżowej i wystawa piesków. Zamie-
rzamy włączyć się też w organizację 
II festiwalu polsko-irlandzkiego. Ra-
da chętnie zawsze brała udział  
w wszelakich akcjach charytatyw-
nych. Liczę, że tak będzie i tym razem 
– wymienia. – To dosyć duże plany, 
ale wierzę, że się uda. Teraz najważ-
niejsze byśmy się zintegrowali – pod-
sumowuje Wiktoria. Członkami pre-
zydium zostali: Kamila Frydel, Domi-
nik Kołodziej i Jakub Mierzchała.

Podczas minionej, siódmej kaden-
cji Młodzieżowej Rady Miasta odby-
ło się 18 posiedzeń plenarnych. Mło-
dzi radni uczestniczyli w wielu ak-
cjach i projektach. Zorganizowano 
m.in. charytatywny maraton zumby 
dla Fundacji Słoneczko,  Koncert 
„ostatkowy” w pubie Druid, II i III 
edycję konkursu wokalnego „O Rudz-
ki Mikrofon” oraz konkurs fotogra-
ficzny „Wakacje w obiektywie”. Mło-
dzi radni chętnie włączali się także, 

– Chcemy stworzyć w Rudzie Ślą-
skiej reprezentacyjne miejsce, w któ-
rym pary będą mogły zawrzeć związek 
małżeński i w którym będziemy mogli 
przyajmować przybyłych do miasta 
gości. Na miejscu będzie też kawiar-
nia – podkreśla prezydent miasta 
Grażyna Dziedzic. – Zaadaptowanie 
Florianki na cele pałacu ślubów po-
prawi funkcjonowanie urzędu – tłu-
maczy. 

Przyszły pałac ślubów składa się  
z czterech kondygnacji. Na parterze 
znajdzie się sala konferencyjna oraz 
restauracja, na piętrze zlokalizowane 
zostaną trzy apartamenty wraz z dru-
gą salką konferencyjną, zaś poddasze 
przeznaczone zostanie na pomiesz-
czenia biurowe. W piwnicy, tak jak do 
tej pory, goście będą mogli skorzystać  
z szatni. Tam znajdzie się również ka-
wiarnia. Prace remontowe ruszą z po-
czątkiem lutego i zgodnie z planem 
powinny zakończyć się w połowie 
2019 roku. 

– Renowacja zakłada wymianę po-
krycia dachowego, remont elewacji, 
wykonanie izolacji ścian przyziemia,  
a także wykonanie instalacji elek-

Była domem gościnnym Friedenshütte, będzie pałacem ślubów! Miasto podpisało właśnie umowę na remont kamienicy przy ul. Niedurnego 73, tzw. Flo-
rianki. Renowacja obejmie m.in. wymianę pokrycia dachowego, remont elewacji oraz dobudowę windy. Koszt inwestycji to 7,8 mln zł. Zakończenie robót 
planowane jest na połowę 2019 roku.

W Rudzie Śląskiej będzie pałac ślubów
trycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz 
centralnego ogrzewania. Do budynku 
doprowadzona zostanie sieć gazowa 
– wymienia Janusz Garliński z Wy-
działu Inwestycji UM. – Remont za-
kłada też odrestaurowanie zabytko-
wego wyposażenia kamienicy, w tym 
klatki schodowej – dodaje.

Aby budynek mógł pełnić funkcje 
publiczne z myślą o osobach niepeł-
nosprawnych konieczne będzie też 
wybudowanie windy. – „Florianka” 
jest obiektem wpisanym do Rejestru 
Zabytków Województwa Śląskiego, 
stąd wszelkie rozwiązania techniczne 
i budowlane  były konsultowane przez 
projektanta z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków – tłumaczy Marta 
Lip-Kornatka z Biura Miejskiego 
Konserwatora Zabytków.

W ramach renowacji swój wygląd 
zmieni również ogród zlokalizowany 
przy willi. Planowane są m.in. nasa-
dzenia kwiatów oraz wymiana stare-
go i montaż nowego oświetlenia. 
Część ogrodu zostanie utwardzona 
tak, by w przyszłości, z myślą o ślu-
bach, można było w miejscu tym sta-
wiać namiot.  

Budynek przy ul. Niedurnego 73, 
tzw. Florianka, wzniesiony został  
w 1905 roku w stylu secesyjnym, jako 
dom gościnny huty żelaza Frieden-
shütte. Na szczególną uwagę zasługuje 
elewacja wykonana z użyciem cegły 

jako w wolontariusze, w organizację 
różnorakich imprez na terenie Rudy 
Śląskiej. – Młody radny powinien być 
pomysłowy, kreatywny, chętny do pra-
cy i prospołeczny. Taki, który może się 
poświęcić. Młodzi ludzie są fantastycz-

Zakończenie robót planowane jest na połowę 2019 roku.

glazurowanej w kolorze ciemnobrązo-
wym, białym, niebieskim i żółtym.

Przypomnijmy, że trwa także remont 
budynku przy ul. Niedurnego 75.  
W ubiegłym roku wzmocnione zostały 
fundamenty, zaś na ten rok MPGM TBS 

planuje rozpocząć remont konstrukcji 
obiektu – dachu oraz wszystkich stro-
pów. W miejscu tym docelowo ma po-
wstać lokal gastronomiczny oraz lokale 
użytkowe, w tym biuro obsługi miesz-
kańców MPGM TBS oraz PWiK.  DR

ni, mają cudowne pomysły, realizują 
się przez nie, a ich uwagi są bardzo 
cenne – sprawdzone i prawdziwe  
– podkreślał Krzysztof Rodzoch, opie-
kun Młodzieżowej Rady Miasta. 
 DR

W skład Młodzieżowej Rady Miasta weszło 40 osób.
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DOM�KULTURY�BIELSZOWICE
Mężczyzna z kijowym 

peselem, czyli  
Bałtroczyk na scenie DK

OGŁOSZENIA

Bałtroczyk twierdzi, że początek jest ważny, być może nawet 
ważniejszy od końca. Choć dobrze, gdy koniec jest równie miły 
jak początek. Zatem ważne, by dobrze zacząć. Bałtroczyk za-
czyna niebanalnie od: „Dobry wieczór Państwu, nazywam się 
Piotr Bałtroczyk i jestem atrakcją. A Wy jesteście dla mnie atrak-
cją, bez Was czułbym się jak w domu, samotny i niepotrzebny”.

I to właściwie jedyny powtarzalny fragment wieczoru, w 
którym macie szansę uczestniczyć. Co nastąpi po: „Dobry wie-
czór Państwu”, jest również zagadką dla Bałtroczyka. Inwigi-
lowany przez nadobną dziennikarkę, a jest na nadobność wraż-
liwy, przyznał się kiedyś, że ma głowie jakieś siedem godzin 
monologu i nieustanną zagadką jest dla niego, co wybierze z 
tajemnych szufladek umysłu Bałtroczyk Estradowy. 

Są wciąż dla siebie zagadką – Bałtroczyk Estradowy (BE) i 
Bałtroczyk Zwykły (BZ). I to być może utrzymuje jednego i 
drugiego w wysokiej dzielności bojowej, mimo kiepskiego pe-
selu, który ich łączy. Z BE, jak uprzejmy był się wyrazić Ja-
nusz Grzywacz, „słowa sypią się jak gówno z barana”. BZ za-
zwyczaj milcząc okupuje przytulny kącik w rogu, oddając się 
lekturze bądź nałogom, lub usiłując bezskutecznie oddać się 
nadobnej dziennikarce, by w końcu jednak wybrać nałóg bądź 
lekturę, czy gitarę. 

Rządy zmieniają się, rozpada się Unia, i na tym tle Bałtro-
czyk jawi się jak oaza stabilności.

Nie zmienia się od lat jego negatywny stosunek do garnitu-
rów, które traktuje jak zawodowe zło konieczne i bałwochwal-
czy do ciężkich motocykli, które ujeżdża w długich trasach. 
Wielbi obrazy Jana Stanisławskiego i akustyczne gitary ze 
szlachetnego drewna, których twórcy też byli mistrzami. Wiele 
jest rzeczy, które Bałtroczyka interesują, od budownictwa 
drewnianego na Warmii ukochanej, przez nowe techniki szpa-
chlowania, do przystawek w Telecasterach. I to wszystko jest 
inspiracją. I tak powstają wciąż nowe fragmenty narodowej 
epopei.

Posłuchajcie proszę kolejnej wersji opowieści Piotra Bałtro-
czyka. Zobaczcie, co też mu się przydarzyło, od czasu Wasze-
go ostatniego z Nim spotkania. Wszystko jest inspiracją, przy-
drożne drobiazgi przetwarza Bałtroczyk, w następne epizody 
swojego życiem pisanego 

W�ramach�cyklu�„Wiadomości�Rudzkie�grają�po�śląsku”�rozmawiamy�z�Teresą�
Walerjańską.�Artystka�ma�na�swoim�koncie�już�trzy�płyty�i�jeszcze�w�pierwszej�
połowie�tego�roku�ma�pojawić�się�kolejna.
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Dla Basi Nowak
Droga,�zacna�emerytko,�
kres�Twej�pracy�
przyszedł�szybko.�
Budowałaś�swoją�
przyszłość�z�myślą�
o�rodzinie.�Lecz�
wszystko�koniec�swój�
ma.�Także�praca�
niewiecznie�trwa.
Spełniaj�wszystkie�swe�
marzenia,�doznaj�pełnej�

szczęśliwości�na�dalsze�lata�życia�w�zdrowiu�
i�miłości�–�życzą�koleżanki�i�koledzy�z�pracy.

Dla Haliny Zięba
Wszyscy�z�pracy�Cię�
żegnają,�gratulacje�Ci�
składają.
Aż�im�zazdrość�błyszczy�
w�oku,�że�od�pracy�
masz�już�spokój.
Nowy�czas�i�nowe�życie�
spędzaj�teraz�
znakomicie.

Porzuć�troski�i�zmartwienia,�bo�masz�wiele�do�
zrobienia.�Szczęścia,�zdrowia,�powodzenia�na�
nowej�drodze�życia,�życzą�koleżanki�i�koledzy�z�
pracy.

PREZYDENT�
MIASTA 

RUDA�ŚLąSKA�
informuje�o�wywieszeniu�na�okres� 21�dni,� tj.�
od�dnia�19.01.2018�r.�do�dnia�9.02.2018�r.,�na�
tablicy� ogłoszeń� Urzędu�Miasta� Ruda� Śląska,�
plac�Jana�Pawła�II�6�(II�piętro,�obok�pok.�217)�
wykazu� dwóch� niezabudowanych� nierucho-
mości�gruntowych�własności�Skarbu�Państwa,�
położonych� w� Rudzie� Śląskiej-Kochłowicach�
przy ulicy Władysława Jagiełły,�zapisanych�na�
karcie�mapy�1,�obręb�Kochłowice�oraz�w�księ-
dze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejono-
wy�w�Rudzie�Śląskiej�pod�nr�GL1S/00021165/5,�
których�prawo�użytkowania�wieczystego�usta-
nowione�do�dnia�5.12.2089�r.�na�rzecz�Gminy�
Miasta�Ruda�Śląska�zostanie�sprzedane�w�dro-
dze�przetargu�z�przeznaczeniem:�
–� pod zabudowę zgodną z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska (symbole 
planu MN2, MN1) –�działka�nr�3804/8�o�po-
wierzchni�724�m2,
–�pod drogę dojazdową –�udział�wynoszący�

1/3� część�w�działce�nr�3803/8�o�powierzchni�
1374�m2.�Cena�wywoławcza�(netto)�do�przetar-
gu�wynosi�133.000,00�zł.

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLąSKA�
informuje�o�wywieszeniu�na�okres�21�dni,� tj.� od�dnia�19.01.2018� r.�do�dnia�9.02.2018� r.,�na� ta-
blicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska,�plac�Jana�Pawła�II�6�(II�piętro,�obok�pok.�217)�wykazu�
dwóch� niezabudowanych� nieruchomości� gruntowych� własności� Skarbu� Państwa,� położonych� w�
Rudzie�Śląskiej-Kochłowicach�przy�ulicy�Władysława Jagiełły,�zapisanych�na�karcie�mapy�1,�obręb�
Kochłowice�oraz�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejonowy�w�Rudzie�Śląskiej�pod�nr�
GL1S/00021165/5,�których�prawo�użytkowania�wieczystego�ustanowione�do�dnia�5.12.2089�r.�na�
rzecz�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska�zostanie�sprzedane�w�drodze�przetargu�z�przeznaczeniem:�
–�pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Ruda Śląska (symbole planu MN2, MN1) –�działka�nr�3805/8�o�powierzchni�671�m2,
–�pod drogę dojazdową –�udział�wynoszący�1/3�część�w�działce�nr�3803/8�o�powierzchni�1374�

m2.�Cena�wywoławcza�(netto)�do�przetargu�wynosi�127.000,00�zł.

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLąSKA�
informuje�o�wywieszeniu�na�okres�21�dni,� tj.� od�dnia�19.01.2018� r.�do�dnia�9.02.2018� r.,�na� ta-
blicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska,�plac�Jana�Pawła�II�6�(II�piętro,�obok�pok.�217)�wykazu�
dwóch� niezabudowanych� nieruchomości� gruntowych� własności� Skarbu� Państwa,� położonych� w�
Rudzie�Śląskiej-Kochłowicach�przy�ulicy�Władysława�Jagiełły,�zapisanych�na�karcie�mapy�1,�obręb�
Kochłowice�oraz�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejonowy�w�Rudzie�Śląskiej�pod�nr�
GL1S/00021165/5,�których�prawo�użytkowania�wieczystego�ustanowione�do�dnia�5.12.2089�r.�na�
rzecz�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska�zostanie�sprzedane�w�drodze�przetargu�z�przeznaczeniem:�
– pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Ruda Śląska (symbol planu MN2) –�działka�nr�3806/8�o�powierzchni�759�m2,
–�pod�drogę�dojazdową�–�udział�wynoszący�1/3�część�w�działce�nr�3803/8�o�powierzchni�1374�m2. 

Cena�wywoławcza�(netto)�do�przetargu�wynosi�137.000,00�zł.

Pracuję nad kolejną płytą
„WIADOMOŚCI�RUDZKIE”�GRAJą�PO�ŚLąSKU

– Ze śląską sceną związana jesteś od lat, ale 
nie zawsze śpiewałaś solo. Jak doszło do tego, 
że postanowiłaś iść swoją drogą?  

– Jako zawodowy muzyk Państwowej Orkie-
stry Symfonicznej w Zabrzu koncertowałam 
przez wiele lat z artystami najwyższej rangi na 
całym świecie. Również występowałam jako so-
listka zespołu Alfa oraz kapeli Kamraty, z którą 
przez 13 lat wydałam sześć płyt. Jednak nasze 
drogi się rozeszły i od kwietnia 2013 roku wystę-
puję samodzielnie.

– Wydałaś trzy płyty w stosunkowo krótkim 
czasie. Każda z nich utrzymana jest w innym 
klimacie. Pracujesz nad kolejną. Czym tym 
razem nas zaskoczysz?

– Wydałam trzy solowe płyty. „Dusza Cygan-
ki” była poświęcona tematyce cygańskiej, „Bow-
my się do rana” powstała w gwarze śląskiej, z 
kolei trzecią płytę wydałam o różnej tematyce – 
pt. „Teresa to ja”. Już myślę i pracuję nad kolejną 
płytą, do której nagrałam pięć piosenek, i w któ-
rych tak jak na poprzednich płytach, śpiewam 
oraz gram na skrzypcach. Ale na to, jaka będzie 
cała płyta, trzeba jeszcze trochę poczekać. 

– Skrzypce to Twój nieodłączny atrybut. 
Skąd wzięła się fascynacja tym instrumen-
tem? Czy ktoś w rodzinie również grał? Gra 
na skrzypcach nie należy przecież do najła-
twiejszych…

– Gra na skrzypcach sprawia mi wielką 
przyjemność, chociaż to prawda – nie należy 
do najłatwiejszych. Wymaga ciągłych ćwi-
czeń, ale podoba się to moim fanom, dlatego 
zawsze występuję z tym instrumentem. Poza 
tym skrzypce są rzadko spotykane na śląskiej 
scenie muzycznej i to mnie wyróżnia. 

– Powiedzmy jeszcze o Twoich tekstach. 
Masz swojego osobistego tekściarza… 

– Od początku solowej kariery współpracuję 
z mężem, który pisze dla mnie teksty piose-
nek... To że jesteśmy małżeństwem, jest du-
żym ułatwieniem i daje nam możliwość prze-
dyskutowania tematu piosenki oraz jej słów na 
bieżąco. Doskonale się znamy, co też jest plu-
sem, bo kto jak nie mój mąż napisałby dla 
mnie tekst, który odzwierciedla to, co jest 
w mojej duszy?

 Arkadiusz Wieczorek
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ORGANIZACJA FORMA DZIAŁALNOŚCI TERMIN MIEJSCE

Rudzki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

(RUTW)

WYKŁADY:

Siedziba Rudzkiego 
Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku 
ul. L. Tołstoja 13 

41-709 Ruda Śląska 
(Czarny Las)  

tel. 32 244-20-80

 „Flora i fauna na 
obszarze Rudy Śląskiej” 

– wykład  
Łukasza Fuglewicza

1.02.2018 r.  
godz. 15.00 

„Lepszy słuch kluczem 
do komfortowego 

życia”  
– wykład Anny Żołny

15.02.2018 r. 
godz. 15.00 

SEMINARIA:

Socjologia  
– dr Wanda Witek-

Malicka

8.02.2018 r. 
odz. 15.00

Literatura  
– dr Jolanta Szcześniak

16.02.2018 r. 
godz. 15.00

Podróż przez Norwegię  
– Stanisław Witała

22.02.2018 r. 
godz. 15.00

Spotkanie integracyjne 
przy muzyce

10.02.2018 r. 
godz. 16.00-19.00

Dom Kultury  
w Rudzie Śląskiej  
ul. E. Kokota 170  

41-711 Ruda Śląska 
(Bielszowice)

AKADEMIA FILMOWA

Film: „Plan B” 9.02.2018 r.
 godz. 16.30

Kino „Patria”  
ul. Chorzowska 3  

41-709 Ruda Śląska  
(Nowy Bytom)

KLUBY:

Klub dyskusyjny RUTW poniedziałki  
godz. 10.00-12.00

Miejskie Centrum 
Kultury im. H. Bisty  
w Rudzie Śląskiej  

ul. P. Niedurnego 69 
(Nowy Bytom)

 Spotkania 
w klubo-kawiarence 

„Bądźmy razem” RUTW

wtorki  
godz. 10.30-12.30

Siedziba Rudzkiego 
Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku  
ul. L. Tołstoja 13, 

41-709 Ruda Śląska 
(Czarny Las)  

tel. 32 244-20-80

W drugim semestrze Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza 
 do udziału w zajęciach z ajurwedy i jogi.

Fundacja Aktywni 
Społecznie „AS”

Klub Seniora  
– zabawa karnawałowa

9.02.2018 r.  
godz. 16.00-20.00 Osiedlowy Dom 

Kultury „Country”  
ul. Sztygarska 9  

Ruda Śląska
(Bykowina)

Nauka i trening  
„Taniec przeciw 

przemocy”  
niezależnie od wieku

każdy wtorek, 
 czwartek  

godz. 16.30-17.30

Finał „Tańca przeciw 
przemocy”  

– ,,One Billion Rising”

14.02.2018 r. 
godz. 16.00

plac Jana Pawła II  
przed Urzędem Miasta 

Ruda Śląska

Osiedlowe Kino „OKO” 6.02.2018 r. 
godz. 17.30-20.00

Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia nr 21 

ul. Grzegorzka 8 
41-705 Ruda Śląska 

(Bykowina)

„CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW”
Z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska raz w miesiącu  „Wiadomości Rudzkie” informują mieszkańców naszego miasta 

o bieżących zajęciach, imprezach i spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia, kluby i związki działające 
na rzecz seniorów w Rudzie Śląskiej. 

Polski Związek 

Emerytów,

 Rencistów  

i Inwalidów

Koło nr 3 – Ruda Śląska – Godula

Zabawa ostatkowa 

„Śledź”
13.02.2018 r.

Restauracja  

„Biały Dom”  

– Paniówki

Koło nr 6 – Ruda Śląska – Halemba

Zabawa karnawałowa 31.01.2018 r.

Restauracja 

„Ranczo” Ruda Śląska 

– Wirek

Koło nr 9 – Ruda Śląska – Nowy Bytom

Zabawa ostatkowa 

„Śledź”
7.02.2018 r. 

Restauracja 

„Wawelska” 

Ruda Śląska 

– Ruda

Koło nr 10 – Ruda Śląska – Wirek

Zabawa ostatkowa 

„Śledź”

8.02.2018 r.

Restauracja 

„Violinowa Gospoda”  

Ruda Śląska 

– Wirek

13.02.2018 r.

Restauracja 

„Ranczo” 

Ruda Śląska 

– Wirek

We wszystkich kołach w okresie przedświątecznym odbywały się 

tradycyjne spotkania wigilijne, w których brali udział seniorzy  

i zaproszeni goście.

ODK RSM „Country”

Gimnastyka  

dla Seniorów i nie 

tylko!

każdy wtorek  

i czwartek  

godz. 17.45-18.30

Osiedlowy Dom 

Kultury „Country” 

ul. Sztygarska 9 

Ruda Śląska

(Bykowina)

Stowarzyszenie 

ProEthica

Perfekcyjna 

Pani Domu

każda środa 

godz. 9.00-12.00

CIS Stara Bykowina 

ul. 11 Listopada 15 

41-705 Ruda Śląska 

(Bykowina)

Malarstwo
każdy czwartek 

godz. 9.00-11.00

Śpiew
każdy czwartek 

godz. 11.00-12.30

Związek Harcerstwa 

Polskiego

Spotkanie seniorów  

– instruktorów ZHP 

przy Komendzie 

Hufca ZHP 

w Rudzie Śląskiej

każdy pierwszy 

wtorek miesiąca 

godz. 16.00

Dom Harcerza 

ul. Szczęść Boże 4 

41-700 Ruda Śląska 

(Ruda)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW! 
Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert do 16 lutego 2018 r.  

Dyżury Radnych Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Kontakt: Urząd Miasta Ruda Śląska, Kancelaria Rady Miasta, tel. 32 342-36-05, e-mail: rada@ruda-sl.pl. Koordynator projektu: tel. 505 008 772, e-mail: k.niestroj@gmail.com



                                              „Bo w świecie ducha nie ma pożegnania.”

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Łucji Weihrauch
emerytowanej pracownicy
Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jej śmierci.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko.”

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Heleny Buchty
emerytowanej pracownicy
Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jej śmierci.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Alfreda Skorupińskiego
wieloletniego członka Rady Nadzorczej RSM 

rodzinie oraz bliskim 

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy  

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.”

Z ogromnym żalem odebraliśmy  wiadomość o śmierci

śp. prof. zw. dr hab. Jerzego Jurczyka
Zasłużonego dla Miasta Ruda Śląska,

emerytowanego profesora zwyczajnego
w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego,

wybitnego specjalisty w zakresie chemii analitycznej,
        światowego autorytetu naukowego  

w zakresie analizy technicznej metalurgii.
Rodzinie i Bliskim

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

Można odejść na zawsze, by stale być blisko…
Ks. J. Twardowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Łucji Weihrauch
Rodzinie i Bliskim 

 wyrazy głębokiego współczucia
składają

koleżanki i koledzy  
z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Urzędu Miasta Ruda Śląska

Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta 

Ruda Śląska

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta

 Ruda Śląska
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USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel. 

501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. 
Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Łazienka dla osoby niepełnosprawnej. Remonty 
mieszkań, 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, 32 244-
09-60.

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

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

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

 POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-
611, 32 260-00-33. Pośrednik CDF S.C. fi rmy 
MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

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

 Hydraulik. Tel. 797-599-031.

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

 CZYSZCZENIE dywanów (odbieramy, obszywa-
my), wykładzin, tapicerki, faktury VAT. Tel. 602-642-
294.

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

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrze-

bowe 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.

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

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

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

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

 Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERU-
CHOMOSCI.PL

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

 Atrakcyjne oferty mieszkań w Rudzie Śląskiej, do-
bre ceny. Zapraszamy na www.lokator.nieruchomo-
sci.pl. Tel.  793-017-323.

 Atrakcyjne domy szeregowe:
WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2 – NOWA CENA, 

GODULA, os. Paryż od 125 m2 cena od 335.000 zł. 
HALEMBA, ul. Solidarności od 74 m2 cena od 255 

000 zł. Pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny. 
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691 523 055.

 KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁ-
KĘ. Tel. 887-877-189.

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

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

 Do wynajęcia mieszkania i kwatery pracownicze 
również dla obcokrajowców. Dzielnica Nowy By-
tom ul. Niedurnego i Wirek ul. Dąbrowskiego. Tel. 
725-025-008. Rozmawiamy po rosyjsku.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd 

do klienta. Tel. 792-155-155.

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

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

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

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę 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 samo-
chodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,60 do 
0,65 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE 
OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska 
- Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbo-
wego).

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

PRACA
 Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pracow-

ników budowlanych doświadczenie min 2 lata, kie-
rownika budowy, brygadzistę z prawem jazdy kat. 
B, tel. 601-504-030 w godz. 7-16, 32 242-24-11.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-596.

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

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

 Kucharki, pomoce kuchenne i bufetowe zatrud-
nię do nowoczesnej stołówki pracowniczej. Praca na 
1/2 lub cały etat. Umowa o pracę. Bardzo dogodny 
dojazd (Ruda 1) Tel.668-447-128 lub biuro.akade-
miasmaku@onet.pl.

 Firma WPBK-BIS-EXPORT Sp. z o.o. zatrudni pra-
cowników na stanowiska górnik, górnik strzałowy, 
pomoc dołowa do wykonywania prac na terenie ko-
palń Bielszowice, Budryk, Silesia. Firma zapewnia 
transport. Tel. 883-953-430.

 Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycz-
nych HYDROKOP Sp. z o.o. Sp.k. zatrudni: górników, 
górników strzałowych, górników rabunkarzy, młod-
szych górników, osoby bez kwalifi kacji do pracy pod 
ziemią  przy przebudowie wyrobisk. Oferujemy miej-
sca pracy na oddziale przy KWK Sośnica  w Gliwicach. 
Bliższych informacji udziela się pod nr. 32 623-10-19 
lub 32 717-87-93.

 Szukamy do pracy ślusarzy, spawaczy, składaczy 
konstrukcyjnych i kierownika hali konstrukcyjnej. Te-
lefon kontaktowy 697-480-004.

 Zatrudnimy do pracy na terenie Rudy Śląskiej: 
ślusarzy, spawaczy i tokarzy.Telefon kontaktowy 697-
881-111.

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

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

 
 Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507-851-852.

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

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

 Sklep metalowy Otmar w Rudzie Śląskiej – Wirek 
ul. 1 Maja 249 naprzeciwko Lodziarni Kurpas godziny 
otwarcia: 8-16, sobota 8-13.

Firma Lambertz Polonia będąc częścią Grupy Lambertz, 
jednego z czołowych niemieckich producentów wyrobów 

cukierniczych  poszukuje kandydata na stanowisko:

PAKOWACZ/-KA
Miejsce pracy: Ruda Śląska

Wymagania:
umiejętność pracy w zespole• 
gotowość pracy w systemie 2-zmianowym (12 godzin)• 

Oferujemy:
umowę o pracę w renomowanej �irmie o stabilnej pozycji • 
rynkowej
szanse rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia.• 

Zainteresowane osoby
prosimy o przesłanie 
CV na adres:
kadry@lambertz.com.pl,
lub kontakt tel.: 32 608-90-98

Firma Lambertz Polonia będąc częścią Grupy Lambertz, 

 GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„NASZ DOM”
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97, Tel. 32 243-27-47, 
fax 32 243-30-78, www.naszdom.info.pl

OGŁOSZENIE

GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie: 
Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych 

oraz usługowych w 2018 roku w podanych rodzajach: 
wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania + roboty awaryjne,• 
roboty dekarsko-blacharskie + roboty awaryjne ( pokrycia z papy termozgrzewalnej),• 
wykonanie i remonty nawierzchni chodników i parkingów,• 
roboty ogólnobudowlane (murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, izolacje ścian piwnic, ),• 
roboty ślusarskie, • 
przeglądy budowlane, 5 letnie (budowlane i instalacyjne) w budynkach  wielorodzinnych  , 1 roczne • 
(budowlane i instalacyjne ) w budynkach komercyjnych,
wycinka, przycinka i nasadzenie drzew  ( gatunki szlachetne ), • 
roboty dociepleniowe i konserwacyjne elewacji ( w systemie ETICS, system Weber),• 

Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach na poszczególne rodzaje robót z dopiskiem: 
Przetarg nieograniczony na ”Wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz usługowych w 2018 r. – 
…………..(rodzaj robót) …………………– nie otwierać”  w terminie do  23.02.2018 r. godz. 14.00 w siedzibie 
Zarządu Spółdzielni w pokoju  nr 113.

W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne ko-
perty zawierające:

A Koperta (nr1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, zaświadcze-
nia, akceptacje wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany projekt umowy – zał. Nr 
1 do specyfi kacji przetargowej ) niezależnie od ilości wybranych rodzajów robót.

B Koperta (nr 2) z opisem „część fi nansowa” w której należy umieść  wypełnione  tabele nr 1 (1a) i 2 lub 
1 (1a) lub 2 – wybranych przez oferenta rodzajów robót.

Udział w postępowaniu przetargowym na roboty w trybie przetargu nieograniczonego wymaga wniesienia 
wadium przed upływem terminu składania ofert. 

Wartość wadium wynosi 5 000,00 zł.(na każdy rodzaj robót). Wadium należy wpłacić na rachunek:   Raiff e-
isen Bank Polska S.A  nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem „Wykonanie robót remonto-
wych  i usługowych w 2018 r. – (rodzaj robót).”

Specyfi kacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym G.S.M „Nasz Dom” w pokoju nr 119 w cenie 
100,00 zł nett o (123,00 zł brutt o).

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu  można uzyskać w  siedzibie  Spółdzielni  pok. nr 119  lub pod 

numerem telefonu ( 032) 243-25-65 wew. 26 lub 46.

Pani 

Krystynie
Wybraniec

zatrudnionej 
w Rudzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
wyrazy szczerego 

i głębokiego 
współczucia z powodu 

śmierci

Ojca
składają 

Zarząd i Pracownicy 
Rudzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej
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OGŁOSZENIE

 GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

 „NASZ DOM”
 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97, Tel. 32 243-27-47, fax 32 243-30-78

www.naszdom.info.pl

OGŁOSZENIE

GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie: 
Konkursu ofert z negocjacjami na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych  

oraz usługowych w 2018 roku w podanych niżej rodzajach:
remonty instalacji elektrycznych i odgromowych,• 
roboty uszczelniające styki płyt, roboty elewacyjne,• 
wymiany domofonów, • 
uszczelnianie przewodów kominowych, zabudowa nasad kominowych.• 
roboty projektowe i inżynierskie• 
wymiana stolarki okiennej ( na PCV ) z wentylacją mechaniczną,• 

Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach na poszczególne rodzaje robót z dopiskiem: Kon-
kurs ofert z negocjacjami ”Wykonanie robót remontowo - inwestycyjnych oraz usługowych w 2018 r. –……
…….. (rodzaj robót)…………………. – nie otwierać” w terminie do 23.02.2018 r. godz. 14.00 w siedzibie Zarządu 
Spółdzielni w pokoju nr 113.

W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne ko-
perty zawierające: 

A Koperta (nr 1) z opisem „ część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty , zaświadcze-
nia, akceptacje wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany projekt umowy – zał. Nr 
1 do specyfikacji przetargowej) - niezależnie od ilości wybranych robót.

B Koperta (nr 2) z opisem „ część finansowa” w której należy umieścić wypełnione tabele nr1 (1a) i 2 lub 
1 (1a) lub 2 - wybranych przez oferenta rodzajów robót.

Specyfikacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym G.S.M „Nasz Dom” w pokoju nr 119 w cenie 
100,00 zł netto (123,00 zł brutto) nr.konta Raiffeisen Bank Polska S.A nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 
7327.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 119 lub pod nume-

rem telefonu ( 032) 243-25-65 wew. 26 lub 46.

PREZyDENT MIASTA RuDA ŚląSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych  usytuowanych w 

budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Podlas 3/18, 

ul. Antoniego Maya 3/5
ul. Joanny 15/15

stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz ich  najemców.

Pierwszy sparing „Dzików”
PIŁKA NOżNA

BKS „Pordzika” rozpoczął już 
przygotowania do nowego sezonu 
Ligi Rudzkich Orlików. Podczas 
pierwszego sparingu, który odbył 
się 21 stycznia, zawodnicy zmie-
rzyli się z drużyną „Los Blancos”, 
która w ubiegłym sezonie dwa razy 
musiała uznać wyższość przeciwni-
ków na boisku. W składzie BKS-u 
znaleźli się testowani zawodnicy: 
Łukasz Pilewicz, Tomasz Grzyk, 
Grzegorz Wojda oraz Dominik Kru-
szewski. Prócz nich w bramce za-
grał Kamil Wawoczny, a kapitanem 
drużyny w tym sparingu był Wiktor 
Wilk. Mecz odbył się na zaśnieżo-
nym boisku domowym „Dzików”  
– Pordzik Arena. Warunki dla obu 

Ćwiczenia do nowego sezonu zawodnicy rozpoczęli na śniegu.

Fo
to

: B
KS

 P
or

dz
ik

a 
Ru

da
 Ś

lą
sk

a

ekip były takie same, wynik wahał 
się raz na korzyść jednej, raz drugiej 
drużyny. Ostatecznie „Dziki” prze-

grały 11:15  z drużyną „Los Blan-
cos” po dwóch godzinach dobrej 
gry i walki na boisku.

Noworoczne sparingi Pogoni

Mimo to, że sezon jeszcze się nie rozpo-
czął, pierwszy  zespół MKS-u Pogoń Ruda 
Śląska, grający w  lidze okręgowej, rozegrał 
już dwa kontrolne mecze w tym roku. W 
pierwszym spotkaniu pokonał on zespół 
Ostoje Żelisławice wynikiem 5:1. Natomiast 
mecz z  drużyną  Jastrząb Bielszowice za-
kończył się remisem  2:2. Nie odpoczywają 
także juniorzy MKS-u, którzy ostatnio zmie-
rzyli się z drużyną Naprzód Lipiny.  
W pierwszym sparingu w nowym roku ju-
niorzy po bardzo dobrej grze zwyciężyli. Co 
więcej, problemem dla rudzkich zawodni-
ków nie było to, że spotkanie rozegrali  
w dziesiątkę.  Dobra gra Adama Komandzi-
ka, Mateusza Domagały w środkowej strefie 
boiska spowodowała, że przeciwnik miał 
bardzo duże problemy. W linii defensywnej 
dobrze wypadł  z kolei Jakub Wadas, który 

Juniorzy nie dali szans przeciwnikom na własnym boisku. 
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po raz kolejny udowodnił, że pozycja środ-
kowego obrońcy bardzo mu służy.  Z kolei 
dwójka środkowych obrońców dobrze ze 
sobą współpracowała i asekurowała się 
wzajemnie. Dobrze wyglądała także współ-
praca pomiędzy Olafem Czogielem, a Ada-
mem Kondratowiczem na prawej stronie 
boiska, gdzie Kondratowicz zaliczył dwie 
asysty, a Czogiel jedną. Dobrą formę poka-
zał także  Bartosz Markiefka, który rozegrał 
prawdopodobnie najlepsze zawody pod wo-
dzą Damiana Krajanowskiego. Z kolei Da-
niel Osuch  nie pozwolił przeciwnikowi na 
zbyt wiele i wygrał kilka pojedynków jeden 
do jednego, dobrze wyprowadzając  piłkę. 
Sukces może odnotować także Wiktor 
Cioch, który aż cztery razy wbił piłkę do 
siatki. Po jednej bramce zdobyli także Ko-
mandzik i Domagała. 

Pogoń Ruda Śląska – Naprzód lipiny 6:0

TENIS

Młodzi tenisiści na medal 

Jakub Jędryka zajął trzecie miejsce podczas  
zawodów w Puszczykowie. 

Kolejny wielki sukces od-
nieśli młodzi tenisiści TKS-u 
Slavia Ruda Śląska. Pod-
opieczni trenera Wojciecha 
Żmudy w ubiegły weekend 
zdobyli kolejne medalowe 
miejsca. Natomiast swój ży-
ciowy sukces może odnoto-
wać Jakub Jędryka w halo-
wych mistrzostwach Polski do 
lat dziesięciu, które odbyły się 
w Puszczykowie koło Pozna-
nia. 

– Kuba w bardzo zaciętym 
pojedynku o finał uległ nie-
znacznie rywalowi z Radomia, 
zajmując w końcowej klasyfi-
kacji trzecie miejsce. Warto 
dodać, że Kuba jako dziewię-
ciolatek rywalizował z chło-
pakami o rok starszymi – za-
znaczył Wojciech Żmuda, 
prezes TKS-u Slavia Ruda 
Śląska. 

W tym samym czasie bardzo dobry wy-
stęp zanotował także inny z młodych teni-
sistów – Karol Jastrzębski – który w tur-
nieju do lat dziesięciu, odbywającym się 

w Chorzowie, zajął drugie miejsce. – Obu 
zawodnikom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów – dodał Wojciech Żmu-
da. 
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GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie: 
Konkursu ofert z negocjacjami na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych  

oraz usługowych w 2018 roku w podanych niżej rodzajach:
remonty instalacji elektrycznych i odgromowych,• 
roboty uszczelniające styki płyt, roboty elewacyjne,• 
wymiany domofonów, • 
uszczelnianie przewodów kominowych, zabudowa nasad kominowych.• 
roboty projektowe i inżynierskie• 
wymiana stolarki okiennej ( na PCV ) z wentylacją mechaniczną,• 

Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach na poszczególne rodzaje robót z dopiskiem: Kon-
kurs ofert z negocjacjami ”Wykonanie robót remontowo - inwestycyjnych oraz usługowych w 2018 r. –……
…….. (rodzaj robót)…………………. – nie otwierać” w terminie do 23.02.2018 r. godz. 14.00 w siedzibie Zarządu 
Spółdzielni w pokoju nr 113.

W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne ko-
perty zawierające: 

A Koperta (nr 1) z opisem „ część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty , zaświadcze-
nia, akceptacje wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany projekt umowy – zał. Nr 
1 do specyfikacji przetargowej) - niezależnie od ilości wybranych robót.

B Koperta (nr 2) z opisem „ część finansowa” w której należy umieścić wypełnione tabele nr1 (1a) i 2 lub 
1 (1a) lub 2 - wybranych przez oferenta rodzajów robót.

Specyfikacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym G.S.M „Nasz Dom” w pokoju nr 119 w cenie 
100,00 zł netto (123,00 zł brutto) nr.konta Raiffeisen Bank Polska S.A nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 
7327.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 119 lub pod nume-

rem telefonu ( 032) 243-25-65 wew. 26 lub 46.

PREZyDENT MIASTA RuDA ŚląSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych  usytuowanych w 

budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Podlas 3/18, 

ul. Antoniego Maya 3/5
ul. Joanny 15/15

stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz ich  najemców.

Pierwszy sparing „Dzików”
PIŁKA NOżNA

BKS „Pordzika” rozpoczął już 
przygotowania do nowego sezonu 
Ligi Rudzkich Orlików. Podczas 
pierwszego sparingu, który odbył 
się 21 stycznia, zawodnicy zmie-
rzyli się z drużyną „Los Blancos”, 
która w ubiegłym sezonie dwa razy 
musiała uznać wyższość przeciwni-
ków na boisku. W składzie BKS-u 
znaleźli się testowani zawodnicy: 
Łukasz Pilewicz, Tomasz Grzyk, 
Grzegorz Wojda oraz Dominik Kru-
szewski. Prócz nich w bramce za-
grał Kamil Wawoczny, a kapitanem 
drużyny w tym sparingu był Wiktor 
Wilk. Mecz odbył się na zaśnieżo-
nym boisku domowym „Dzików”  
– Pordzik Arena. Warunki dla obu 

Ćwiczenia do nowego sezonu zawodnicy rozpoczęli na śniegu.
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ekip były takie same, wynik wahał 
się raz na korzyść jednej, raz drugiej 
drużyny. Ostatecznie „Dziki” prze-

grały 11:15  z drużyną „Los Blan-
cos” po dwóch godzinach dobrej 
gry i walki na boisku.

Noworoczne sparingi Pogoni

Mimo to, że sezon jeszcze się nie rozpo-
czął, pierwszy  zespół MKS-u Pogoń Ruda 
Śląska, grający w  lidze okręgowej, rozegrał 
już dwa kontrolne mecze w tym roku. W 
pierwszym spotkaniu pokonał on zespół 
Ostoje Żelisławice wynikiem 5:1. Natomiast 
mecz z  drużyną  Jastrząb Bielszowice za-
kończył się remisem  2:2. Nie odpoczywają 
także juniorzy MKS-u, którzy ostatnio zmie-
rzyli się z drużyną Naprzód Lipiny.  
W pierwszym sparingu w nowym roku ju-
niorzy po bardzo dobrej grze zwyciężyli. Co 
więcej, problemem dla rudzkich zawodni-
ków nie było to, że spotkanie rozegrali  
w dziesiątkę.  Dobra gra Adama Komandzi-
ka, Mateusza Domagały w środkowej strefie 
boiska spowodowała, że przeciwnik miał 
bardzo duże problemy. W linii defensywnej 
dobrze wypadł  z kolei Jakub Wadas, który 

Juniorzy nie dali szans przeciwnikom na własnym boisku. 
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po raz kolejny udowodnił, że pozycja środ-
kowego obrońcy bardzo mu służy.  Z kolei 
dwójka środkowych obrońców dobrze ze 
sobą współpracowała i asekurowała się 
wzajemnie. Dobrze wyglądała także współ-
praca pomiędzy Olafem Czogielem, a Ada-
mem Kondratowiczem na prawej stronie 
boiska, gdzie Kondratowicz zaliczył dwie 
asysty, a Czogiel jedną. Dobrą formę poka-
zał także  Bartosz Markiefka, który rozegrał 
prawdopodobnie najlepsze zawody pod wo-
dzą Damiana Krajanowskiego. Z kolei Da-
niel Osuch  nie pozwolił przeciwnikowi na 
zbyt wiele i wygrał kilka pojedynków jeden 
do jednego, dobrze wyprowadzając  piłkę. 
Sukces może odnotować także Wiktor 
Cioch, który aż cztery razy wbił piłkę do 
siatki. Po jednej bramce zdobyli także Ko-
mandzik i Domagała. 

Pogoń Ruda Śląska – Naprzód lipiny 6:0

TENIS

Młodzi tenisiści na medal 

Jakub Jędryka zajął trzecie miejsce podczas  
zawodów w Puszczykowie. 

Kolejny wielki sukces od-
nieśli młodzi tenisiści TKS-u 
Slavia Ruda Śląska. Pod-
opieczni trenera Wojciecha 
Żmudy w ubiegły weekend 
zdobyli kolejne medalowe 
miejsca. Natomiast swój ży-
ciowy sukces może odnoto-
wać Jakub Jędryka w halo-
wych mistrzostwach Polski do 
lat dziesięciu, które odbyły się 
w Puszczykowie koło Pozna-
nia. 

– Kuba w bardzo zaciętym 
pojedynku o finał uległ nie-
znacznie rywalowi z Radomia, 
zajmując w końcowej klasyfi-
kacji trzecie miejsce. Warto 
dodać, że Kuba jako dziewię-
ciolatek rywalizował z chło-
pakami o rok starszymi – za-
znaczył Wojciech Żmuda, 
prezes TKS-u Slavia Ruda 
Śląska. 

W tym samym czasie bardzo dobry wy-
stęp zanotował także inny z młodych teni-
sistów – Karol Jastrzębski – który w tur-
nieju do lat dziesięciu, odbywającym się 

w Chorzowie, zajął drugie miejsce. – Obu 
zawodnikom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów – dodał Wojciech Żmu-
da. 
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OGŁOSZENIE

Stomatolog | Ginekolog | Chirurg | Dermatolog
Pracownia Protetyczna – Krzysztof Mazur

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

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

Drodzy Pacjenci! 
Już wkrótce w NZOZ Silvermed 

LARYNGOLOG!

OBWIESZCZENIE
PREZyDENT MIASTA RuDA ŚląSKA

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. u. z 2015 r., poz. 2031 z póź-
niejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  
(tekst jednolity  Dz. u. z 2017 r. poz.  1257), zawiadamiam,  że w dniu 19.01.2018 r. dla Prezydenta Miasta Ruda 
Śląska - Zarządcy Dróg Publicznych z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, reprezentowanego 
przez pełnomocnika Pana Adama Biegańskiego – Biuro Projektów „A- PROPOl” Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w 
Gliwicach przy ul. Gomułki 2, wydana została decyzja nr 32-18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
pn.:

„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej, Brańskiego 
w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 1222/181, 1221/181, 1273/229, 

1127/11, 1203/230, 487/28, 870/28, 869/28, 877/28, 1074/185, 1362/185, 881/114, 855/28, 607/28”.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z 

treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. 
Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia1, 

w siedzibie urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale urbanistyki i Architektury, mieszczącym się w budynku „A”, 
pokój 320 przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy urzędu. 

Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za 
moim pośrednictwem w terminie 14 dni.

1 – publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia 
o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w urzędzie Miasta Ruda Śląska, na stronie internetowej oraz w prasie lokalnej)

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

PREZyDENT MIASTA RuDA ŚląSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła 
II 6 (II piętro, obok pokoju 222) wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska 
o powierzchni 15467 m²,  położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy Wawrzyńca Szczudlaka, obręb 
Stara Kuźnia, karta mapy 2, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki nr:

– 2818/2600 o powierzchni 8023 m²,  KW nr Gl1S/00020490/5,
– 919/185 o powierzchni 414 m²,  KW nr Gl1S/00020490/5,
– 2601 o powierzchni 6541 m²,  KW Nr Gl1S/00020490/5,
– 2609 o powierzchni 489 m²,  KW nr Gl1S/00043839/1,  

która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi  1.614.000,00 zł.

PREZyDENT MIASTA RuDA ŚląSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 29.01.2018 r. do dnia 19.02.2018 r. na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro obok pokoju 222) wykazu nieruchomości gruntowej 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy zbiegu ulic Wrzosowej i Polnej, 

obręb nowa Wieś, km. 2, obejmującej  działkę nr 1845/27 o powierzchni 1422 m2 KW Gl1S/00007904/4, 
która zostanie oddana  w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 

lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 160.000,00 zł.

PREZyDENT MIASTA RuDA ŚląSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów 

nieruchomości gruntowych znajdujących się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zofi i Nałkowskiej, które zostaną 
oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy oraz w rejonie ul. Zajęczej, które zostaną 

oddane w najem z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.

SIATKÓWKA

Sokół odebrał punkty rudziankom 

W minioną sobotę seniorki musiały pogodzić się z porażką.

Zespół seniorek KPKS-u Halemba wal-
czył w minioną sobotę (27.01) o cenne 
punkty w ligowej tabeli ze znajdującym 
się o oczko wyżej Sokołem 43 SMS AZS 
AWF Katowice. Mimo dobrej gry, ru-
dzianki musiały uznać wyższość swoich 
przeciwniczek i oddać im zwycięstwo. 

Jak zawsze halembski zespół rozpoczął 
bardzo dobrze. Dwa szybkie bloki Krze-
szewskiej wyeliminowały podstawową 
atakującą przyjezdnych i pozwoliły wyjść 
rudziankom na kilkupunktowe prowadze-
nie. Tak jednak nie było cały czas. W koń-
cówce ostygł duch walki  i siatkarki z Ha-
lemby nie potrafi ły dociągnąć już wyniku 

do końca. W ten sposób przegrały z za-
wodniczkami z Katowic. W drugim secie 
zawodniczki nadal się nie poddawały 
i w połowie seta grały niemal nieomylnie 
w ataku. Jednak w końcówce powtórzył 
się scenariusz z pierwszego seta i rudzian-
ki w kluczowym momencie nie potrafi ły 
zdobyć punktów przy swojej zagrywce, co 
wykorzystały przyjezdne, ponownie wy-
grywając końcówką. Z kolei trzeci set 
KPKS zagrał już pod dyktando Sokoła, 
jednak później po zmianach w  zespole gra 
odmieniła się. Było to jednak zbyt późno, 
aby odrobić straty i zespół z Halemby 
przegrał 0:3.

KPKS Halemba – Sokół 43 SMS AZS AWF Katowice 0:3
(25:27, 23:25, 21:25)

Kadetki bez półfi nałów
Kadetki KPKS-u Halemba będą mu-

siały pogodzić się z faktem, że nie wy-
stąpią na półfi nałach mistrzostw Śląska.  
Ostatecznie zespołowi KPKS-u Halem-
ba nie udało się wygrać spotkania z Czę-
stochowianką w ćwierćfi nałach mi-
strzostw Śląska. Mimo dobrej gry na 
początku i pewnego zwycięstwa w pierw-
szym secie do 17, halembianki nie potra-
fi ły utrzymać poziomu swojej gry i osta-

tecznie przegrały 1:3. Tym meczem rudz-
kie kadetki zakończyły sezon, mając na 
koncie zwycięstwo w drugiej lidze kade-
tek. Tym samym nie poniosły porażki 
i awansowały w turnieju 1/8 mistrzostw 
Śląska do ćwierćfi nałów, gdzie musiały 
już uznać wyższość pozostałych zespo-
łów ostatecznie zajmując wysokie 
9. miejsce w mistrzostwach Śląska kade-
tek na 40 startujących zespołów.

Porażka Kamila

Rudzianin wykazał się dobrą formą, jednak przegrał. 

MMA
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Dobrą formą wy-
kazał się zawodnik 
z Rudy Śląskiej Ka-
mil Piasecki pod-
czas gali Fight For 
Victory 2, która od-
była się w Wegorze-
wie. To tam spotkali 
się zawodnicy z ca-
łej Polski. Jednak 
mimo wielu do-
brych ciosów i kop-
nięć  wojownik 
z Rudy Śląskiej 
przegrał swoją wal-
kę niejednogłośną 
decyzją sędziów 

wynikiem 2:1. Rudzki zawodnik bił się w formule K-1 do 77 
kg.
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