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JUBILEUSZ OPDZIR

OGŁOSZENIE

Od 20 lat w służbie dzieciom

Ruda Śląska jest pionierem, jeżeli chodzi
o opiekę nad dziećmi, znajdującymi się
w trudnej sytuacji rodzinnej. Nie ma u nas
domów dziecka w tradycyjnym kształcie,
lecz m.in. rodzinne domy dziecka, czy
mieszkanka rodzinkowe. To właśnie te ostatnie prowadzone są obecnie przez Ośrodek
Pomocy Dzieciom i Rodzinie, choć przekształceń przez lata było wiele. – Początkowo powstała świetlica socjoterapeutyczna
na Bykowinie, punkt konsultacyjny dla rodzin i tzw. hotelik dla dzieci. Świetlica oferowała pomoc dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Punkt konsultacyjny
oferował pomoc psychologiczną mieszkańcom Rudy Śląskiej. Hotelik natomiast był
placówką interwencyjną dla dzieci i dysponował sześcioma miejscami – wspomina Janina Szwedka. – W kolejnych latach ośrodek
rozwijał swoją działalność. W naszych strukturach działały cztery świetlice socjoterapeutyczne. Cały czas funkcjonował także
punkt konsultacyjny, uruchomiliśmy również
tzw. Niebieski Pokój do przesłuchań dzieci,
które doświadczyły przemocy. Równocześnie
działał Telefon Zaufania, a w naszej placówce całodobowej zwiększyliśmy liczbę miejsc
z sześciu do dwudziestu. Hotelik został prze-

niesiony do Halemby
– dodaje.
W 2005 roku
powstało pierwsze mieszkanie
rodzinkowe. To
było pionierskie
rozwiązanie
na
skalę krajową. Tworzyła je również obecna
prezydent miasta, która wówczas pracowała w pomocy społecznej. – Wybraliśmy się na konferencję do Tychów, gdzie
tworzone były mieszkanka rodzinkowe.
Stwierdziliśmy, że takie mieszkanka uruchomimy w Rudzie Śląskiej. Nie dopytaliśmy się
jednak, jak się je tworzy. Później okazało się,
że powstawały one na bazie placówki wychowawczo-opiekuńczej poprzez wydzielanie części w budynku. My jako pierwsi
w Polsce zaczęliśmy tworzyć odrębne mieszkania na osiedlach. I był to strzał
w dziesiątkę. Dzięki temu i Waszej pracy
dzieci w Rudzie Śląskiej mają chyba najlepsze warunki, najbardziej zbliżone do tych
w rodzinie, aby wychować się w naturalnych
warunkach – dzieli się swoimi wspomnieniami Grażyna Dziedzic.

Foto: JO

– Nawet najmniejszy sukces naszych dzieci jest ich i naszym ogromnym sukcesem.
To dla nas najważniejsze i przyświeca naszej pracy od 20 lat – podkreślała Janina
Szwedka, dyrektorka Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie, który obchodzi w tym
roku jubileusz działalności. Jubileusz był okazją do wspomnień, podzielenia się
efektami 20-letnich działań, a przede wszystkim – spotkania się z wychowankami
oraz byłą i obecną kadrą OPDZiR.

Jubileusz odbył się w Domu Kultury Bielszowice.
W tej chwili w strukturze Ośrodka
funkcjonuje siedem mieszkań – w każdym
z nich jest dziesięć miejsc. Od 2013 roku
Ośrodek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, która pełni funkcję placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej. – W placówce umieszczane są dzieci np. w wyniku interwencji, kiedy konieczne jest oddzielenie
dziecka od rodziny, bo coś złego dzieje się
i interwencje podejmują pracownicy socjalni, kuratorzy i policja. Są też dzieci, które
nie mogą się wychowywać w domu rodzinnym i sąd zdecydował o umieszczeniu ich
w pieczy zastępczej – mówiła Janina Szwedka. – Staramy się stworzyć dzieciom odpowiednie, przyjazne warunki. Tak żeby mogły
się wychowywać i rozwijać. Dzieci są też
obejmowane – w zależności od potrzeb – po-

mocą psychologiczną i pedagogiczną. Staramy się również rozmawiać z rodzicami,
ponieważ zawsze pracujemy w kierunku powrotu dziecka do domu, jeżeli tylko jest to
możliwe – zaznaczyła.
Bo jak podkreślał podczas jubileuszu
Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – dla pracowników placówki nie
istnieje zdanie „nie da się”. – Jeżeli jest potrzeba pomóc dziecku, nigdy nie spotkaliśmy
się z odmową. Zasługujecie na najwyższy
szacunek. Myślę, że dzieci, które są pod Waszą opieką, też to wiedzą. Dzięki temu ten
nasz „wynalazek”, czyli mieszkanka rodzinkowe, rozprzestrzenił się na całą Polskę
– podkreślał Krystian Morys.

Joanna Oreł

Z okazji
Dnia Pracownika
Socjalnego
wszystkim
Pracownikom Socjalnym
w Rudzie Śląskiej
serdeczne podziękowania
za codzienny
trud i zaangażowanie
w pracy na rzecz drugiego
człowieka
oraz życzenia wytrwałości
i satysfakcji ze służby
pełnionej
na rzecz osób najbardziej
potrzebujących pomocy,
a także pomyślności
w życiu osobistym,
składa
Kazimierz Myszur
Przewodniczący
Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi
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SESJA RADY MIASTA

OGŁOSZENIE

Woda o grosz, ścieki bez zmian
W miniony czwartek (17.11.) odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Ruda Śląska. Radni debatowali m.in. w sprawie przyjęcia
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017 – 2021 (więcej informacji na ten temat
na naszych łamach w przyszłym tygodniu). Rada przyjęła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Podjęto także decyzję w sprawie dzierżawy gabinetów i sprzętu medycznego w przychodniach rejonowych przy ul. Lipa oraz Siekiela.
ze wzrostu kosztów tych
rozliczeń, gdyż coraz częściej klienci wybierają efakturę lub usługę SMS –
dodał.
Dla osób posiadających
tylko wodomierz główny
i rozliczających się na
podstawie faktury papierowej opłata abonamentowa będzie wynosiła 5,02
zł brutto (obecnie 4,90 zł).
Z kolei osoby, które mają
zamontowane dwa liczniki – główny i podlicznik
na ogród, będą musiały
zapłacić 5,94 zł brutto
(obecnie 6,43 zł). Niższe
opłaty będą obowiązywać
klientów PWiK, którzy Rudzianie nie muszą obawiać się sporych zmian w cenie wody.
zdecydują się rozliczać ze
spółką drogą elektroniczną. W tym przypadku opłata abonamentowa wyno- przeznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarosić będzie 2,58 zł brutto w przypadku posiadania wania Przestrzennego pod budownictwo mieszkajednego wodomierza (obecnie 2,62 zł), a w przy- niowe, dodatkowo w miejscach, gdzie w ostatnim
padku posiadania wodomierza głównego i podlicz- czasie powstały nowe zabudowania i rozwija się
nika na ogród – 3,50 zł brutto (obecnie 4,15 zł).
mieszkalnictwo, będziemy budować i rozwijać sieć
Przypomnijmy, że na najbliższe trzy lata Przed- kanalizacyjną – podkreślał prezes Grzegorz Rybka.
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaplanowa- Inwestycje prowadzone będą również tam, gdzie
ło budowę i modernizację blisko 19 km sieci wodo- obecnie gospodarka ściekowa realizowana jest
ciągowej i kanalizacyjnej za ponad 12 mln zł. In- z wykorzystaniem zbiorników bezodpływowych.
westycje te zostały zapisane w przyjętym w paź- Oprócz budowy nowej infrastruktury przeprowadzierniku br. przez Radę Miasta „Wieloletnim dzone zostaną remonty tej istniejącej, m.in. zniszplanie rozwoju i modernizacji urządzeń wodocią- czonej przez eksploatację górniczą.
gowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
2017 – 2019”.
z o.o. w Rudzie Śląskiej dostarcza wodę poprzez
Plan zakłada budowę i przebudowę w ciągu sieć wodociągową o długości 439,9 km, natomiast
trzech lat 10,8 km sieci kanalizacyjnej i 8,1 km sie- do odbioru ścieków służy mu sieć kanalizacyjna
ci wodociągowej. Inwestycje te będą realizowane o długości 313,8 km. PWiK eksploatuje obecnie
ze środków własnych przedsiębiorstwa, m.in. z wy- 6 pompowni wody, 42 przepompowni ścieków oraz
pracowanych zysków oraz ze środków zewnętrz- trzy oczyszczalnie: „Halemba Centrum”, „Barbanych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu ra” i „Orzegów”.
Ochrony Środowiska. – Chcemy uzbrajać tereny

WG

Foto: arch.

Rada Miasta zatwierdziła także taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na okres od dnia 1 stycznia 2017 roku
do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Zgodnie z nową taryfą opłata za wodę i ścieki
w Rudzie Śląskiej pozostanie praktycznie bez
zmian. Cena za odprowadzanie ścieków pozostanie
na dotychczasowym poziomie. Za wodę
mieszkańcy zapłacą z kolei o jeden grosz więcej.
Zmiany zostaną też wprowadzone w cenniku opłat
abonamentowych. – Dwa lata temu opłaty za wodę
i odprowadzanie ścieków zostały obniżone, przed rokiem się nie zmieniły, a teraz mamy minimalną – jednogroszową podwyżkę – mówiła prezydent Grażyna
Dziedzic. – Spowodowane jest to nieznacznym wzrostem kosztów ogólnych funkcjonowania przedsiębiorstwa, które są niezależne od PWiK – dodała.
Zgodnie z nową taryfą rudzianie w 2017 roku za
wodę i ścieki zapłacą łącznie 13,80 zł brutto. Cena
jednego metra sześciennego wody wzrośnie z 5,42
zł do 5,43 zł, a metr sześcienny odprowadzanych
ścieków nadal będzie kosztować 8,37 zł. Największy udział w kosztach działalności PWiK, decydujących o stawkach, ma zakup wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, który na
przyszły rok został zaplanowany w ilości 6 mln
metrów sześciennych. Jest to prawie połowa
uwzględnionych przy planowaniu taryfy kosztów.
Kolejna najistotniejsza pozycja to koszty wydziałowe i ogólnozakładowe przedsiębiorstwa. – Taryfa
na rok 2017 została ustalona wyłącznie na poziomie niezbędnych przychodów. W kalkulacji taryfowej nie została ujęta marża zysku – przypominał
Grzegorz Rybka, prezes PWiK Sp. z o.o. w Rudzie
Śląskiej. – Stale dążymy do zwiększenia rentowności firmy oraz do minimalizowania kosztów jej
funkcjonowania – podkreślał. Zmianie ulegną również opłaty abonamentowe, których część zostanie
obniżona, a część podwyższona. – Obniżki stawek
abonamentowych są możliwe dzięki zmniejszeniu
kosztów odczytów wodomierzy – tłumaczył Grzegorz Rybka. – Natomiast podwyżki dotyczą odbiorców otrzymujących fakturę papierową, co wynika

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj.
od dnia 21.11.2016 r. do dnia 12.12.2016 r.,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) osmiu wykazów niezabudowanych
nieruchomości gruntowych własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Kingi, zapisanych
na karcie mapy 3, obręb Bielszowice, oznaczonych numerami geodezyjnymi jak niżej, które
zostaną oddane w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99
lat z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego:
• 4974/213 o powierzchni 846 m2, KW
GL1S/00007235/3, cena nieruchomości
(netto) wynosi 129.000,00 zł,
• 4973/213 o powierzchni 840 m2, KW
GL1S/00007235/3, cena nieruchomości
(netto) wynosi 128.000,00 zł,
• 4980/213 o powierzchni 856 m2, KW
GL1S/00007235/3, cena nieruchomości
(netto) wynosi 130.000,00 zł,
• 4981/213 o powierzchni 858 m2, KW
GL1S/00007235/3, cena nieruchomości
(netto) wynosi 130.000,00 zł,
• 4977/216 o powierzchni 651 m2, KW
GL1S/00006378/0, cena nieruchomości
(netto) wynosi 102.000,00 zł,
• 4970/216 o powierzchni 775 m2, KW
GL1S/00006378/0, cena nieruchomości
(netto) wynosi 116.000,00 zł,
• 4978/216 i 4979/213 o łącznej powierzchni 873 m2, KW GL1S/00006378/0, KW
GL1S/00007235/3, cena nieruchomości
(netto) wynosi 134.000,00 zł,
• 4971/216 i 4972/213 o łącznej powierzchni 840 m2, KW GL1S/00006378/0, KW
GL1S/00007235/3, cena nieruchomości
(netto) wynosi 129.000,00 zł,
wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/8
część z przeznaczeniem pod drogę dojazdową:
• 4975/216 i 4975/213 o łącznej powierzchni 757 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, KW
GL1S/00006378/0, KW GL1S/00007235/3.
REKLAMA
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Akty wandalizmu w Parku Kozioła

| RUDA

O wspólne mienie trzeba dbać – o tym zapomnieli jednak niektórzy
mieszkańcy dzielnicy Ruda. Chodzi o nowe oblicze Parku Kozioła, który
otwarty został niedawno i już został zniszczony. Czy obywatelska odpowiedzialność odeszła w zapomnienie?

Promocja 10 zł
(od osób prywatnych)

Foto: arch

Jeden z mieszkańPomimo że w parku znajduje się monitoring,
ców dzielnicy Ruda
wandala nie zawsze udaje się złapać na
postanowił zwrócić
gorącym uczynku. W takim przypadku warto
nam uwagę na zniszskontaktować się ze Strażą Miejską, by zgłosić
czenia jakie pojawiły
akt dewastacji. Oprócz tego, w przypadku
się we wspomnianym
jakichkolwiek zastrzeżeń można kontaktować
już parku. – Przechasię z Działem Eksploatacji MPGM TBS
dzając się ostatnio
(tel. 32 242-01-33 wewnętrzny 742).
parkiem dostrzegłem
poniszczone barierki
odgradzające teren oraz połamane
ﬁrmy zewnętrzne w ramach gwarancji
drzewka. Kto jest za to odpowiedzialny
– tłumaczy Adam Nowak, rzecznik prai dlaczego nikt tego miejsca nie pilnuje?
sowy UM w Rudzie Śląskiej, w zakresie
– zastanawia się rudzianin.
obowiązków wymieniając m.in. pielęPodobne pytanie skierowaliśmy do
gnację, czy wymianę nasadzeń.
Urzędu Miasta, który jest inicjatorem
Ogólnym zarządcą parku jest jednak
inwestycji. Według stanowiska magiinna jednostka. – MPGM TBS jako zastratu odpowiedzialność za te tereny jest
rządca parku każdorazowo po pojawiepodzielona. – Za wszystkie nowe nasaniu się usterek zgłasza ten fakt do Wydzenia roślin, wykonane w ramach redziału Inwestycji Urzędu Miasta, który
witalizacji Parku Kozioła odpowiadają
jako inwestor zobowiązuje ﬁrmy ze-

Zarządcą Parku Kozioła jest MPGM TBS.
wnętrzne do usunięcia usterek w ramach
obowiązujących gwarancji. Dotyczy to
zarówno zieleni jak i powstałej infrastruktury np. alejek parkowych. Natomiast prace wykonywane przez MPGM

Nowe życie wiat już wkrótce

TBS ograniczają się w głównej mierze do
koszenia trawników, wygrabiania trawników, zbierania odpadów, opróżniania
koszy na odpady i zamiatania alejek
– dodaje Nowak. Magdalena Buchta

| RUDA ŚLĄSKA

Wiaty przystankowe to spory problem dla miast. W Rudzie Śląskiej sytuacja tych gminnych ma się w najbliższym czasie zmienić. Miasto planuje
kompleksową modernizację miejsc przystankowych.
w całym mieście. Będzie to nowy rodzaj
wiat – poinformowała Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. – Przystanek
w centum Goduli to ważne miejsce,
dlatego będzie wyposażony w nowoczesne elementy – dodała prezydent.
Z problemem własności borykają się
natomiast inne przystanki w naszym
mieście, np. stara wiata przystanku Nowy Bytom-Centrum przy ul. Czarnoleśnej, czy zniszczony murek przy przystanku tramwajowym Godula-Plac
Niepodległości, służący kiedyś jako ławeczki dla oczekujących. Władze miasta mogą jedynie rozmawiać z właścicielami prywatnych terenów i prośbami
wpływać na podjęcie działań.
Magdalena Buchta

30 listopada na łamach
„Wiadomości Rudzkich”
za naszym pośrednictwem
możesz złożyć życzenia
barbórkowe. To oferta specjalna skierowana
do mieszkańców
Rudy Śląskiej.

Życzenia do 25 słów
– cena 10 zł.
Życzenia przyjmujemy do 25 listopada
w redakcji przy ul. Niedurnego 36.
Szczegóły pod numerem telefonu
32 248-60-97.
REKLAMA
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W jednych miejscach mamy duże
wiaty i ławeczki, w innych natomiast
możemy oczekiwać na autobus czy
tramwaj jedynie przy słupie ze znakiem
i rozkładem jazdy. – Codziennie korzystam z autobusów i tramwajów. Zaobserwowałem, że w Goduli przydałby się
remont wiat – zaznacza pan Józef,
mieszkaniec dzielnicy. – Najgorzej jest
w trakcie deszczu, kiedy nie ma gdzie
się schować. Wiele wiat zostało zdemontowanych i już nie zrobiono ich na
nowo – dodaje.
Temat przystanków w Rudzie Śląskiej omawiany był na kilku spotkaniach władz miasta z mieszkańcami.
– W przyszłym roku mamy w planach
kompleksową naprawę przystanków

Złóż życzenia
barbórkowe
na łamach
„Wiadomości
Rudzkich”!

Część przystanków czeka na modernizację.

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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.
Administrator cmentarza zwraca się z prośbą o wnoszenie zaległych opłat za groby
na cmentarzach komunalnych. Opłat należy dokonywać w punktach usług pogrzebowych Hofman
41-700 Ruda Śląska, ul. Plac Szopena 2 i 41-706 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 63.

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

www.skutecznapozyczka.pl
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GÓRNICTWO

10 lat po tragedii
Uroczystości rocznicowe jak co roku
odbyły się w kościele pw. Matki Bożej
Rożańcowej na Halembie, gdzie
uczczono pamięć tragicznie zmarłych
górników. Kwiaty złożono także pod
pomnikiem na cmentarzu komunalnym
na Halembie. Rodziny tragicznie zmarłych górników spotkały się ponadto
przed zegarem przed bramą kopalni
„Halemba”. W miejscu, gdzie dziesięć
lat temu czekano na informacje o bliskich zapalono znicze i chwilą ciszy
uczczono ich pamięć. – Będziemy tutaj
każdego roku przypominać o tym, że
najważniejsze w kopalni jest zdrowie
i życie tych, którzy przychodzą tutaj do
pracy – mówił Marceli Murawski,
przewodniczący WZZ Sierpień 80
w Kopalni Ruda, Ruch Halemba. Podczas spotkania przypomniano także
o wciąż trwających procesach w sprawie tragedii na Halembie. – Pamięć
o tych wydarzeniach i o tym co się tutaj stało jest w nas, rodzinach i bliskich tych, którzy zginęli, wciąż tak
samo żywa. Ta pamięć to rzecz niezwykle ważna, bo przez te 10 lat nie zdoła-

no osądzić tych, którzy w główniej
mierze za ten dramat odpowiadają
– mówił Bogusław Ziętek przewodniczący Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80.
Przypomnijmy – 21 listopada w pokładzie 506, na głębokości 1030 metrów kopalni „Halemba” doszło do
wybuchu metanu, a także eksplozji
pyłu węglowego. Górnicy likwidowali
w tym rejonie ścianę wydobywczą.
W wypadku zginęło w sumie 23 górników KWK „Halemba” oraz pracowników zewnętrznej firmy Mard. Proces
w sprawie katastrofy ruszył w 2008
roku. Na ławie oskarżonych zasiadło
17 osób i większość z nich została już
skazana, a wyroki są prawomocne.
Sprawa trzech głównych oskarżonych
po decyzji sądu apelacyjnego w Katowicach wróciła do ponownego rozpatrzenia. Sąd ponownie zbada sprawy
Marka Z. – byłego szefa wentylacji,
Kazmierza D. – byłego dyrektora
technicznego kopalni oraz Jana J.
– byłego dyrektora technicznego w kopalni „Halemba”. 
AW

Foto: AW

Dziesięć lat temu doszło do jednej z największych tragedii w polskim górnictwie. W katastrofie do jakiej doszło 21 listopada
2006 roku w kopalni „Halemba” w wyniku wybuchu metanu i eksplozji pyłu węglowego zginęło 23 górników.

Przed zegarem oddano hołd 23 górnikom.

W kopalni
Bielszowice
zginął
górnik
W piątek (18.11.) w kopalni „Ruda”, należącej do Polskiej Grupy
Górniczej, doszło do tragedii. W pokładzie 405 ruchu Bielszowice zginął
43-letni sztygar zmianowy. Pracował
w dozorze od 15 lat. Okoliczności
śmiertelnego wypadku będą badane.
Do zdarzenia doszło o godz. 15.50
na poziomie 1000 m, w pokładzie
405, w ścianie 839, gdzie prowadzone były prace związane z likwidacją
sekcji obudowy zmechanizowanej.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że
w czasie transportu elementów sztygar
został uderzony liną stalową w brzuch.
Poszkodowany pracownik bezpośrednio po zdarzeniu był przytomny i został przetransportowany na podszybie.
Tam stracił przytomność. Podjęta natychmiast reanimacja niestety nie
przyniosła skutku.
W tym roku w kopalniach węgla
kamiennego zginęło 10 pracowników.
AW
REKLAMA
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WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Czekają cię dobre wiadomości, prawdopodobnie powiększy
się Twoja rodzina. W sprawach
uczuciowych bardzo korzystny
czas.
Byk – Zadbaj o kondycję ﬁzyczną. W pracy
spokojnie i bez rewelacji. Pod koniec miesiąca czeka Cię
bardzo przyjemna niespodzianka.
Bliźnięta – Mimo że
masz dużo pracy, znajdź
trochę czasu dla bliskich. Oni naprawdę bardzo Cię
teraz potrzebują. Postaraj się to
zmienić.
Rak – Jeśli coś obiecujesz, dotrzymuj słowa.
Po raz kolejny zawiodłeś czyjeś zaufanie. Zastanów się
nad swoim zachowaniem.
Lew – Ucieszysz się
znaczną
poprawą
sytuacji ﬁnansowej.
Będziesz mógł zrobić coś tylko
dla siebie. Należy Ci się chwila na
odpoczynek i małe przyjemności.
Panna – Przeżyjesz niezapomniane chwile, które na długo zagoszczą
w Twojej pamięci. Napełniona pozytywną energią spojrzysz z nadzieją w przyszłość.

Waga – Wiele spraw
powinno się zacząć
układać, więc może
warto pomyśleć o nowym przedsięwzięciu. Twoje życie stanie się
aktywne i pełne emocji.
Skorpion – To nie jest
pora na rewolucję. Nie
porywaj się z motyką na
słońce, poczekaj na bardziej sprzyjający moment, który niebawem
nadejdzie.
Strzelec – Jeśli poczujesz
potrzebę zmian, idź za
głosem serca. Nie dość, że
będziesz się świetnie bawić, to jeszcze możesz się zakochać.
Koziorożec – Bardzo
możliwe, że otrzymasz
propozycję pracy. Będzie się ona wiązała jednak z przeprowadzką do innego miasta, więc
dobrze się nad tym zastanów.
Wodnik – W Twoim
życiu wydarzy się coś
niezwykle miłego, co
sprawi, że znów uwierzysz w ludzi. Uśmiech na długo zagości na
Twojej twarzy.
Ryby – Czy przypadkiem nie zapominasz
ostatnio o najbliższych
znajomych? Pora ich odwiedzić
albo chociaż zadzwonić – czekają
na to.

WRÓŻKA
JADZIA

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI
Wirek, ul. Obr. Westerplatte 36,
tel. 607-468-787
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Poziomo: 1 – ognisko góralskie, 5 – zagroda w Afryce z ciernistych krzaków, 8 –
hiszpański arystokrata, 9 – niejedna w talii,
11 – rarytas, osobliwość, 12 – dowódca Kozaków, 15 – mit. gr. ojciec Niobe, 17 – jubilerska miara, 20 – imię żeńskie, 21 – kapusta
abisyńska, 24 – krzew z rodz. różowatych,
25 – ekstrakt kawy naturalnej, 28 – naród,
29 – podatek pośredni, 32 – część bluzki, 33
– okazała galera, 36 – mównica na Forum
Romanum, 39 – gladiator walczący z zakrytymi oczami, 42 – odwet, 43 – zatoka Morza
Czerwonego, 45 – miasto nad Wisłą, 46 –
starogrecki instrument muz., 47 – ozdoba
tałesu.
Pionowo: 1 – wolne miejsce, posada, 2 –
przodek bydła domowego, 3 – imię żeńskie,
4 – pierw. chem., 5 – zbuduje piec, 6 – stan
upadku, 7 – fałsz, 10 – surowy befsztyk, 13
– imię żeńskie, 14 – elektroda dodatnia, 16
– ukryta granica ogrodu, 17 – kamizelka ratunkowa, 18 – gra owalną piłką, 19 – weksel
ciągniony, 21 – pokarm kanarków, 22 – kolorowe łuki na niebie po deszczu, 23 – szarłat, rośl. 26 – suwa się po sztagu, 27 – legowisko niedźwiedzia, 30 – maść konia, 31 –
staroperska miara długości, 34 – żywica naturalna z kanarecznika, 35 – zając morski,
37 – potraw, 38 – konopie manilskie, 40 –
termin kalendarzowy, 41 – ciastko z ubitego
białka, 44 – mniszka buddyjska.

NAJMŁODSI
RUDZIANIE
– WITAMY
W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ!
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Hasło krzyżówki nr 44 brzmiało: Złota
polska jesień. Nagrodę otrzymuje Joanna
Bartosik. Po odbiór zapraszamy do redakcji.
Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej
„Rumcajs” (Ruda Śl. , ul. Hlonda 38-40) z tej

krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych,
które nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda
Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu.

Lena Gwiazda
córka Wiktorii i Kamila
ur. 6.11. (3090 g i 54 cm)

Hania
córka Aleksandry i Jakuba
ur. 4.11. (3575 g i 56 cm)

Maja Glegoła
córka Barbary i Andrzeja
ur. 5.11. (3660 g i 58 cm)

Kacper Radosz
syn Moniki i Michała
ur. 4.11. (3500g i 60 cm)

Zuzanna Sztejnbis
córka Joanny i Bartłomieja
ur. 5.11. (2860 g i 50 cm)

Sara Nowak
córka Anny i Krzysztofa
ur. 4.11. (2500 g i 50 cm)

Tymoteusz Szołtysek
syn Sabiny i Adama
ur. 9.11. (3150 g i 52 cm)

Aleksandra Gwóźdź
córka Ewy i Grzegorza
ur. 9.11. (3450 g i 53 cm)

Kacper Sienkiewicz
syn Urszuli i Jarosława
ur. 8.11. (2300 g i 51 cm)

Nikola Gawrońska
córka Mai i Damiana
ur. 8.11. (2950 g i 51 cm)

Matylda Walaszek
córka Joanny i Tomasza
ur. 11.11. (2970 g i 53 cm)

Olaf Zjawin
syn Agnieszki i Artura
ur. 11.11. (3780 g i 57 cm)

Milena Wiśniowska
córka Magdaleny i Piotra
ur. 15.11. (2550 g i 53 cm)

Filip Czernik
syn Aleksandry i Łukasza
ur. 14.11. (3760 g i 56 cm)

Katarzyna Puzyńska

Dom czwarty

Była komisarz Klementyna Kopp po czterdziestu
latach wraca w rodzinne
strony. Na prośbę matki ma
przyjrzeć się sprawie pewnego morderstwa. W drodze do Złocin znika jednak
bez śladu. Mieszkańcy
zgodnie twierdzą, że nigdy
nie dotarła do miasteczka,
ale aspirant Daniel Podgórski odkrywa, że musiało
być inaczej. Dlaczego wszyscy kłamią? Co stało się
z Klementyną? Kto maluje
tajemnicze graﬃti z czarną
szubienicą i podrzuca martwe ptaki? Jaki ma to związek z okrutną egzekucją, dokonaną nad jeziorem Bachotek w październiku 1939 roku?
„Dom czwarty” to siódmy tom sagi kryminalnej o policjantach
z Lipowa. Opowieści o Lipowie łączą w sobie elementy klasycznego
kryminału i powieści obyczajowej z rozbudowanym wątkiem psychologicznym. Porównywane są do książek Agathy Christie i powieści szwedzkiej królowej gatunku, Camilli Läckberg. Prawa do publikacji serii sprzedane zostały do ponad dwudziestu krajów.

REKLAMA

Natalia Arndt
córka Anny i Michała
ur. 8.11. (3580 g i 56 cm)

Ksawery Mazur
syn Agnieszki i Krystiana
ur. 13.11. (3750 g i 53 cm)

Tymoteusz Kandzior
syn Dominiki i Daniela
ur. 6.11. (3075 g i 53 cm)
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SZKOLNICTWO

Rudzcy nauczyciele protestowali
przeciw reformie edukacji

– Nie widzę najmniejszej potrzeby
wywracania systemu polskiej oświaty
do góry nogami. Mamy do czynienia
z próbą wprowadzenia zupełnie chybionej reformy, która w moim przekonaniu
cofnie naszą oświatę o lata wstecz. Po
pierwsze z powodu chaosu organizacyjnego, z którym będziemy się zmagać
przez najbliższe 10 lat, po drugie z powodu nieprzygotowanych właściwie,
wprowadzanych bez konsultacji zmian
programowych – tłumaczył z kolei
Wojciech Kołodziej, dyrektor Gimnazjum nr 9 w Rudzie Śląskiej. – Biorę
udział w tym proteście, by spróbować
powstrzymać marnowanie wieloletniego, pozytywnego dorobku nauczycieli
gimnazjów, w tym naszego. Ta reforma
od początku do końca pozbawiona jest
jakiegokolwiek sensu – dodał. – Uważam, że fundusze przeznaczone na proponowane zmiany mogłyby być wykorzystane na poprawę funkcjonowania
istniejących szkół. Wszelkie zmiany do-

tyczące edukacji dzieci i młodzieży muszą być gruntownie przemyślane i zaplanowane – podkreślała Danuta Orenowicz, nauczycielka w szkole podstawowej. – Wyrażamy swój protest przeciw demagogii, którą prowadzi pani
minister. Nie godzimy się z chaosem
i niepewnością. Nie dajemy wiary słowom pani minister o rzekomo przygotowanej reformie. Jest nam przykro jako
grupie zawodowej, że nikt nie szuka
z nami dialogu. Forma protestu, z której
nie jesteśmy dumni, jest naszą ostatnią
nadzieją – zaznaczyła nauczycielka
Barbara Łapot.
Z rudzkimi nauczycielami do Warszawy udała się Anna Krzysteczko, zastępca prezydent miasta ds. społecznych. – Plany likwidacji gimnazjów
wywołują w nas żal, ponieważ podjęliśmy wiele wysiłków, aby stworzyć w tych
szkołach optymalne warunki. Dostosowanie wyposażenia sal lekcyjnych
i pracowni, zasobów bibliotecznych

i infrastruktury sportowej czy też kadry
do specyﬁki kształcenia na tym etapie
edukacyjnym – to wszystko ma iść teraz
na marne – podkreślała. – Nie można
też zapominać o nauczycielach, którzy
kształcili się i doskonalili zawodowo,
uzyskując dodatkowe kwaliﬁkacje oraz
kompetencje dostosowane właśnie do
potrzeb uczniów gimnazjów – dodała.
Zmiany w systemie oświaty to również obciążenie ﬁnansowe dla miasta.
– Trudno w tej chwili określić wysokość
środków niezbędnych na reorganizację
sieci szkół w Rudzie Śląskiej, dostosowania wyposażenia budynków do potrzeb ośmioletniej szkoły podstawowej
oraz wypłat odpraw dla zwalnianych
pracowników – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Minister Edukacji Narodowej deklaruje, że likwidacja gimnazjum w większości samorządów będzie
niemal bezkosztowa, a tam gdzie to będzie konieczne, dostaniemy wsparcie ﬁnansowe. Nie otrzymaliśmy jednak de-

Foto: arch.

Ponad 250 nauczycieli z Rudy Śląskiej wzięło w sobotę (19.11.) udział w Warszawie w ogólnopolskim proteście
przeciw planowanej przez rząd reformie szkolnictwa. Rudzcy pracownicy oświaty byli wspierani przez rodziców
uczniów oraz przedstawicieli władz miasta. Razem z nauczycielami protestowała wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Wspólnie z rodzicami i samorządowcami żądamy wycofania reformy. Pierwszy raz idziemy ramię
w ramię z wszystkimi, którym leży na sercu utrzymanie wysokiego poziomu polskiej edukacji – powiedziała
Irena Gajdzik, prezes rudzkiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Do Warszawy pojechało ok. 250 nauczycieli z Rudy Śl.
cyzji ﬁnansowych potwierdzających
przyznanie jakichkolwiek środków na
ten cel – podkreśla.
Sobotnia, ogólnopolska manifestacja
pod hasłem „Nie dla chaosu w szkole”
została zorganizowana w Warszawie
z inicjatywy Związku Nauczycielstwa
Polskiego. – Chcemy uratować dobrą
polską szkołę, przyszłość dzieci i nauczycieli – deklarował Sławomir Broniarz, prezes ZNP. W akcji wzięli udział
nauczyciele, rodzice uczniów, organizacje pozarządowe i samorządowcy.
Protest jest reakcją na planowaną przez
rząd reformę edukacji, obejmującą
m.in. likwidację gimnazjów. Według
złożonych już w sejmie projektów ustaw
od roku szkolnego 2017/2018 miałyby

funkcjonować 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum
i dwustopniowe szkoły branżowe. ZNP
szacuje, że reforma zagraża utratą pracy
przez ok. 37 tysięcy nauczycieli.
Protest rozpoczął się na placu Piłsudskiego. Później delegacja protestujących udała się do Pałacu Prezydenckiego, aby prezydentowi Andrzejowi Dudzie przekazać wniosek o zawetowanie
reformy edukacji. Następnie uczestnicy
manifestacji przemaszerowali pod
sejm, gdzie usypali kopiec z kredy. Według organizatorów w manifestacji miało wziąć udział ok. 35 tysięcy nauczycieli. Z Rudy Śląskiej pięcioma autokarami do Warszawy udało się ponad 250
osób.
WG
OGŁOSZENIE

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska
25 listopada 2016, godz. 17.30
SPEKTAKL DLA DOROSŁYCH „LATAJ Z KRYSTYNĄ”
Bilety w cenie: 40 zł i 30 zł /dla każdej Krystyny/

Spektakl Aldony Jankowskiej to tragikomedia opowiadająca o tym, do czego może doprowadzić pozornie błaha idea, brana
absolutnie na poważnie.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28, 41-700 Ruda Śląska
25 listopada 2016, godz. 17.00
KONCERT JESIENNY „SENTYMENTALNIE I NIE TYLKO…”
Wstęp wolny

Koncert w wykonaniu wychowanków studia wokalnego pod kierunkiem Wojciecha Sanockiego oraz zaproszonych gości.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
25 listopada 2016, godz. 19.00
KONCERT EDYTY GEPPERT
Bilety w cenie: 95 zł – rząd I-IX, 85 zł – rząd X-XV, 80 zł – balkon środkowy, 65 zł – balkony boczne

Edyta Geppert tworzy swój własny, nieporównywalny z innymi wykonawcami, teatr piosenki. Recital to znakomita okazja do
spotkania z niezwykłym kunsztem interpretatorskim artystki i z rzadką umiejętnością budowania kontrastowych nastrojów.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
26 listopada 2016, godz. 17.00
MONODRAM „RAJCULA WARZY”
Bilety w cenie: 22 zł

„RAJCULA WARZY” – to siedem tradycyjnych śląskich dań i siedem zasłyszanych w śląskich kuchniach historii, czyli monolog
młodej Górnoślązaczki, która uprzyjemnia sobie życie gotując, a gotowanie umila łosprawianiem.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
4 grudnia 2016, godz. 17.00 i 20.00
„GODEJ ALBO WYLYŹ” SPEKTAKL KOMEDIOWY
Bilety w cenie: 60 zł, 50 zł

„GODEJ, ABO WYLYŹ” to program stworzony na specjalne życzenie śląskiej publiczności. Jest to przezabawne zestawienie
wszystkich śląskich hitów Kabaretu Młodych Panów, które podsumowują ostatnie lata twórczości tej grupy.

Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 18, ul. 1 Maja 32, 41-706 Ruda Śląska
15 grudnia 2016, godz. 17.00
DZIECIĄTKO U DONNERSMARCKÓW
Wstęp wolny

Już po raz piąty zapraszamy na przedświąteczne spotkanie czytelnicze o charakterze literacko - muzycznym przy kawie i słodkim
poczęstunku, z życzeniami, opłatkiem i drobnymi podarkami przygotowane przez Asocjację MBP-18. Część literacką
poprowadzą Marek Wacław Judycki i Bronisław Wątroba. Oprawę muzyczną zapewni Marian Brzoza.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska
16 grudnia 2016, godz. 17.00
Z CYKLU „DOBRY WIECZÓR BIELSZOWICE” ARTUR BARCIŚ SHOW
Bilety w cenie: 40 zł/30zł/balkon/

Solowy występ popularnego aktora. Artysta w sobie właściwy sposób nawiązuje niezwykły kontakt z publicznością opowiadając
anegdoty o swojej zabawnej drodze do aktorstwa. Zaprasza za kulisy teatru i planu ﬁlmowego opowiadając o tremie, dykcji,
różnego rodzaju „sypkach”, czyli aktorskich wpadkach oraz dowcipach, jakie aktorzy robią sobie na scenie.
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Sposób na lepszy świat?
Przedsiębiorczość!
Przedsiębiorczość zmienia świat na lepsze – czego przykładem są działania Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i pod tym właśnie hasłem odbyła się konferencja obydwu partnerów, podczas której można było poznać
inspiracje w biznesie, czyli propozycje przedsiębiorców na rozwiązanie społecznych problemów miast i ich mieszkańców. Zaś zwieńczeniem
prelekcji był wykład prof. dr hab. Grzegorza Kołodko, gościa honorowego konferencji, który w sposób globalny odniósł się do funkcjonowania przedsiębiorstw.
Konferencja została zorganizowana w ramach
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, a jej
celem była promocja śląskich przedsiębiorstw,
które zmieniają świat na lepsze i mogą stanowić
inspirację – zwłaszcza, jeżeli chodzi o rewitalizację społeczno-gospodarczą miast. – Poprzez tę
konferencję chcieliśmy zaprezentować firmy, z którymi współpracujemy i które działają etycznie,
dynamicznie oraz wprowadzają w życie innowacyjne pomysły. My jako inkubator z jednej strony
Głos podczas konferencji zabrał wicemarszałek. inkubujemy rozmaite przedsiębiorstwa, ale z drugiej strony inkubujemy też rozwój i współpracę, bo
widzimy, że to jest tak naprawdę bardzo ważne
w budowaniu dobrych podstaw gospodarczych,
dobrego rozwoju. Do tego właśnie chcieliśmy
uczestników naszej konferencji zachęcić – podkreślała Joanna Sochacka, prezes Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Tematyka spotkania skupiona była głównie wokół działalności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, bo właśnie z nimi przede wszystkim
współpracuje inkubator działający w Rudzie Śląskiej. – Wszyscy z reguły zajęci są tymi największymi firmami, często zapominając o tych malutkich, które mogą być tymi najbardziej innowacyjnymi przedsiębiorstwami. Jako wiceprezydent
Rudy Śląskiej muszę podkreślić, że my nie blokujeWiceprezydent Mejer nawiązał do małych firm. my i nie zapominamy o tych małych firmach, które
mają niezwykle innowacyjne oraz śmiałe pomysły
i które patrzą daleko do przodu, bo warto mieć
szalone pomysły, by później mieć satysfakcję z ich
powodzenia. Niestety te nasze małe firmy są znane
na rynku europejskim i światowym, a u nas mówi
się o nich nieśmiało. Mam nadzieję, że m.in. dzięki
temu spotkaniu to się będzie zmieniać – dzielił się
swoimi spostrzeżeniami wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer. – Mikro-, małe oraz średnie
przedsiębiorstwa promują Śląsk, tworzą miejsca
pracy w naszym regionie oraz inicjują często powstawanie nowych rynków, a także szeroko działają społecznie. W ten właśnie sposób rozwiązują
problemy całego państwa – mówił podczas rozpoczęcia konferencji wicemarszałek województwa
śląskiego Stanisław Dąbrowa, który potwierdzał
Gościem honorowym był prof. Kołodko. to konkretnymi danymi. – Wśród regionów jeste-

Inicjatorką konferencji była prezes inkubatora.

śmy na drugim miejscu, jeżeli chodzi o wpływ na
narodowe PKB. Mamy w nim prawie 13 proc.
udziału, co jest zasługą w dużej części samych
przedsiębiorców – podkreślał wicemarszałek.
Potwierdzeniem tego były wystąpienia zaproszonych firm. A wśrod nich m.in. Ganso Sp. z o.o.,
wdrażająca oprogramowania w sektorze zdrowotnym, która należy do branży ICT oraz jest członkiem Śląskiego Klastra ICT i Multimediów, – Z jednej strony, jeżeli popatrzymy na przedsiębiorczość
rozumianą stricte jako działania ludzi, którzy angażują swoją kreatywność, czas i potencjał w to, ażeby
rozwijać swoje działania biznesowe i pasje to trzeba powiedzieć, że mamy wręcz genialny wynik.
Z kolei jeżeli ocenić potencjał, który występuje we
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, to tutaj
często pojawiają się bariery komunikacyjne, czy
pewne obawy społeczno-gospodarcze. W wielu sytuacjach udaje się pokonać ten problem poprzez
zawiązywanie takich organizacji, jak np. klaster,
który działa w Rudzie Śląskiej, dając przedsiębiorcom wysoki poziom zaufania i transferu wiedzy.
W ramach niego podjęliśmy współpracę z kilkoma
firmami o podobnych profilach, ale uzupełniających nasze kompetencje. W Ganso jesteśmy ukierunkowani głównie na podmioty zdrowotne i czasem potrzebujemy dodatkowej wiedzy dziedzinowej
odnośnie tego, jak do pewnych rozwiązań dojść
– wyjaśnia Arkadiusz Rusin, prezes spółki Ganso
Sp. z o.o.
I właśnie tych inspirujących pomysłów nie brakowało podczas czwartkowej konferencji zorganizowanej w sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Ich przykładem może być m.in. firma
Digital Core Design, która specjalizuje się w tworzeniu procesorów, wykorzystywanych prawie we
wszystkich urządzeniach dostępnych na rynku
i mały kto wie, że to właśnie firma z Bytomia
stworzyła najszybszy procesor świata. – I to nie
jest wynalazek z Doliny Krzemowej, ale właśnie ze
Śląska! – podkreślała Joanna Sochacka. Z kolei
przedsiębiorcy z Silver Predict oraz BT Skyrise
mówili o mobilnych rozwiązaniach, które mogą
ułatwić nam życie oraz są nakierowane na ideę
smart city. – Podczas konferencji zainspirowałem

Tomasz Ćwienk mówił o tzw. inteligentnych miastach.

Agnieszka Sieczkowska,
prelegentka z firmy Ganso.

Maciej Lukas przedstawił,
jak rozwiązać problem z parkowaniem.

Ireneusz Górniok mówił
o mobilnych udogodnieniach.

Daniel Niewiński przedstawił działalność firmy Marco.
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Jedyni tacy w Polsce
DST to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem, która jest jedyną w Polsce firmą specjalizującą się wyłącznie w tworzeniu oprogramowań kadrowo-płacowych dla instytucji w całym kraju. Mało kto jednak wie, że mamy taką perełkę właśnie u nas, w Rudzie Śląskiej
(w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości na Goduli). A raczej perłę, bo to stabilna, zaufana
i perspektywiczna firma. W skrócie DST – to znaczy dynamiczny rozwój w kierunku tworzenia cyfrowej przyszłości, a zarazem firma stworzona przez ludzi i właśnie dla nich.

Magdalena Balcerzak mówiła o narzędziach przydatnych w rozwoju firmy.
się przede wszystkim prezentacją dotyczącą technologii mobilnych, które coraz częściej pozwalają nam na rozwiązanie codziennych problemów.
Równie ciekawe wnioski płynęły z prezentacji dotyczącej inteligentnych miast, w tym inteligentnego systemu parkowania, ponieważ mnie dzisiaj
bezpośrednio dotknął problem znalezienia wolnego miejsca parkingowego. To samo dotyczy
wyczekiwania w kolejce, podczas uczestniczenia
np. w wydarzeniach kulturalnych. I o to właśnie
chodzi – diagnozujemy problemy społeczne
i znajdujemy aplikację, która pozwala je rozwiązać. Czas jest naszym najcenniejszym zasobem,
a dzięki technologiom mobilnym mamy szansę na
to, by go nie marnować – podkreślał Daniel Niewiński, asystent prezesa zarządu firmy Marco
Sp. z o.o. i jeden z prelegentów.
Ale przedsiębiorczość to nie tylko biznes, ale
połączenie go z nauką, nowoczesnym podejściem
oraz umiejętnym wykorzystaniem narzędzi do
rozwoju firmy. I o tym kolejno mówili: Magdalena Balcerzak, prezes Fundacji INNOVARE (prelekcja pt. „Narzędzia, które rozwijają małe firmy
w mieście”); Ilona Kanclerz, inicjatorka projektu
„Modny Śląsk” (prelekcja pt. „Projekt Modny
Śląsk jako przykład nowoczesnej komunikacji
społeczno-biznesowej”) oraz dr hab. Robert Pyka z Uniwersytetu Śląskiego (prelekcja pt. „Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych”). Prawdziwym zwieńczeniem konferencji
i jej podsumowaniem było jednak spotkanie
z polskim ekonomistą, profesorem Grzegorzem
Kołodko, który mówił o wpływie światowej go-

Firma DST stworzyła m.in. oprogramowanie dla firmy z Kenii.

Robert Pyka reprezentował Uniwersytet Śląski.
spodarki oraz polityki na rozwój firm oraz globalnej przyszłości, mającej wpływ także na nasz
kraj. – Przedsiębiorczość zmienia świat na lepsze
w bardzo długiej perspektywie. Ale czasami złe
interweniowanie w tę przedsiębiorczość, złe zachowania, opierające się na nieprawidłowych
informacjach, przy złych intencjach, przy niewłaściwym poziomie etyki, mogą to niweczyć. Ja cały czas jestem przekonany, że jeżeli nie tylko gospodarka, ale i polityka będzie nieustannie opierała się na wiedzy, to ten świat będzie zmieniał
się na lepsze – podsumował profesor Kołodko.

Joanna Oreł

Ilona Kanclerz mówiła o projekcie „Modny Śląsk”.

D – jak Dynamiczny rozwój
Firma DST powstała w 1990 roku, a jej pierwszy system został stworzony już rok później. Był
to SAHiP – komputerowy system wspomagania
zarządzania przedsiębiorstwem. Co ciekawe
– nadal jest on używany przez firmy. Przełomowym okresem w działalności DST były jednak
lata 1997 i 2004. Najpierw DST zdecydowało się,
by zostać pierwszą i do tej pory jedyną firmą
w skali kraju, która specjalizuje się wyłącznie
w tworzeniu oprogramowań, mających na celu
zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach z całego kraju. – Od 25 lat współpracujemy z zacnymi
gronem klientów – są to takie firmy jak m.in.
Mbank, Hoop, Indykpol, Bank Pocztowy, czy Suzuki Motor Poland oraz wiele innych. Kluczowy
w tym zakresie był rok 2004, kiedy to Microsoft
rozpoczynając działalność w Polsce, szukał partnera do napisania programu kadrowo-płacowego
Microsoft Dynamics AX People. My stanęliśmy
w konkury i zostaliśmy wybrani jako partner.
Udało nam się wdrożyć ten program i jest on od
kilkunastu lat wdrażany z powodzeniem – podkreśla Jagoda Bielińska-Rus, dyrektor działu wdrożeń w firmie DST.
T – jak Tworzą przyszłość
Nie tylko wdrażane, ale też i rozwijane są systemy oferowane przez DST, tak jak życie prowadzi
nas w kierunku cyfryzacji i większej mobilności.
– Część naszych partnerów to firmy z sektora bankowego. W tym przypadku bardzo często używane
są oprogramowania na smartfonie, a te ciągle
zmieniają się, bo też i ciągle pojawiają się nowe
wymagania technologiczne. To wymusza potrzebę
inwestowania w nowsze technologie, więc jesteśmy w stałym kontakcie z klientem i ulepszamy
system – wyjaśnia Jagoda Bielińska-Rus.
Ciągłe ulepszanie wynika także z faktu, że firmy coraz częściej chcą, aby to nie działy kadr
i HR, ale sami pracownicy zajęli się sprawami kadrowym. – Chodzi o to, aby pracownicy mieli
możliwość samodzielnego wprowadzenia urlopów, czy informacji, np. że komuś urodziło się

dziecko. Ponadto także państwo wymusza na nas
podążanie za trendami. Podzieliłabym ten kierunek rozwoju na dwa strumienie. Pierwszy z nich
jest wymuszony systemem prawnym w Polsce
– prawo cały czas się zmienia – np. elektroniczne
PIT-y, połączenie z EWUŚ-em, sprawozdania dla
GUS – musimy te nowości klientowi oferować. Ale
również otoczenie biznesowe klientów wymusza
na nas zmiany. Klienci redukują koszty i chcą
ograniczyć pracę ludzką, a więc oczekują, żeby
delegować część obowiązków z działu kadr i płac
na pracowników i chcą angażować ich w proces
ewidancji danych – tłumaczy Jagoda BielińskaRus.
S – jak Stworzeni przez i dla ludzi
Jak to wygląda po stronie pracowników? Przede
wszystkim jest to oszczędność czasu, a system
oferowany przez DST wprowadza lepszą organizację pracy. Zamiast zgłoszenia do kadr wniosku
o urlop, sami pytamy o to w systemie i czekamy
na akceptację lub jej brak ze strony przełożonego.
Innym rozwiązaniem jest zgłoszenie narodzin
dziecka i potwierdzenie tego faktu odpowiednim
dokumentem. To także dobry sposób na ustalenie
kalendarza urlopów, co skomplikowane jest w dużych firmach, funkcjonujących w systemie zmianowym. – Po pewnym czasie 100 proc. załogi będzie w stanie skorzystać z tych rozwiązań bez trudu, w szczególności, jeżeli w firmie będą miejsca
ogólnodostępne do ich obsługi. Nigdy natomiast
nie jest tak, że pracownik, który ma dostęp do programu, bezpośrednio ma także dostęp do danych.
On tylko rozpoczyna proces, który następnie weryfikuje i autoryzuje pracownik działu kadr – zaznacza Jagoda Bielińska-Rus.
Jednak DST nie tylko tworzy dla ludzi, ale sama firma tworzona jest przez ludzi. I to ludzi z pasją, którzy kochają swoją pracę. – Atmosfera, która jest w naszym zespole jest bardzo motywująca
i budująca. Ona powoduje, że fluktuacja w firmie
jest prawie zerowa. Bardzo mało osób od nas odchodzi, a ciągle pracują z wielką chęcią oraz pasją – podsumowuje Jagoda Bielińska-Rus.
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Rudzkie przedszkolaki, poprzez swoje talenty plastyczne pokazały, jak niezbędnym elementem życia jest woda. Dzięki inicjatywie rudzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o., Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury po raz kolejny zorganizowano edukacyjny konkurs plastyczny dla
dzieci przedszkolnych, tym razem pod hasłem: „Przygody płynącej wody”. Impreza odbyła się pod patronatem prezydent miasta Grażyny Dziedzic.

Przygody płynącej wody oczami najmłodszych

16 listopada w MDK w Rudzie Śląskiej odbył
się finał konkursu, czyli uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac konkursowych, uświetniona
programem artystycznym w wykonaniu przedszkolaków prezentujących piosenki i scenki na temat
wody. – Aż dziw bierze, że co roku udaje się wymyślić inny, zaskakujący tytuł konkursu, w którym zawsze znajduje się słowo „woda” – mówił Jerzy
Mazurek, wicedyrektor MDK oraz członek jury
oceniającego prace konkursowe.
Prace plastyczne, które można było składać
w Młodzieżowym Domu Kultury, przedstawiały,
w jakich sytuacjach życia codziennego mamy kontakt z wodą i dlaczego jest ona dla nas tak ważna.
Wykonywane były techniką płaską, jednak uczestnicy popisali się różnorakimi formami przedstawienia swojego pomysłu.
– Ten konkurs, choć jest jednym z wielu konkursów plastycznych w mieście, spełnia istotną rolę
w edukacji i profilaktyce zdrowotnej, ekologicznej
i społecznej. Jestem wdzięczny tym, którzy przyczynili się do organizacji tego przedsięwzięcia – podkreślał Grzegorz Rybka, prezes PWiK Sp. z o.o.
Jak co roku konkurs cieszył się powodzeniem
– liczba zgłoszeń była imponująca. – Do naszego
konkursu nadesłano aż 71 prac z 16 placówek
przedszkolnych. Cieszymy się, że dzieci tak chętnie
tworzą i zgłaszają swoje prace, a nauczyciele pomagają w procesie twórczym. Mam nadzieję, że
osiągniemy także pośredni sukces poprzez pogłębianie świadomości najmłodszych dotyczącej tego,
jak ważnym żywiołem jest woda – mówiła Małgorzata Kowalczyk-Skrzypek, rzecznik rudzkiego
PWiK.
Istotę edukacyjnej strony konkursu podkreślali
także współorganizatorzy przedsięwzięcia. – Promowanie prozdrowotnego trybu życia wpisuje się
w nasze działania. Odbiorcami są najmłodsi mieszkańcy miasta, w których chcemy zaszczepić m.in.
postawy związane z higieną osobistą. Te prace są
potwierdzeniem, że świadomość wśród młodych na
temat wody wzrasta – zaznaczyła Teresa Golda,
powiatowy inspektor sanitarny. – Jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy zaproszeni do tego przedsięwzięcia. Wyróżnione prace wywołują pozytywne
emocje i uśmiech na twarzy – i o to chodzi – mówił
Jerzy Mazurek.
Organizatorzy postanowili nie dzielić nagród na
miejsca. Wszystkie najlepsze prace wyróżniono
w równym stopniu. W sumie nagrodzono 26 młodych artystów. – Na mojej pracy przykleiłem parujące krople, jezioro i kwiaty, które kwitną dzięki
wodzie. Woda jest ważna, bo używamy jej do picia
i kąpieli. Mój piesek też pije wodę – mówił pięcioletni Jaś Kolarczyk z MP nr 40 – jeden z uczestników. – Przedstawiłam dom, w którym pies pije wodę, mama myje naczynia i dziecko podlewa kwiaty,
a na zewnątrz pada deszcz – tak swoją pracę opisywała sześcioletnia Lilka Szudy z MP 42.
Magdalena Buchta
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HALEMBA

KOCHŁOWICE

Dzień Wcześniaka

Foto: AW

Już po raz czwarty odbył się w Rudzie
Śląskiej Dzień Wcześniaka, w ramach
którego maluchy i ich rodzice uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym pod hasłem „Wielka walka małych stópek”. – To
jest już taka nasza tradycja i zależy nam
na tym, żeby na stałe wpisała się ona w kalendarz imprez w mieście – mówiła Anna
Błachno, mama wcześniaka Franka.
Podczas spotkania można było wymienić się swoimi doświadczeniami oraz
wziąć udział we wspólnej zabawie.
– Przychodzą tutaj ludzie, którzy dopiero
zostali rodzicami i mogą podpytać rodziców starszych wcześniaków o rzeczy, które ci mają już za sobą – opowiadała Anna
Błachno.
Spotkania podczas Światowego Dnia
Wcześniaka to nie jedyne, które odbywają
się w ciągu roku. Okazji do rozmów
wśród rodziców wcześniaków jest coraz
więcej. – Takie spotkania są bardzo po-

Piórem powalczą
o prawa człowieka

Spotkanie to okazja do wymiany doświadczeń.
trzebne rodzicom, bo niestety często wcześniactwo niesie ze sobą różnego rodzaju
problemy. Rodzice tych dzieci czasami nie
mają z kim porozmawiać na ten temat,

dlatego ważne jest to, żeby mogli przeżywać te problemy razem z innymi, którzy
znajdują się w podobnej sytuacji – dodała
Katarzyna Forenc.
AW

To będzie jedyna taka akcja w Rudzie Śląskiej. W Szkole Podstawowej nr 18 odbędzie się niecodzienny,
maraton, bo… Maraton Pisania Listów. Inicjatywa organizowana jest
w ramach ogólnoświatowej akcji, od
lat przygotowywanej przez Amnesty
International. – Co roku Amnesty International wybiera kilkunastu ludzi
z całego świata, którzy są uciskani
w swoich krajach i doświadczają łamania praw człowieka. My spośród
jedenastu kandydatów wybraliśmy
dwójkę: Ilhama Tohti – wykładowcę
akademickiego, nauczyciela z Chin,
który za działalność na rzecz mniejszości etnicznych został skazany na
dożywocie oraz doświadczył więziennych tortur, a także dziewczynkę
z Malawi, Annie Alfred, która urodziła się z albinizmem. W tym kręgu kul-

turowym społeczność wierzy, że jeśli pozyska fragment ciała takiej
osoby, zapewni sobie bogactwo.
Dlatego dziewczynka codziennie
zagrożona jest porwaniami i zamordowaniem – tłumaczy nauczyciel
Łukasz Jarosz, koordynator akcji.
Dzieci na podstawie gotowych
wzorów będą bić rekord w liczbie
napisanych listów. Następnie zostaną one wysłane do odpowiednich
organów władzy mających wpływ
na losy tych ludzi. Akcja rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do
11 grudnia. Na początku grudnia
w SP nr 18 stanie specjalna urna na
listy. Data maratonu nie jest przypadkowa, gdyż właśnie 10 grudnia
przypada Międzynarodowy Dzień
Praw Człowieka.
MB
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Harcerski festiwal

ZAPROSZENIE

Foto: AR

Ponad 400 osób wzięło udział w dwudziestej czwartej edycji Festiwalu Piosenki Turystycznej i Harcerskiej „Cmok
Song”. Harcerze spotkali się w miniony
piątek (18.11.) w Szkole Podstawowej
nr 13, gdzie przez trzy dni odbywały się
warsztaty m.in. z tańca, wokalu, beatboxu i rzeźbiarstwa.
– Celem festiwalu jest dla młodszej
części artystów zapoznanie się z tzw. wielką sceną i tymi wszystkimi cudami, które
widują tylko w telewizji. Dla starszych to
możliwość zaprezentowania swojego
kunsztu oraz dorobku wokalnego i instrumentalnego – tłumaczył komendant festiwalu Sebastian Niegiel.
Tradycyjnie odbyły się przesłuchania
wykonawców, a najlepsi zaprezentowali
się podczas ﬁnałowego koncertu w Domu
Kultury Bielszowice. – Prezentowane
utwory musiały mieścić się w kategorii
poezji śpiewanej, piosenki turystycznej,
piosenki żeglarskiej lub ballad (ogólna

Gwiazdą festiwalu był zespół Wszyscy Byliśmy Harcerzami.
cyganeria). Najważniejsza i naszym zdaniem najtrudniejsza część festiwalu to
sobotnie przesłuchania, kiedy to każdy
uczestnik, drużyna harcerska lub zespół
mógł zaprezentować swoje utwory przed

Na Barbórkę dla państwa przygotujemy
Korytka Biesiadne na miejscu
i z dowozem do klienta.

jury – podkreślał Sebastian Niegiel.
Uczestnicy festiwalu bawili się wspólnie
przy muzyce gościa specjalnego, którym
był w tym roku zespół Wszyscy Byliśmy
Harcerzami.
AW

Prezydent Miasta Ruda Śląska zaprasza na spotkanie konsultacyjne w sprawie kierunku i sposobu zagospodarowania Placu Niepodległości w Goduli jako
rynku dzielnicowego. Odbędzie się ono 29 listopada
br. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 40 przy
ul. Joanny 13.
Konsultacje odbywać się będą w ramach konkursu
pn. „Mikroprzestrzenie Miejskie”, który organizowany
jest przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Śląski
Związek Gmin i Powiatów.

Restauracja organizuje spotkania opłatkowe dla ﬁrm oraz catering
wigilijny w siedzibach ﬁrm. Przygotujemy
dla państwa potrawy wigilijne na
indywidualne zamówienia klienta.

12

www.wiadomoscirudzkie.pl

EKOLOGIA | 23.11.2016

EKOwiadomości

Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

W kalendarzu świąt dziwnych 10 listopada obchodzimy Dzień Jeża. Nie każdy o tym wie, jednak warto
przyjrzeć się temu małemu ssakowi i zaczerpnąć trochę wiedzy na jego temat. Jak donoszą naukowcy,
w 2025 roku jeże mogą stać się jedynie wspomnieniem.

Jegomość jeż

Naturalnym środowiskiem życia
jeży są lasy mieszane, parki i ogrody.
Ze względu na gwałtowny spadek
ich populacji od roku 2004 znajdują
się one pod ścisłą ochroną. Niestety
i tym razem ludzie przyczynili się do
tego, że jeże stały się gatunkiem zagrożonym i wymagającym pilnej pomocy.
Niemożliwe? A jednak. Fakt, że
dość często udaje nam się spotkać te
małe zwierzątka na swojej drodze na
przykład podczas spacerów w parkach czy przy pracach ogrodowych
nie świadczy o tym, że ssaków tych
jest dużo. Wynika to z konieczności
opuszczania naturalnych siedlisk zagrabianych przez ludzi. Owszem, postęp cywilizacji jest ważny i konieczny. Wszyscy na tym korzystamy. Jednak pamiętać należy, aby rozwój był
równoważny.
Żyjąc w sąsiedztwie człowieka jeże
narażone są na wiele niebezpieczeństw. Ogromna ich liczba ginie
pod kołami samochodów. Inne zostają ranne lub zabite podczas koszenia
lub innych prac ogrodowych. Niebezpieczeństwem jest również wypalanie
traw wiosną czy liści jesienią. Z racji
tego, że jeże żywią się między innymi
ślimakami, stosowanie trucizn bywa
też zabójcze dla tych ssaków.
Aby jak najlepiej chronić jeże, warto zapoznać się z ich rocznym cyklem
życia. Jeże są raczej samotnikami.
Cykl ich życia jest powtarzalny i taki
sam we wszystkich częściach Polski.
Są zwierzętami nocnymi – żerują od
zmierzchu do świtu, a w dzień śpią
w swoich legowiskach. Jedynie chore
lub osłabione osobniki wychodzą
w ciągu dnia szukać pomocy.
Ich cykl życiowy liczony jest od
września. Wtedy pojawiają się młode.
Matki głównie zajmują się ich karmieniem. Wtedy też dorosłe osobniki
można spotkać żerujące w czasie
dnia. Bardzo ważne jest więc, aby
w odpowiedni sposób zidentyfikować
zdrowe osobniki od chorych i osłabionych. Tym drugim należy oczywiście udzielić pomocy. Natomiast ode-

rwanie zdrowej matki od potomstwa
może skutkować śmiercią głodową
młodych jeżyków.
W okolicach października, aż do
połowy listopada, matka wyprowadza
młode i uczy je żerować. W tym czasie bardzo ważne jest zdobycie jak
największej ilości pokarmu. Na okres
zimy bowiem jeże muszą sporo przybrać na wadze. Intensywnie pracują
także nad przygotowaniem kryjówki,
w której spędzą całą zimę.
Od grudnia do marca trwa zimowa
hibernacja. Wtedy też w ich organizmach zachodzą niesamowite procesy. Temperatura ciała spada do 100oC,
zaczyna działać system termoregulacji, dostosowując metabolizm do
zmieniającej się temperatury na zewnątrz. Tętno spada ze 181 uderzeń
na minutę do 20, a oddech – z 50 do
jednego. Podczas snu zimowego jeże
leżą zwinięte w ciasną kulkę, a mięśnie blokują możliwość rozprostowania ich ciała. Budzą się od czasu do
czasu – mniej więcej raz na miesiąc.
Pamiętać należy, że jeśli zimą, rozkopując jakąś stertę liści czy gałęzi

natkniemy się na zimnego, sztywnego
i pozornie nie oddychającego jeża,
nakryjmy go z powrotem liśćmi i pozwólmy spać dalej.
Pod koniec marca w zachodniej
części Polski pierwsze jeże zaczynają
się wybudzać. W kwietniu wszystkie
wybudzone ssaki wyruszają w poszukiwaniu pokarmu. Maj to rozkwit miłości u jeży. Samce wyruszają w poszukiwaniu partnerek. Pod koniec
miesiąca ciężarne samice wytrwale
budują legowiska porodowe znosząc
tam zrywane przez siebie trawy, liście, mech i siano.
Czerwiec to czas jeżowych porodów oraz intensywnej opieki nad potomstwem. W lipcu samice przygotowują młode do samodzielnej egzystencji. Matki uczą je żerować, same
zaś przygotowują się do ponownych
porodów. W lipcu samce wyruszają
ponownie w poszukiwaniu partnerek.
W tym celu są w stanie przebyć nawet
kilka kilometrów. W sierpniu ponownie trwają jeżowe porody. Jeż to naprawdę pożyteczne zwierzę, zwłaszcza dla ogrodników. Dlatego warto

przygotować swoją działkę, tak aby
była ona przyjazna dla małych ssaków. Jeże to prawdziwi pogromcy
ślimaków. Kto zaprosi je do swojego
ogrodu, z pewnością tego nie pożałuje. Jeże, choć spokrewnione z ryjówką i kretem, nie wyrządzają szkód na
działce. Wręcz przeciwnie, ich dieta,
na którą składają się ślimaki, owady
oraz ich larwy sprawia, że na działce
skutecznie pozbywamy się tych
szkodników.
Niestety przez działalność człowieka coraz częściej jeże tracą swoje siedliska. Nie sprzyjają temu również
nasze „wymuskane” ogrody. Aby zachęcić jeża do zamieszkania na naszej
działce należy pozostawić dziki zakątek. Jesienią nie zgrabiajmy dokładnie wszystkich liści. Ich sterta to doskonały zalążek gniazda dla jeży.
Warto dowiedzieć się więcej na temat tych ssaków. To kolejny gatunek,
który przez działalność człowieka stał
się gatunkiem zagrożonym. W przyrodzie zaś chodzi jedynie o zachowanie odpowiedniej równowagi.
Agnieszka Kominek
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OGŁOSZENIA

Lawiny po raz 11.

Drugiego dnia festiwalu, który trwał od
piątku do niedzieli (18-20.11), przygotowano
warsztaty wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży oraz fotograﬁczne, a także porady na temat
organizacji wypraw górskich. Dzień ten zakończył się blokiem ﬁlmowym, którego
zwieńczeniem było spotkanie z Dariuszem
Kortko i Marcinem Pietraszewskim, autorami
książki „Kukuczka. Opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście”.
Niedziela, czyli ostatni dzień festiwalu,
upłynął z kolei na ﬁlmowo-prelekcyjnym bloku, podczas którego o swojej historii i działalności opowiedzieli m.in. członkowie Rudzkiego Klubu Grotołazów „Nocek”, który obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia. Rozstrzygnięty został również konkurs fotograﬁczny.
Najważniejsza jest jednak nie rywalizacja, ale
wspólna pasja, która łączy miłośników festiwalu. – Wiele osób przede wszystkim podkreśla tę przyjacielską atmosferę, jaka panuje na
„Lawinach”. To chyba najlepsza recenzja, ja-

ZAPRASZAMY
Dla wszystkich klientów, którzy złożą w naszej Placówce wniosek kredytowy
w dniach 23.11 - 9.12. przygotowaliśmy słodki upominek.
Kredyt do 30.000 zł na oświadczenie.
Proste kredyty dla ﬁrm bez zaświadczeń o niezaleganiu w US i ZUS.
Foto: JO

XI Spotkania Górskie „Lawiny” przeszły do
historii. To była kolejna uczta dla miłośników
gór oraz podróżowania. W programie, jak co
roku, znalazły się m.in. pokazy ﬁlmów o tematyce górskiej, warsztaty, koncerty oraz prelekcje zaproszonych gości. A ci udowodnili, co
oznacza prawdziwa pasja podróżowania. Janusz Gołąb to alpinista, himalaista i przyszły
kierownik sportowy polskiej zimowej wyprawy na K2, który obchodzi w tym roku 30-lecie
działalności. Podczas tegorocznych „Lawin”
mówił on o tym, przez jakie szczyty rozwijała
się jego pasja oraz dzielił się swoim wspomnieniami ze zdobywania kolejnych wierzchołków. Mogliśmy posłuchać także Łukasza
Supergana, który relacjonował przejście gór
Zagros w Iranie. – Wiele osób pyta mnie, dlaczego podróżuję. Wielokrotnie sam próbowałem znaleźć odpowiedź na to pytanie, ale mogę
powiedzieć jedynie tak, że mam nadzieję, że
z tego mojego chodzenia kiedyś coś dobrego
wyniknie – żartował Łukasz Supergan.

Łukasz Supergan mówił o pieszej
wycieczce przez Iran.

Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ pod
numerem KRS 0000416708, NIP 585-141-25-21, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, opłaconym w pełni, działa poprzez swoich Autoryzowanych Partnerów
jako pośrednik kredytowy banków: Alior Bank SA, Getin Noble Bank SA, FM Bank PBP SA, Bank BPH SA, Bank Pocztowy SA, Plus Bank SA, TF Bank AB, Ferratum Bank
p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Raiﬀeisen Bank Polska SA oraz ﬁrm pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o.,
InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., Regita Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., Optima Sp z o.o., Fundusz
Mikro Sp. z o.o., Aforti Finance SA, Iwoca Poland Sp. z o.o. oraz Pragma Faktoring S.A.W zakresie umów ze współpracującymi bankami i ﬁrmami pożyczkowymi Fines S.A.
jest umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub wypłaty kwoty kredytu/
pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki. Stan na dzień 07.10.2016 r.

ką może usłyszeć organizator takiego wydarzenia – mówił Tomasz Bartniczak, prezes
Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych In-nI, które organizuje festiwal. JO

WIREK

Po latach zapomnienia synagoga, która
niegdyś znajdowała się na Wirku, doczekała
się przypomnienia w świadomości rudzian.
W ramach 125. rocznicy wybudowania wireckiej synagogi w tej właśnie dzielnicy zorganizowano cykl wydarzeń, mających na celu
przypomnienie o historii i kulturze Żydów.
W niedzielę (20.11.) w kościele ewangelickim na Wirku spotkaliśmy się, by wysłuchać
koncertu muzyki żydowskiej pt. „Przy szabasowych świecach”, podczas którego wystąpiła orkiestra kameralna i soliści pod dyrekcją
Jean-Claude`a Hauptmanna. Przeplatał się on
z czytaniem psalmów po polsku i hebrajsku.
Zaś w poniedziałek (21.11.) w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowano
sesję popularnonaukową. A wszystko to pod
hasłem „Wirek. Dzielnica tolerancji”. – Wirek
był kiedyś dzielnicą trzech świątyń, trzech domów modlitwy. Trzy społeczności skupione

Foto: UM Ruda Śląska

Spotkali się w dzielnicy tolerancji

Koncert przeplatano z czytaniem psalmów.
wokół tych świątyń uzupełniały się. Żyły we
wzajemnym szacunku i tolerancji. Dlatego
warto o tym pamiętać – podkreślał ks. Marcin Brzóska, proboszcz paraﬁi ewangelickiej
pw. Odkupiciela w Wirku.
W imię tego w poniedziałek podczas konferencji prof. dr hab. Ewa Chojecka wygłosiła wykład pt. „Synagogi śląskie w kontekście

europejskim”, ks. prof. dr hab. Józef Budniak wygłosił prelekcję pt. „Dialog katolicko-żydowski”, a dr Jerzy Sojka poruszył temat „Ewangelicy i Żydzi – 500 lat wzajemnych relacji”. Z kolei Adam Podgórski i Krystian Gałuszka, dyrektor MBP przybliżyli
historię synagogi oraz gminy żydowskiej.
JO
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Z sercem do ludzi

tym najbardziej potrzebującym – zaznaczał
Krystian Morys. Podczas uroczystości zaproszeni goście złożyli życzenia na ręce wszystkich pracowników. – Po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem z działalności MOPS-u jestem
pod olbrzymim wrażeniem efektów Waszej
pracy. Ilość zadań, które wykonujecie można
by spokojnie podzielić na kilka jednostek
– mówiła prezydent Grażyna Dziedzic. – Wasza praca nie zawsze jest doceniona, ale Wy
znakomicie przekazujecie wędkę, a nie rybę.
W tym roku przeprowadzono ponad 6 tysięcy wywiadów środowiskowych, a pomocą
Dyrektor MOPS-u jest dumny
w formie pracy socjalnej objęto ponad 2600
ze swoich pracowników.
rodzin. Zainicjowano także 140 interwencji
w środowisku związanym z zagrożeniem zdrowia i życia dzieci, osób niepełnosprawnych rzu działań rudzkiego Miejskiego Ośrodka
i w podeszłym wieku. To jednak kropla w mo- Pomocy Społecznej.
MB

Foto: MB

W poniedziałek (21.11.) obchodzono Dzień
Pracownika Socjalnego. Z tej okazji w Miejskim Centrum Kultury zorganizowano uroczystość, podczas której dziękowano wszystkim
pracownikom MOPS-u za zaangażowanie
i trud wniesiony w codzienne obowiązki.
– Opinie o naszej trudnej pracy są nieprzesadzone. Same liczby uzmysławiają co dzieje
się w naszej instytucji i jak ważne są nasze
działania – podkreślał Krystian Morys, dyrektor MOPS-u.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
zatrudnionych jest 287 osób, w tym 77 pracowników socjalnych. – Należy zwrócić uwagę, że nasi pracownicy posiadają znakomite
wykształcenie. To dzięki profesjonalizmowi
i dobrej współpracy, a także zaangażowaniu
skutecznie realizujemy plan pomocy i wsparcia

Ginekolog
Stomatolog
Chirurg
Dermatolog
Pracownia protetyczna

Krystyna Sienkiewicz

Skrawki

Kiedy życie płata ﬁgla i zabiera ostrość widzenia, pozostaje
sklejać świat ze skrawków. Kiedy do tego z zaskoczenia kradnie na chwilę pamięć i słowa,
trzeba te skrawki składać na
nowo. Z rysunków, wyrazów,
pamiątek, zdjęć. Radzić sobie,
żeby odrosnąć. I o tym jest ta
książka. O odrastaniu, o zasypywaniu dołków przeciwności
i czerpaniu radości z budowania, nawet wtedy, gdy walczy
się z własnymi ograniczeniami.
Ale przede wszystkim jest to
niekończąca się inspiracja, jak
NIGDY się nie poddawać.
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Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary
prezentują Anna Włodarczyk i Adam Gruca
Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Śląska Krzyżówka” emitowanym na antenie Radia Piekary. Słuchacze
mogą sprawdzić swoją znajomość śląskich wyrazów, a przy
okazji wygrać atrakcyjne nagrody. Hasło krzyżówki z „Wiadomości Rudzkich” jest jednocześnie jednym z haseł „Śląskiej
Krzyżówki” w Radiu Piekary, którą będziecie mogli rozwiązać
podczas programu na żywo dzwoniąc do studia Radia Piekary w niedzielę, 27 listopada, o godzinie 18.10.
JEDNO HASŁO – SZANSA NA DWIE NAGRODY
Aby wziąć udział w losowaniu nagród na antenie Radia Piekary, SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr
71100 w treści wpisując hasło: piekary. + hasło krzyżówki.
Nagroda to parasol Radia Piekary. Aby wziąć udział w losowaniu nagród dla Czytelników „Wiadomości Rudzkich” SMS
-a z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 71100
w treści wpisując wiad. + hasło krzyżówki. Nagroda to płyta
CD ze śląskimi przebojami. Na rozwiązanie czekamy do 26
listopada. Koszt SMS-a 1,23 zł/brutto.
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Podarunek na święta
W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z Bernadetą Kowalską, która właśnie zakończyła
prace nad płytą pt. „Prezenty od Świętego Mikołaja”.

2
3
4
5
6
7

1. pianino
2. dawnej
3. całkiem, zupełnie
4. listonosz
5. garbaty
6. brudzić
7. tornister

– To nie jest płyta podobna do poprzednich. Jest przygotowana z myślą o świętach, ale też powstawała
przez parę lat…
– Ta płyta to podsumowanie tego, co
robimy od ponad dziesięciu lat. Kiedy
zaczynaliśmy tworzyć programy świąteczne, zaczęły powstawać utwory o tematyce świątecznej. Nagraliśmy ich
przez te lata bardzo dużo, niektóre śpiewaliśmy tylko przez jeden sezon, inne
wykonujemy co roku. Te najładniejsze
wybraliśmy i ujęliśmy na tej płycie.
– To płyta zespołu Bernadeta Kowalska i Przyjaciele, ale śpiewają na
niej także goście.
– Razem z nami świąteczne programy tworzą Karol i Adam, czyli zespół
Wesoła Biesiada oraz dzieciaki z Tarnogórskiego Centrum Kultury pod kierunkiem Alicji Czury-Musialik. Na płycie
są pastorałki i piosenki, które stworzył
nasz kompozytor Jerzy Macoła, ale także tradycyjne polskie kolędy, więc jest
to płyta rodzinna bo każdy znajdzie na
niej coś dla siebie. Pierwszy raz udało
nam się stworzyć płytę dla dzieci i dorosłych w jednym.
– Boże Narodzenie to dla Waszego
zespołu wyjątkowy czas?

– Koncertujemy przez cały rok. Tworzymy programy na każdą okazję m.in.
na Barbórki, biesiady, Dzień Dziecka,
Dzień Kobiet, ale program na Boże Narodzenie jest nam szczególnie bliski. To
takie wyjątkowe ciepłe spotkania, podczas których możemy spotkać się z naszymi fanami nie tylko z tymi starszymi, bo przecież mamy wtedy wyjątkową okazję spotkać się z najmłodszymi,
którzy bardzo chętnie uczestniczą
w spotkaniach z Mikołajem. Muszę też
przyznać, że wyjątkowo dobrze czuję
się w roli pani Mikołajowej. W tym roku nagraliśmy też utwory na płytę wydawaną w celach charytatywnych. Gażę
naszego zespołu przeznaczyliśmy na
leczenie ciężko chorej dziewczynki.
Cieszymy się, że w tym wyjątkowym
świątecznym okresie możemy pomóc
potrzebującemu wsparcia dziecku.
Nowa płyta Bernadety Kowalskiej
„Podarunek od Świętego Mikołaja”
dostępna jest w naszym sklepie – w Redakcji „Wiadomości Rudzkich”. Czekają też płyty świąteczne od wielu innych
wykonawców. Płyty są także dostępne
w naszym internetowym sklepie
sklep.wiadomoscirudzkie.pl
Arkadiusz Wieczorek

Rudzki senior
MIASTO DLA SENIORA

Otaczamy opieką każdego Seniora
– Opieka nad seniorami to temat
trudny i wymagający. Każda forma
pomocy realizowana przez miasto
spotyka się z dużym zapotrzebowaniem.
– Form pomocy realizowanych przez
miasto jest sporo. Poczynając od domów seniora, poprzez dzienne ośrodki
pomocy aż po usługi opiekuńcze realizowane w domach podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mamy cztery placówki realizujące
pomoc całodobowo. Najwięcej miejsc
posiadamy w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Orzegowie, gdzie przebywa 150 osób przewlekle somatycznie
chorych. W Domu Pomocy Społecznej
„Św. Elżbieta” mamy 90 miejsc dla
osób w podeszłym wieku. Pomoc całodobową realizują także dwa domy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
w Kochłowicach, gdzie przebywa w sumie 100 osób. Poza tymi placówkami
seniorzy mogą też liczyć na pomoc
w placówkach dziennych. Seniorzy
mogą spotykać się w dziennym Domu
Pomocy „Senior –Wigor” w Nowym
Bytomiu oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rudzie Śląskiej,
który przeznaczony jest dla 21 osób,
w tym z chorobą alzheimera i dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. Poza tymi ośrodkami na terenie Rudy Śląskiej
są też trzy prywatne placówki opiekuń-

cze całodobowe oraz jeden prywatny
dzienny ośrodek pomocy. W Rudzie
Śląskiej mamy też mieszkania chronione dla osób starszych. W takim miejscu
przy ul. Matejki mieszka sześć osób.
Każda z nich ma swój pokój, wszystkie
korzystają ze wspólnego pokoju dziennego i kuchni. Drugie mieszkanie chronione znajduje się przy Domu Pomocy
Społecznej św. Elżbiety. Osoby zainteresowane taką formą pomocy mogą kontaktować się z MOPS-em, który weryﬁkuje wnioski i określa, czy dana osoba
kwaliﬁkuje się do otrzymania miejsca
w mieszkaniu chronionym.
– Z jakich form pomocy najczęściej
korzystają seniorzy w Rudzie Śląskiej?
– Najczęstszą formą pomocy realizowaną w naszym mieście są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Z tej
formy pomocy skorzystało w tym roku
280 osób. Taka pomoc polega na codziennej wizycie opiekunki, która pomaga w codziennych sprawach takich
jak zakupy, posprzątanie mieszkania
czy pomocy w przygotowaniu posiłku.
Coraz większa liczba osób starszych
powoduje, że takiej pomocy wymaga
coraz więcej osób, które zostały bez pomocy rodziny, czy też rodzina przebywa za granicą. Staramy się udzielać tej
pomocy wszystkim potrzebującym,
oczywiście w ramach naszych możliwości ﬁnansowych. W październiku

udało nam się także znaleźć środki na
wsparcie projektu fundacji „Aktywni
My”, dzięki którym seniorzy mogą korzystać z bezpłatnego transportu do lekarza lub na zakupy. Ta forma pomocy
cieszy się tak dużym zainteresowaniem,
że będziemy chcieli, aby była realizowana także w przyszłym roku.
– W jaki sposób miasto aktywizuje
osoby starsze?
– W mieście działa sporo organizacji
pozarządowych, kierujących swoją
ofertę do osób starszych. Każda z nich
może liczyć na nasze organizacyjne i ﬁnansowe wsparcie. Dzięki tej współpracy nasi seniorzy mogą korzystać z bardzo bogatej oferty obejmującej m.in.
zajęcia sportowe czy artystyczne.
Wspieramy działalność m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, czyli dwóch największych organizacji skupiających seniorów działających w naszym mieście. Ukłonem
w stronę seniorów było także utworzenie Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska,
która porusza na swoich sesjach tematy
bliskie seniorom i konsultuje z nami
działania kierowane do tej grupy mieszkańców. Trzeba powiedzieć, że to bardzo liczna grupa gdyż obecnie mamy
w mieście ponad 34,5 tys. seniorów.
(osób, które ukończyły 60. rok życia).
Ta liczba cały czas się zwiększa, a my
chętnie korzystamy z życiowego do-

świadczenia osób starszych. Rośnie też
zainteresowanie Rudzką Kartą Seniora,
która wprowadzona została w czerwcu
bieżącego roku. W ciągu kilku miesięcy
wydaliśmy już 2300 kart. Codziennie
po swoją kartę przychodzi do urzędu
około 30 osób. Staraliśmy się, aby wydanie Karty Seniora było bardzo proste.
Procedura zajmuje zaledwie 10 minut.
Z pomocą pracowników Wydziału
Zdrowia wypełnia się krótki formularz
i można odebrać kartę upoważniającą
do korzystnych rabatów. Kartę może
też w imieniu seniora odebrać członek
rodziny lub sąsiad. Trzeba tylko mieć
przy sobie dowód osobisty zainteresowanego seniora. Cieszy też fakt, że
przedsiębiorcy na terenie miasta chcą
uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.
– Poza Kartą Seniora udało się
w tym roku wprowadzić w Rudzie
Śląskiej także Kopertę Życia. Ta ak-

Foto: MB

Starość wcale nie musi być nudna. Udowadniają to emeryci z Rudy Śląskiej, którzy aktywnie spędzają czas i mają głowy pełne pomysłów. Z ich życiowego doświadczenia czerpią władze miasta. O tym jak w praktyce wygląda wsparcie i pomoc kierowane do seniorów rozmawiamy z wiceprezydent Anną Krzysteczko.

cja również skierowana jest do seniorów.
– W Dniu Babci przy udziale Rady
Seniora rozpoczęliśmy akcję Rudzka
Koperta Życia. To specjalna koperta
z informacjami o stanie zdrowia, zażywanych lekach oraz kontaktem do najbliższych trzymana w lodówce. Każdy
senior lub jego najbliżsi mogą odebrać
taką kopertę w Biurze Obsługi Mieszkańców lub wydrukować ze strony internetowej miasta. Po wypisaniu, kopertę umieszcza się w lodówce, żeby
w czasie kiedy przyjedzie do nas pogotowie ratunkowe ratownicy mogli w łatwy i szybki sposób dotrzeć do informacji o stanie zdrowia pacjenta. Do tej
pory wydano 2500 takich kart.
AW

Drodzy Seniorzy!
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora
pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.
To wyjątkowe święto jest okazją,
by wyrazić nasz podziw i szacunek
dla Waszej mądrości życiowej, doświadczenia
i radości życia, której możemy się od Was uczyć.
Niech pasja życia, optymizm i szczęście
nigdy Was nie opuszczają.
Wszystkiego dobrego!
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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RUDZKI DZIEŃ SENIORA

Polubić można jesień złotą

To pierwsze takie wydarzenie dla seniorów na tak dużą skalę. W niedzielę, 20 listopada, hucznie obchodzono Dzień Seniora. Z inicjatywy prezydent Grażyny Dziedzic, w halembskiej hali
MOSiR-u, odbyła się muzyczna biesiada – Bal Seniora – dla zaproszonych seniorów zagrali znani artyści śląskiej sceny muzycznej.
– Dziękuję, że przyjęliście zaproszenie
na imprezę dedykowaną właśnie Wam.
Mam nadzieję, że to spotkanie z okazji
Dnia Seniora zostało zorganizowane po
raz pierwszy, ale nie ostatni, i że zobaczymy się za rok – mówiła prezydent Grażyna
Dziedzic. – Obserwując, jak aktywnie spędzacie czas, widzimy, że lubicie się bawić,
śpiewać, tańczyć, dlatego postawiliśmy na
formę koncertu. Życzę Wam, żebyście wyszli stąd dzisiaj z uśmiechem i pozytywnym
nastawieniem – dodała prezydent.
W imprezie udział wzięło ok. 700 seniorów, którzy na co dzień wykazują się
aktywną działalnością w stowarzyszeniach, bądź organizacjach zrzeszających
osoby starsze. Koncert był uhonorowaniem ich całorocznych działań w swoich
kręgach. Udział w imprezie wzięli także
seniorzy udzielający się społecznie i politycznie. – To historyczna chwila, bowiem
znaleźliśmy się wszyscy razem na pierwszej rudzkiej „senioriadzie” – mówił Józef Osmenda, przewodniczący Rady Seniorów. – Jestem wdzięczny organizatorom, bo tak duża impreza to wyzwanie logistyczne i ekonomiczne – podkreślał.
– Życzę wszystkim seniorom spokojnej
jesieni, bo jesień to czas radości. Seniorzy
tak mają, że dbają o wszystkich dookoła
– o swoje dzieci, wnuki. Przy tym często
zapominają o sobie, dlatego życzę Wam
wiele spokoju, a także czasu i zapału do
realizowania swoich pasji. Jesteście ostoją społeczeństwa – zaznaczył z kolei Kazimierz Myszur, przewodniczący Rady
Miasta Ruda Śląska.
Swoimi utworami bawili seniorów tacy
wykonawcy jak: Karolina i Adam Krawczyk, Duet Karo, Weronika, Chór św. Cecylii, Emi Band, Magdalena Pal, Arkadia
Band, Sandra i Joachim Koj, Damian Holecki, czy Bernadeta Kowalska i Przyjaciele. O prowadzenie zadbali natomiast
Anna Włodarczyk oraz Arkadiusz Wieczorek.
Muzyczna forma spotkania zachowana
była od początku do końca. Organizatorzy
wpadli również na pomysł stworzenia
hymnu seniorów, którego odśpiewywanie
w perspektywie czasu ma stać się tradycją
przy tego typu imprezach. – Tworząc
hymn „Bal Seniora” kierowałem się moimi przemyśleniami dotyczącymi trzeciego
wieku. Powoli wchodzę w ten czas i zastanawiałem się, co mogę autentycznego
przekazać ludziom 60+. Mam nadzieję, że
takich okazji do spotkań z seniorami będzie więcej i utwór pójdzie w świat – mówił Edek Sikora z Emi Band-u, współautor utworu. – Seniorom życzę przede
wszystkim zdrowia i by częściej patrzyli
w przyszłość, nie oglądając się za siebie
– dodał.
Magdalena Buchta
Foto: MB, AR
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Czesław Cisek z Katowic:
– Moje życie emeryta płynie
wolno, ale równocześnie bardzo intensywnie. Śpiewam
w dwóch chórach – św. Cecylii
w Kochłowicach oraz św. Grzegorza w Katowicach-Panewnikach, więc tych
prób jest całkiem sporo, podobnie, jak i występów. Dzisiaj na przykład rano śpiewałem w Kochłowicach, a teraz występujemy na Balu Seniora. To jest moje hobby, dzięki któremu ciągle
mam zajęcie. Nie siedzę w domu sam, a śpiewanie to całe moje życie

Anna Spendel z Wirku:
– Bardzo jestem zadowolona, że spotkaliśmy się tutaj dzisiaj. Dziękujemy
za to, że pamiętacie o naszej grupie
wiekowej, seniorach. My zresztą spotykamy się bardzo często – czy to na
spotkaniach, czy na zabawach, albo podczas różych kursów. Nie mamy czasu na to, by się nudzić. Ja należę do
klubu seniora w Wirku, który organizuje nam bardzo dużo
wycieczek. Nigdy nie ma wśród nas ludzi smutnych, ani
ponurych. Wszyscy są weseli, każdy ma jakieś plany. Życzę wszystkim w naszym wieku, by tak spędzali czas. Bo
zapominamy o tym, a także o codziennych troskach.

Stefan Czerny
z Bykowiny:
– Szkoda czasu na odpoczywanie! Należę do zarządu Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, jestem wiceprezesem
Polskiego Czerwonego Krzyża na miasta Ruda
Śląska, Chorzów i Świętochłowice, a do tego
członkiem Rady Seniorów. Dodatkowo występuję
w teatrzyku, więc ciągle coś się dzieje, także
w wolnym czasie. Mam przy domu ogródek,
w którym lubię spędzać czas, zajmuję się też wnukami.

Daniela Prudło:
– Moje seniorskie życie jest
bardzo aktywne. Śpiewam
w trzech chórach – chórze św.
Cecylii w Kochłowicach, chórze Słowiczek w Wirku oraz
chórze św. Grzegorza w Panewnikach. Śpiew towarzyszy mi przez całe życie i poświęcam mu
mój prawie cały wolny czas. Poza tym oczywiście zajmuję się obowiązkami domowymi oraz
spędzam czas z mężem. Odwiedzam także moje
wnuki oraz pomagam w opiece nad nimi.

Gizela Musioł z Goduli:
– Moją domeną jest działalność
społeczna – działam w kole emerytów w Orzegowie oraz w Radzie
Seniora. Leży mi na sercu dobro
drugiego człowieka. Poza Radą
jestem także członkiem stowarzyszenia Nasz Orzegów i przez ostatnie miesiące razem z radną Agnieszką Płaszczyk opracowałyśmy projekt „Nudelkule
i inksze rogolki”. Ma on na celu przypomnienie tradycji śląskich i pielęgnowanie ich. Cały cykl prowadzi z nami pan Marek Szołtysek. Dwa spotkania już
się odbyły. 25 listopada odbędzie się ostatnie w tym
roku, pod hasłem „Historia wigilijnego stołu”.

Danuta Sroka z Goduli:
– Nie narzekam na nudę. Dzisiaj biorę udział w Balu Seniora, ponieważ odkąd pamiętam
to lubię się bawić, a poza tym
bardzo często słucham radia ze
śląskimi szlagrami. Chodzę do klubu seniora
w Orzegowie, w ramach którego wybieramy się
czy to do teatru, czy na wycieczki, albo po prostu spędzamy czas przy kawie i na rozmowach.
Mam też już plany na najbliższy czas, bo andrzejki spędzimy na zabawie w restauracji Wawelska.

Elżbieta Franz z Wirku:
– W ramach klubu seniora organizujemy zabawy, wczasy,
wycieczki – czy to w góry, czy
nad morze. I mamy się czym pochwalić – dotychczas zwiedziliśmy prawie całe wybrzeże. Ale i na miejscu jeździmy do pobliskich miejscowości na spacery,
lub np. na grzyby. Organizujemy także zabawy
karnawałowe, Dzień Kobiet i inne imprezy tematyczne. Nawet nasz wodzirej śmieje się często, że
do nas to trzeba by było młodych ludzi przyprowadzić, żeby zobaczyli, jak się bawią emeryci.

Agata Pacyna
z Rudy:
– Należę do koła emerytów
w Rudzie, gdzie co miesiąc spotykamy się na zebraniach. Poza
tym uczestniczymy w imprezach
okolicznościowych, takich jak m.in. Dzień Babci,
Dzień Dziadka, mikołajki, czy andrzejki. Generalnie bawimy się, tańczymy, mamy mnóstwo
znajomych. Każdy świetnie się czuje, że możemy
przyjść, spotkać się, jak też i dobrze się bawić.
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RADA SENIORÓW

Ponad 2 tys. wydanych Kart Seniora
– To pierwsza kadencja, więc musicie wypracowywać pewne zasady…
– Rada została powołana do życia
14 maja 2014 roku. Po nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym pojawiła się
możliwość tworzenia takich rad, z której
skorzystała także Ruda Śląska. Rada Seniorów nie jest jednak od organizacji
wydarzeń czy dyktowania sposobu na
życie. My mamy synchronizować działania organizacji pozarządowych działających z myślą o seniorach oraz jako „ci
pionierzy” wypracować podwaliny do

funkcjonowania przyszłych Rad Seniorów. Chciałbym podkreślić, że radni seniorzy są osobami energicznymi i pełnymi inwencji, co jest pozytywem w ich
działalności. Jednak jako przewodniczący nieraz muszę hamować niektóre pomysły czy propozycje. Musimy brać pod
uwagę to, że wszystkie nasze działania
muszą być zgodne z prawem oraz muszą
być dopasowane do możliwości finansowych miasta. Przykładem dla nas mogą
być np. Rady Seniorów w Krakowie czy
w Częstochowie, bo mają większe do-

świadczenie i działają dłużej. Jednak
w mojej ocenie i nasza Rada Seniorów
po zakończeniu pierwszej czteroletniej
kadencji będzie mogła być wzorem dla
innych.
– 1,5 roku to niedługo, jednak macie
już całkiem sporo osiągnięć…
– Naszym sukcesem numer jeden jest
niewątpliwie Rudzka Karta Seniora.
Obecnie mamy już wydanych 2300 kart,
a współpracuje z nami prawie 70 podmiotów gospodarczych. Liczba podmiotów jest jednak zmienna. Jedni odcho-

dzą, a w ich miejsce pojawiają się inni.
Cały czas zachęcamy do przystąpienia
do Rudzkiej Karty Seniora, bo to korzyść
dwustronna. Przedsiębiorca zyskuje nowych klientów i najlepszą reklamę, bo
przecież opinia zadowolonego klienta
jest najlepszą formą promocji, a z drugiej
strony wiele usług dostępnych jest dla
seniorów w przystępniejszej cenie.
– Drugą ważną uchwałą jest ustanowienie Rudzkiego Dnia Seniora.
– Nasz Rudzki Dzień Seniora pokrywa się z ogólnopolskim Dniem Seniora
i przypada na dzień 20 listopada. Muszę
powiedzieć, że po raz pierwszy zebraliśmy się w tak dużym gronie, ponieważ
na zorganizowanym przez miasto Ruda
Śląska koncercie spotkało się ok. 700
osób. To oczywiście tylko część z ponad
30 tys. rudzkich seniorów, ale to i tak
bardzo duża grupa reprezentantów poszczególnych organizacji, którą udało się
zebrać w jednym miejscu i spędzić
wspólnie czas.
– Rada Seniorów spotyka się raz na
kwartał, ale to nie oznacza, że nie można się z radnym spotkać tylko podczas
sesji…

Foto: arch.

Józef Osmenda od maja 2014 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska. W ciągu półtora
roku Rada podjęła kilka uchwał dotyczących rudzkich seniorów. Czas podsumować pracę radnych seniorów.

– Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się raz na kwartał. Kolejna sesja
odbędzie się 12 grudnia br. W ramach
Rady działają trzy zespoły problemowe
i spotykają się one raz w miesiącu, a nawet częściej. Są to Zespół Edukacji
i Kultury, Zespół Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Zespół Aktywizacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Tam powstają nasze projekty, które są
potem dyskutowane podczas sesji. Ponadto radni seniorzy mają swoje dyżury
w Kancelarii Rady Miasta w każdy
pierwszy poniedziałek miesiąca.
Arkadiusz Wieczorek
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LUDZIE Z PASJĄ

Hałda też może być zielona

Pan Gabriel pochodzi z terenów
świętokrzyskich, jednak tutaj, do Rudy Śląskiej, sprowadziła go praca
w kopalni. Już na emeryturze, szesnaście lat temu, postanowił zadbać nie
tylko o swój ogródek działkowy, ale
o tereny go otaczające. Niesprzyjający
grunt nie przeszkodził panu Gabrielowi w stworzeniu małego skrawka raju
w górniczym mieście. – Nie chciałem,
żeby przy moim ogródku były tak
brzydkie tereny, stąd zrodziło się moje
hobby. Nie jestem wyedukowanym botanikiem, nasadzałem rośliny metodą
prób i błędów – mówi pan Gabriel.
– Najpierw teren trzeba było uprzątnąć, bo wielu ludzi wywoziło w to
miejsce śmieci. I zacząłem sadzić akacje, lipy, głogi, świerki, sosny, buki,
czy graby. Powoli wszystko się przyjmowało. Jedne rośliny przetrzymały,
inne nie – opowiada o początkach bo-

tanik-samouk. Działkowca do programu zgłosiła żona, wraz z którą pan
Gabriel prowadzi ogródek działkowy.
Cała ekipa TVN, łącznie z prowadzącą, byli zachwyceni tym co zobaczyli.
– Pan Gabriel to wyjątkowy człowiek,
który dokonał czegoś pięknego
– w rozmowie telefonicznej mówiła
nam producentka programu „Maja
w ogrodzie”. – Zdarza mi się sprowadzać ciekawe rośliny z zagranicy.
Ostatnio udało mi się przywieźć indygowca z Bułgarii, za którym bardzo
przepadają
pszczoły,
złotokapa
z Francji, czy różę pustyni z Egiptu.
Sadzę też wiele ziół takich jak oregano, bazylia, żeń-szeń, mięta. Można tu
traﬁć też na liście magi – wymienia
rudzianin, zachwycający się zapachem
różnorodnych ziół.
To jednak tylko próbka tego, co
można na tym „górniczym” skrawku

zobaczyć – ogółem przy ogródku państwa Mamełów znajduje się mnóstwo
gatunków drzew, krzewów oraz innych roślin. Działkowiec stworzył
także zbiorniki wodne, a nawet ścieżki
spacerowe, jednak okoliczni mieszkańcy, uznając że teren nie należy do
pana Gabriela, bardzo często niszczą
to, co stworzył. – Niektórzy niszczą rośliny, myśląc, że to samosiejki. Teren
należy do kopalni, jednak mało kto
z niego korzysta – tłumaczy pan Gabriel.
O pracy jaką do tej pory wykonał
pan Gabriel wypowiedział się sam
profesor Stanisław Gawroński z Zakładu Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa na SGGW, który od 20 lat prowadzi badania nad metodami oczyszczania powietrza, gleby i wody przy
użyciu roślin. Przyznał on, że z czasem teren tak pracowicie obsadzany

Foto:TVN/Maja w ogrodzie

Mieszkając w okolicach Kielc tęsknił za świeżym powietrzem i przyrodą, dlatego przeniósł ją
na Śląsk. Emerytowany górnik Gabriel Mameła wraz z żoną Anną prowadzi ogródek działkowy należący do ROD Zorza w Bielszowicach, który znajduje się zaraz obok... hałdy. Na zwałowiskach skał i miału oraz odpadach z huty i koksowni zalesił około dwuhektarowy teren.
W ten sposób, po latach pracy przy roślinach, został bohaterem odcinka programu „Maja
w ogrodzie”.

Pan Gabriel został zaproszony do udziału w programie TVN.
przez pana Gabriela, zamieni się
w spory las i będzie pełnił funkcję remediacyjną, czyli zacznie oczyszczać
powietrze. – Teraz na działce mogę
poczuć się trochę jak w puszczy. Są

osoby, które tędy spacerują, lubią sobie usiąść, pooddychać świeżym powietrzem i podziwiać przyrodę. Dziękują mi za to – z zadowoleniem mówi
pan Gabriel.
Magdalena Buchta

ul. Górnośląska 16, 41-705 Ruda Śląska

tel. 533-945-257

CZYNNE: pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 9.00-13.00

– 20 zł
– 50 zł
ł
– 100RAzW
Y*
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www.opticalserwis.pl
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Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

CHÓR ŚW. CECYLII

Odpowiedz na list seniora! Rozśpiewani od ponad stu lat

Rudzcy seniorzy przyłączyli się do kampanii.
się także film z ukrytej kamery, który powstał na ulicach
Rudy Śląskiej, a także relacja z akcji rozdawania listów
na ulicach. Kampania „Odpowiedz na list” powstała po
to, żeby zwiększyć wrażliwość i świadomość społeczną
związaną z potrzebami starszych osób. Chodzi także
o to, żeby zmienić wizerunek seniorów w społeczeństwie oraz przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu. Kampania wchodzi w skład programu „Seniorzy
i (Po)moc”. 
JO

Apteka Rodzinna
pl. Niepodległości 5, 41-703 Ruda Śl.,
tel. 32 248-38-89

całodobowa 24h

APteka Rodzinna
ul. Niedurnego 50D/2, 41-709 Ruda Śl.,
tel. 32 242-00-38
pon.-pt. 8.00-20.00 , sob. 8.00-16.00,
niedz. 8.00-14.00

Od ponad stu lat uświetniają swoim śpiewem kościelne uroczystości, jubileusze i obchody.
Równocześnie są społecznością przyjaźniących się ze sobą osób. Jeżeli więc ktoś kocha śpiew
i dobre towarzystwo – Chór św. Cecylii, bo o nim mowa – jest świetną propozycją m.in. dla
rudzkich seniorów.
To chór przede wszystkim z ogromną tradycją.
Grupa została założona
w 1910 roku przy parafii
pw. Trójcy Przenajświętszej. Stało się to przy
wsparciu ówczesnego proboszcza, księdza Ludwika
Tunkla. Natomiast założycielem
i
pierwszym
dyrygentem chóru był organista Emil Chodziński.
– W pierwszych latach istnienia chóru jego działalność
ograniczała się do parafii. Dopiero po wojnie chór otworzył się bardziej na inne parafie i śpiewanie na całym
Śląsku – podkreśla Cecylia Jurochnik, prezes Chóru św.
Cecylii. Od tego czasu chórzyści koncertują po całym
Śląsku, ale nie tylko, bo na swoim koncie mają także występy m.in. w Watykanie, Rzymie, na Słowacji, czy
w Wiedniu. Zmienił się także repertuar Chóru św. Cecylii. – W repertuarze mamy śląskie pieśniczki, bo stąd
pochodzimy i to miejsce jest nam bliskie – mówi Cecylia
Jurochnik.
Grupa należy od 2001 roku do Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr, a na swoim koncie ma liczne sukcesy
– nie tylko te w postaci zadowolonych słuchaczy. Wśród

Foto: arch.

– Scenariusz kampanii oparty jest na listach, które
przygotowali najstarsi mieszkańcy Rudy i Halemby
– dwóch dzielnic Rudy Śląskiej, gdzie odbywają się nasze zajęcia. Mamy nadzieję, że w wyniku tej kampanii
młodzi ludzie z własnej woli będą chcieli pomagać starszym ludziom i że uda się wzbudzić w nich wrażliwość
i gotowość do pomocy – tłumaczy Alina Szulirz, prezes
stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza w Rudzie
Śląskiej.
Grupa seniorów razem ze specjalistą opracowała scenariusze filmów dotyczących potrzeb osób starszych,
a także sposobów ich zaspokajania. Podczas trzech spotkań dwadzieścia osób odpowiadało na pytania koordynatora. Na tej podstawie powstała mapa potrzeb. A kolejnym krokiem było przygotowanie listów. Dzięki tej
pracy udało się stworzyć wyjątkowy, osobisty przekaz
od osób starszych do młodszego pokolenia. – To, co napisałam w liście wypłynęło z mojego serca. Zaznaczyłam w nim, że nam starszym ludziom trudno jest prosić
o pomoc młodych, bo często jest to dla nas krępujące,
ale bardzo chcielibyśmy, żeby młodzi sami zauważali to,
że czasem jesteśmy bezradni, że potrzebujemy ich pomocy – zaznaczyła Danuta Wojtysiak, uczestniczka
kampanii. Filmy, które powstały na podstawie listów,
to tylko jeden element kampanii. W Internecie znajdą

Foto: matr. pras.

„Odpowiedz na list” – to hasło kampanii społecznej zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Świętego Filipa Nereusza z myślą o rudzkich seniorach. Projekt skierowany jest głównie do
młodego pokolenia mieszkańców Rudy Śląskiej, aby uwrażliwić ich na potrzeby i problemy
osób starszych. W tym celu (16.11.) w świetlicy socjoterapeutycznej stowarzyszenia odbyła
się konferencja prasowa inaugurująca kampanię.

Chór z Kochłowic istnieje od 106 lat.
nich są m.in. pierwsze miejsce w VIII Ogólnopolskim
Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w Żorach, drugie miejsce w IV Festiwalu Eucharystycznym „O salutaris hostia” w Katowicach, drugie
miejsce w Festiwalu Pieśni sakralnej w Świętochłowicach, a także odznaczenie na gruncie lokalnym w postaci
„Kamrata Rudzkiego”. Jednak liczą się nie tylko dyplomy, ale ludzie. Obecnie w Chórze św. Cecylii śpiewa ok.
35 śpiewaków, a dyrygentem jest Beata Rąba-Tomica.
– Jesteśmy jedną, wielką społecznością. Zapraszamy
tych, którzy kochają śpiewać i którzy chcą żyć w naszej
rozśpiewanej wspólnocie. Spotykamy się w poniedziałki
i w czwartki o godz. 16 – zachęca prezes Chóru Św. Cecylii.
Joanna Oreł

Apteka Rodzinna
ul. Oświęcimska 126, 41-707 Ruda Śl.,
tel. 32 242-70-80
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-14.00

Apteka ZDROWIE I
ul. Karola Goduli 13 41-703 Ruda Śl.,
tel. 32 244-30-77
pon.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-20.00

www.aptekadziecka.pl
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PROPOZYCJE DLA SENIORÓW
W Rudzie Śląskiej działa wiele stowarzyszeń i organizacji, które na co dzień zrzeszają rudzkich seniorów.
Ich celem jest przede wszystkim wspólne spędzanie czasu we własnym gronie, ale także rozwijanie
pasji, zainteresowań, hobby. Tego typu działalność pozwala osobom starszym walczyć z samotnością
oraz utrzymywać ciągłą aktywność. Postanowiliśmy przedstawić trzy wybrane organizacje, które
w swoich szeregach zrzeszają sporą liczbę seniorów.

Są drugim domem aktywnego seniora

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
– Oddział Ruda Śląska
Urzęduje przy ul. Jadwigi Markowej
22 prawie cały tydzień. Krystyna Szafkało przewodniczącą rudzkiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest dopiero od
sierpnia tego roku, jednak obowiązki
tego stanowiska mogła obserwować już
wcześniej, sprawując przez siedem lat
rolę skarbniczki. Wie, ile pracy i czasu
trzeba poświęcić, by dobrze zorganizować pracę działających na terenie miasta dziewięciu kół PZERiI zrzeszających niemal 2000 osób.
– Naszym celem jest integracja osób
starszych – nie chcemy, by zostali pozostawieni samym sobie. Na co dzień spotykamy się w klubach, organizujemy
także wiele imprez okolicznościowych,
zabaw, wycieczek. Obchodzimy także
wspólnie okrągłe rocznice urodzin oraz
zawarcia związków małżeńskich po to,
by jubilaci mogli poczuć się wyjątkowo
– o zadaniach w zakresie działalności
tej organizacji mówi przewodnicząca.
– W tym wieku najbardziej liczy się
wyjście z domu, do ludzi, oraz przede
wszystkim uśmiech. Seniorzy mają duże
pokłady energii, wychodzą z inicjatywą
i pomysłami. Członkowie poszczególnych kół zżywają się ze sobą i zaprzyjaźniają. Bardzo często trafiają do nas
ludzie bardzo samotni, z depresjami,
jednak udział w spotkaniach odmienia
ich życie – zaznacza Krystyna Szafkało.
Warunek członkostwa w poszczególnych kołach PZERiI nie jest wygórowany – wystarczy przyjść do siedziby
oddziału oraz regularnie opłacać roczne
składki. Ważny jest fakt, że miejsce zamieszkania nie zobowiązuje do członkostwa w klubie danej dzielnicy. Można wybrać sobie dowolny rudzki klub.
Rudzkie koła działają prężnie – można to zaobserwować podczas każdej
uroczystości i imprezie organizowanej
przez seniorów. – Wiele zależy od poszczególnych zarządów, które muszą się
na każdym kroku wykazać. Wszystko
zależy od tego, czy potrafią pukać do
odpowiednich drzwi. Ogromną rolę odgrywa również aktywność samych
członków – podkreśla przewodnicząca.
W przyszłym roku rudzki PZERiI
czeka gorący okres – zarówno w kołach
jak i na poziomie miejskim odbędą się
wybory przewodniczących.
Rudzki Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Edukacja nie musi zakończyć się
w wieku dwudziestu kilku lat – pozna-

wać tajniki wiedzy można całe życie.
Teresa Chudziak, prezes Rudzkiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku podkreśla, że integracja w jesieni życia oraz
stała aktywność jest bardzo ważna, dlatego zachęca seniorów do aktywnego
udziału w roku akademickim.
– Teraz, w wieku seniorskim, jest
właśnie czas, by rozwijać lub odnowić
swoje pasje. UTW to sposób na życie.
Dzięki integracji nasi słuchacze walczą
z samotnością, a poprzez to także z wieloma schorzeniami, takimi jak depresje,
demencje, czy w późniejszym stadium
nawet z alzheimerem. Dlatego zapraszam do aktywnego udziału w życiu
uniwersytetu, a przy okazji do nawiązywania kontaktów i przyjaźni – podkreśla Teresa Chudziak.
Uniwersytet prowadzi wiele zróżnicowanych zajęć z różnych dziedzin nauki i nie tylko. – Jesteśmy uniwersytetem, dlatego kładziemy akcent na wykłady i seminaria. Należy podkreślić, że
te zajęcia są ogólnodostępne, to znaczy
że może przyjść na nie każdy mieszkaniec miasta, nie tylko słuchacz – zaznacza prezes UTW, działającego w Rudzie od 13 lat. – Z ostatnio przeprowadzonych badań dowiedzieliśmy się, że
seniorów najbardziej interesuje zdrowie. Stąd wysoka frekwencja na zajęciach z gimnastyki, na basenie, a przede
wszystkim wykładach dotyczących
zdrowia – dodaje.
W ramach RUTW prężnie działają
także kółka artystyczne: chór Carmina
Silesia, teatr Samo Życie oraz kółko
malarskie. To świetnie działające grupy
ludzi, które doceniane są na wielu konkursach, zajmując wysokie lokaty.
– Zajęcia to nie wszystko. Bardzo często
spotykamy się na imprezach integracyjnych, czy wycieczkach. To również ważny aspekt – wymienia prezes.
Zajęcia RUTW odbywają się od października do stycznia i od lutego do
czerwca. Każdy zainteresowany udziałem zgłasza się do siedziby uniwersytetu, która znajduje się w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
przy ul. Tołstoja 13 w dzielnicy Czarny
Las. Tutaj można wypisać deklarację
i uregulować tzw. wpisowe w wysokości 20 złotych oraz czesne, które na semestr wynosi 42 zł.
Zajęcia są odpłatne lub nieodpłatne.
Nie płaci się za wykłady, seminaria
i kółka artystyczne – mogą w nich brać
udział także mieszkańcy, którzy nie należą do uniwersytetu.
Polski Związek Filatelistów
Ciekawą alternatywą dla seniorów,
ale nie tylko, może być filatelistyka.

Choć to pasja wymagająca ciężkiej
pracy, systematyki oraz zaangażowania, to jakże godna podziwu oraz sprawiająca, że rudzcy filateliści są znani
w całym mieście. – W zasadzie nie ma
wydarzeń kulturalnych, w których byśmy nie uczestniczyli – podkreśla Jadwiga Ostraszewska, prezes Polskiego
Związku Filatelistów w Rudzie Śląskiej.
Rudzki oddział istnieje od 28 lat.
Obecnie należy do niego ok. setka
młodzieży oraz ponad sto dorosłych
osób. – Uczestniczymy bardzo aktywnie w życiu miasta. Zacznę od tego, że
mamy przygotowanych mnóstwo naszych oddziałowych eksponatów które
są m.in. poświęcone papieżowi, św. Janowi Pawłowi II. Są to wystawy mobilne, bo wędrują po różnych placówkach
miasta – np. po szkołach czy kościołach – wylicza Jadwiga Ostraszewska.
Polski Związek Filatelistów uczestniczy także co roku w Rudzkim Jarmarku Pozarządowym, gdzie jego
członkowie mogą pokazać wszystkim
mieszkańcom, jak wygląda ich pasja.
– Wychodzimy do ludzi i zachęcamy do
wstąpienia w nasze szeregi tych, którzy
kiedykolwiek mieli do czynienia z filatelistyką. Uczestniczymy każdego roku
w Industriadzie, również wychodząc
do ludzi z naszymi propozycjami – zaprasza Jadwiga Ostraszewska.
Filateliści przygotowują także
m.in. kartki okolicznościowe z okazji
jubileuszy oraz uroczystości, odbywających się w naszym mieście.
– Świetnie nam się układa współpraca z Muzeum Miejskim. W okolicy Bożego Narodzenia zorganizujemy dla
młodzieży konkurs plastyczny na najładniejszy projekt kartki bożnoradzeniowej i znaczka. W minionym roku
udało nam się połączyć zakończenie
naszego konkursu z finałem muzealnego konkursem na szopkę bożonarodzeniową, więc było to bardzo klimatyczne spotkanie – podkreśla prezes
PZF w Rudzie Śląskiej.
Siedziba Polskiego Związku Filatelistów w naszym mieście znajduje
się przy Paderewskiego 1b (parter),
a biuro czynne jest w poniedziałku
w godzinach od 16 do 18. Można się
także kontaktować pod nr tel. 32 24212-23. – Jeśli ktoś ma mnóstwo walorów w klaserach, to nie warto ich
trzymać wyłącznie w klaserach, natomiast warto się nimi pochwalić oraz
ogromem pracy nad kolekcjonowaniem zbiorów – zachęca Jadwiga
Ostraszewska.

JO, MB

Seniorek
Dom dziennego pobytu

Ruda Śl.-Wirek
ul. Pawła Kubiny 20
tel. 661-030-392, 885-030-392

Zapraszamy godz. 7.30-17.00

Oferujemy także środowe
spotkania dla seniorów
przy kawie i ciastku 17.15-19.30.
W programie m.in. pogadanki
na temat zdrowia i choroby,
muzykoterapia, ćwiczenia. Koszt
spotkania 15 zł.

o c jazł
m
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30
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y
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ZŁOTE GODY – 18 LISTOPADA 2016 R.

Joanna i Kazimierz Borysowie.

Jadwiga i Krystian Buszkowie. Małgorzata i Władysław Czekajłowie.

Regina i Wilhelm Lipinowie.

Elżbieta i Antoni Losowie.

Ewa i Kurt Szostokowie.

Marianna i Walerian Tofilowie.

Helga i Benedykt Jojkowie.

Marianna i Ryszard Łapotowie Henryk i Krystyna Machoczkowie.

Gizela i Karol Witthoffowie.

Helena i Stanisław Wołkowie.

Antonina i Ludwik Laskowie. Bronisława i Stanisław Ligusowie.

Janina i Wiktor Michalikowie.

Maria i Sylwester Rosinkowie.

Luiza i Andrzej Wyplerowie.

Agnieszka i Ludwik Zdyniowie.
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Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel.
502-281-222.

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

PRACA DLA

CARBOTRANS Spółka z o.o.

OPIEKUNEK
OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH

• Wystarczy, że masz doświadczenie
w opiece nad kimś z rodziny
• Zarobki do 1500 Euro „na rękę”
• Premie świąteczne

Tel. 32 395 88 83

41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 1

tel./fax 32 370-20-54

e–mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

Zatrudnimy od zaraz:

KIEROWCĘ
SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH

Wymagane są:

•
•
•

prawo jazdy kat. C+E
aktualne uprawnienia do
wykonywania przewozu rzeczy
znajomość języka angielskiego
lub niemieckiego w stopniu
komunikatywnym

Mile widziane uprawnienia do przewozu
materiałów niebezpiecznych
ADR w cysternach
Oferujemy zatrudnienie
w ramach umowy o pracę oraz
atrakcyjne warunki wynagradzania.
Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres
e-mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

Remonty – kompleksowo
– szybko – solidnie. Kuchnie – szaPrzeprowadzki, wywóz rzeczy fy na wymiar. Tel. 788-759-075.
niepotrzebnych. Tel. 607-219-491,
Pożyczki, kredyty nawet z ko32 240-04-01.
mornikiem. Tel. 500-853-100.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
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REM-MAX – kompleksowe reDOM POGRZEBOWY ,,HOFmonty łazienek, mieszkań, doMAN”. Usługi pogrzebowe i kremów. Tel. 507-055-024.
macyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul.
Profesjonalne remonty łazie- Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32
nek, mieszkań, domów. Tel. 512- 242-26-27.
121-532.

Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel.
510-152-294.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.

N������������
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 502-052885. ANEL.

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

Do wynajęcia 2-pokojowe
mieszkanie – Świętochłowice, ul.
Szczytowa. 600 zł/mc + czynsz i
prąd. Tel. 792-774-002.
Do wynajęcia salon fryzjerski
w Rudzie Śląskiej. Tel. 509-737782.
Do wynajęcia lokal mieszkalny
– Wirek. Tel. 692-765-153.

AUTO-SKUP – wszystkie
marki. Tel. 505-049-833.
Skup samochodów na części.
Tel., 32 275-05-47, 603-534-003.

P����
Poszukujemy osób chętnych
do pracy w Hotelu i Restauracji:
kelner/kelnerka, kierownik sali,
kucharz, pomoc kuchenna. Praca
stała i dodatkowa. Tel. 533-380340, recepcja-paniowki@bialydom.com.pl.

Sprzedam kawalerkę do remontu. Ruda Śl., A. Maya. Tanio,
tel. 888-430-349.
Pokój do wynajęcia. Tel. 32
242-06-28.

Zatrudnię samodzielnego kucharza. Tel. 607-468-787.

Ruda Śl-Kochłowice – 47,9 m2
– 122 000 zł. HEPI, tel. 503-169242.

Zatrudnię – wykończenia
wnętrz. Tel. 510-152-294.

Ruda Śl-Nowy Bytom – 37,21
m – 72 000 zł. HEPI, tel. 503-169242.

Praca dla górników oraz osób
bez doświadczenia na terenie Polski i Czech. Tel. 34 362-66-95,
e-mail: bis@poczta.neostrada.pl

Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel.
606-274-056.

Halemba, dwupokojowe, 48
m2, 108 tys., www.ANEL.pl tel.
502-052-885.
Ruda, jednopokojowe, 29 m2,
58 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

Halemba, jednopokojowe, 38
m2, 88 tys., www.ANEL.pl, tel.
502-052-885.

Szeregówki Halemba, 123 m2,
Obniżmy twoje raty kredytu. 325 tys., www.ANEL.pl, tel. 502Tel. 32 243-01-77.
052-885.
VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888044-055!
Konsolidacja do 250 tys. Tel.
32 243-01-77.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada
za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

KUPIĘ DZIAŁKĘ Ruda Śląska-Kochłowice – BEZPOŚREDNIO. Tel.
887-877-189.

Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
Tapety, malowanie, gładź, pa229 tys., www.ANEL.pl, tel. 502nele, itp. Tel. 505-946-693.
052-885.

Wyremontowany dom, 157
m2, Bielszowice, 530 tys., www.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501ANEL.pl, tel. 502-052-885.
398-273.

www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

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

Firma sprzątająca zatrudni koordynatora zmiany na obiekcie
wielkopowierzchniowym w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty.
Tel. 661-991-554.

Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek
(redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Magdalena Buchta, tel. 503590-069. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97.
Dział reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Izabela Nowrotek, tel. 512295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM,
KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502812-504.

Do wynajęcia lokal mieszkalny
jako użytkowy – gabinety, biuro, 1
piętro 80 m2, Wirek. Tel. 692-765153.

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska
wykazu nieruchomości Gminy Ruda Śląska przeznaczonych do zbycia
poprzez zamianę z Rudzką Spółdzielnią Mieszkaniową w Rudzie Śląskiej.
Zamiana nieruchomości polegać będzie na ustanowieniu przez Gminę
Ruda Śląska na rzecz RSM prawa użytkowania wieczystego gruntu
obejmującego działki nr 3167/54, nr 3170/54, nr 3172/54, nr 3175/54,
nr 3177/54, nr 3178/54, nr 3179/54 o łącznej pow. 124 m2, obręb Nowy
Bytom, k.m.1 i nr 1712/99 o pow. 19 m2, obręb Bykowina, k.m. 1 w
zamian za przeniesienie przez RSM na rzecz Gminy Ruda Śląska prawa
użytkowania wieczystego działek nr 2558/227 pow. 140 m2, obręb
Bielszowice, k.m. 4 i nr 2238/5 o pow. 70 m2, obręb Ruda, k.m. 9.

Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA.
Tel. 510-823-457.

Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502Serwis telewizorów. Tel. 605052-885.
560-605.

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Trzypokojowe: Szpaków, Pordzika DOBRE CENY! LOKATOR, tel.
793-017-323.

Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. Tel. 32 243-01-77.
Nie masz zdolności kredytowej potrzebujesz gotówki. Tel.
32 243-01-77.

Atrakcyjne domy szeregowe:
RUDA 1, ok. 82 m2, od 270.000 zł.
HALEMBA, od 110 m2
od 290.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2
od 330.000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt
hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691 523 055

OKAZJA! Ostatnie domy w Halembie – ul. Chłopska, cena 290
tys. zł. GABRIEL, tel. 607-706Szybka pożyczka, dojazd 780- 692.
116-672.
Ruda 1 ul. Norwida – nowe
Przeprowadzki. Tel. 601-462- domy szeregowe cena 270 tys. zł.
408.
GABRIEL, tel. 691-523-055.
Cyklinowanie, tel. 601-480-719.
Cyklinowanie, tel. 501-835-581.
Rencista, „złota rączka”, oferuje profasjonalne, kompleksowe
kafelkowanie łazienek, remonty.
Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.

UWAGA – Wirek już wkrótce
nowe szeregowe domy, ul. Jankowskiego. GABRIEL, tel. 691-523055.
Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.
PL

Pomoce domowe ,,BLASK”
Kupię mieszkanie w Rudzie
– usługi porządkowe, sprzątanie, Śląskiej pilne, tel. 531-465-977.
mycie okien, prasowanie, pranie
dywanów i mebli tapicerowanych.
Kawalerki: Szyb Andrzeja, 29
Tel. 609-937-588.
m2, 2 piętro. LOKATOR, tel. 793017-323.
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 32
Dwupokojowe:
Bocianów,
260-00-33. Pośrednik CDF S.C.
Szewczyka, Oświęcimska, Curie,
ﬁrmy Matpol Finanse Sp. z o.o.
Kombajnistów. DOBRE CENY! LOKATOR, tel. 793-017-323.
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Obiekt – Ruda Śląska-Wirek
– 667,63 m2 – 999 000 zł. HEPI, tel.
503-169-242.
Obiekt – Św-ce-Lipiny – 680,72 m2
– 7 000 zł. HEPI, tel. 503-169-242.
Obiekt – Ruda Śl/Kochłowice –
2635 m2 – 799 000 zł. HEPI, tel.
503-169-242.
Sprzedam M-3, 50 m2, parter,
Bykowina, 80 tys., (do remontu).
Tel. 600-318-418.
Do wynajęcia mieszkanie w
Wirku 38m2. Tel. 663-814-727.

M����������
Skup samochodów. Płacimy
najwięcej, dojazd do klienta. Tel.
792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania.
Tel. 507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów, skup samochodów
wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502752-634, 502-865-808.

Zatrudnię pracownika do prac
ogólnobudowlanych. Tel. 603975-040.
Sprzedawcę, kierowcę-magazyniera do hurtowni materiałów budowlanych w Rudzie
Śląskiej, tel. 606-126-690,
budchem@autograf.pl.
Elektryka zatrudnię od zaraz.
Tel. 668-189-468.
Firma budowlana Bedamex
zatrudni pracowników: brygadzistę, pracowników do prac ogólnobudowlanych. Wymagane doświadczenie min. 2 lata. Tel. 32
242-24-11, 601-504-030 w godz.
8-14.

R����
Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Tel. 607-912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel.
507-851-852.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie:
ul. Emilii Plater, która zostanie oddana w najem na okres
3 lat z na dojazd do działki nr 2993/136 i pod parking, ul.
Olchowej, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3
lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki przydomowe.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości gruntowej
znajdującej się w rejonie: ul. Fryderyka JoliotCurie, która zostanie oddana w najem na
okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące
garaże blaszane.

OGŁOSZENIA | 23.11.2016

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza i podaje warunki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na
oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się
w budynku dwukondygnacyjnym (budynek wraz z wydzielonym tarasem
dla urządzenia ogródka letniego od strony zieleni na skarpie) w Rudzie
Śląskiej-Orzegowie przy ul. Bytomskiej z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności gastronomicznej. Ogłoszenie o drugim przetargu i warunkach
znajduje się na tablicy ogłoszeń MOSiR i Urzędu Miasta Ruda Śląska. Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział
Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta
Ruda Śląska
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49
Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi
zmianami),
zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 06.10.2016 r. Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy
placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej - Zarządcy Dróg Publicznych,
reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Jadwigę Zbiegień – Pracownia Projektowa Jadwiga Zbiegień z siedzibą w Balicach przy Alei
Jurajskiej 7B, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn: „Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego
przy numerze 97 do ulicy Porannej i ulicę Poranną w Rudzie ŚląskiejKochłowicach polegająca na rozbudowie istniejącej drogi gminnej nr
1750615 klasy D – ulicy Porannej km 0+000,00 ÷ km 0+233,30 oraz
rozbudowie istniejącej drogi na cel drogi gminnej publicznej klasy
D km 0+000,00 ÷ km 0+595,90 w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, na
nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 3017/230, 3754/230,
3755/230, 3757/235, 3759/235, 3756/230, 3758/235, 2994/230,
3959/229, 544/228, 3984/228, 2288/229, 2285/228, 2290/226,
2289/226, 2287/229 (w liniach rozgraniczających teren inwestycji,
numery działek przed podziałem), 3227/177, 2965/233, 2966/233,
2576/140, 2963/140, 3006/128, 2289/226 (działki przed podziałem,
podlegające ograniczeniu w korzystaniu)”.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane
strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi
i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień
w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury,
w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta, wykazu części
nieruchomości gruntowych położonych
przy ul. Wita Stwosza 3, Solidarności,
Kokota 141-143, Kokota 149, Magnolii
5, które przydzielone zostaną w trybie
bezprzetargowym na podstawie umów
najmu lub dzierżawy na czas
oznaczony do 3 lat.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości gruntowej
znajdującej się w rejonie ulicy KatowickiejOtylii, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod nowy ogródek
rekreacyjny.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro naprzeciw pokoju
215) wykazów nieruchomości gruntowych
znajdujących się w rejonie ulicy 1 Maja, która
zostanie oddana w najem z przeznaczeniem
pod istniejące urządzenie reklamowe, ulicy
Alojzego Jankowskiego, która zostanie
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki rekreacyjne, ulicy
Obrońców Westerplatte, która zostanie
oddana w najem z przeznaczeniem pod
istniejące urządzenie infrastruktury
technicznej.

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

także z komornikiem
– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej

CHWILÓWKI
Ruda Śląska tel. 690-878-872
BIURO KREDYTOWE

REFINANS

OFERTY WSZYSTKICH INSTYTUCJI
BANKOWYCH I POZABANKOWYCH
W JEDNYM MIEJSCU

A
J��I���%A P���O��3,5%

Oprocentowanie od
ność 98
Decyzja w 15
Przyznawal
Możliwość wcześniejszej spłaty i zwrotu kosztów
•
•
•
•
•

kredyty gotówkowe na dowolny cel
kredyty odłużeniowe
kredyty konsolidacyjne
pożyczki na opał
chwilówki

•
•
•
•
•
•

min.

z komornikiem
bez BIK
bez limitów wiekowych i dochodowych
bez zaświadczeń
na oświadczenie
limit kredytowania do 500 tys.

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ
NA BEZPŁATNE, NIEZOBOWIĄZUJĄCE
SPOTKANIE Z DORADCĄ KREDYTOWYM!
ul. Czarnoleśna 4b, Ruda Śląska

tel. 731-111-204

PRZYKŁADOWA
KWOTA
KREDYTU

NASZA
RATA

5 000 zł

76 zł

25 000 zł

280 zł

50 000 zł

500 zł

Podane ceny nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu art. 66
par. 1 Kodeksu Cywilnego

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
G.S.M. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do
składania ofert w trybie Przetargu nieograniczonego na budowę zespołu garaży żelbetowych prefabrykowanych w zabudowie szeregowej na
działkach o oznaczeniu geodezyjnym 1337/121; 2781/121; 1369/121;
2139/121; 2780/1221;21421/121 w Rudzie Śląskiej Halembie
Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
,,Przetarg na budowę zespołu garaży prefabrykowanych dla GSM
„Nasz DOM”) – nie otwierać” w terminie do 9.12.2016 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 koperty zawierające:
A. Koperta (nr1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, zaświadczenia, akceptacje wymogów należytego
zabezpieczenia umowy oraz podpisany projekt umowy – zał. Nr 1 do
specyﬁkacji przetargowej )
B. Koperta (nr 2) z opisem „ oferta budowy zespołu garaży prefabrykowanych dla GSM „Nasz DOM”Udział w postępowaniu przetargowym wymaga wniesienia wadium
przed upływem terminu składania ofert.
Wartość wadium wynosi 5 000,00 zł . Wadium należy wpłacić na rachunek: Raiﬀeisen Bank Polska S.A nr konta 60 1750 0012 0000 0000
3410 7327 z dopiskiem „Przetarg na budowę zespołu garaży prefabrykowanych dla GSM „Nasz DOM”
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).
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 (32) 243-25-65 wew.
31 lub 46.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład
Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska
Lp.

Adres lokalu

1.

Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 226/2

2.

Pow.
użytkowa
42,75 m2 (2p +k)

Ruda Śl.-Nowy Bytom
116,15 m2 (3p +
ul. Plac Jana Pawła II 3/8
k + łaz. + wc)

3.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Bytomska 26/6i7

34,53 m2 (1p+k)

4.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Bytomska 33/8

38,81 m2 (1p+k)

5.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Stanisława 2/7 i 8

66,28 m2
(3p + k + wc)

Wyposażenie w instalacje
inst. elektr., inst. wod.-kan., inst.
gazowa, ogrzewanie piecowe, wc
na klatce schodowej
inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe
inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, wc na klatce
schodowej
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie piecowe, wc suche

Stawka
wywoł.
4,90 zł/m2

Wadium

Termin
oględzin lok.

700 zł

5.12.2016 r.
godz. 11.00

5,61 zł/m2 1.500 zł

5.12.2016 r.
godz. 12.00

4,19 zł/m2

700 zł

5.12.2016 r.
godz. 13.10

3,98 zł/m2

700 zł

5.12.2016 r.
godz. 13.30

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrze4,62 zł/m2
wanie piecowe,

800 zł

5.12.2016 r.
godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o., pokój nr 17 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 9 grudnia 2016 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej
wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109
0321 do dnia 12 grudnia 2016 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.).
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul.
1 Maja 218, pokój 17 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 242-01-75 wew. 743.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.pl.

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
G.S.M. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do
składania ofert w trybie Przetargu Nieograniczonego na wykonanie
usługi w zakresie stałego utrzymania porządku w budynkach i na terenach przyległych należących lub będących w zarządzie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej.
Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
,,Stałe utrzymanie porządku w budynkach i na terenach przyległych” – nie otwierać” w terminie do 9.12.2016 r. godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pokoju 113.
Udział w postępowaniu przetargowym wymaga wniesienia wadium
przed upływem terminu składania ofert.
Wartość wadium wynosi 5 000 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek : 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem „Stałe utrzymanie porządku w budynkach i na terenach przyległych”.
Specyﬁkacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym G.S.M
„Nasz Dom” w pokoju 119 w cenie 100 zł netto (123 zł brutto).
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
Informacja na temat przetargu udziela się pod numerem telefonu
(32) 243-25-65 wew. 30, 31 lub 32.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Partyzantów.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę
budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 4027/149 o powierzchni 1878 m2, użytki: „Bz, LzIV, PsV”, k. m. 4, obręb
Bielszowice, KW GL1S/00006124/5 (działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów). Zbywana działka jest wolna
od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich, nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym
zakresie. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 7.10.2016 r.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana nieruchomość
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ulic wewnętrznych (symbole planu: MN2, KDW).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zielonych. Teren jest niezabudowany, porośnięty dziko rosnącą roślinnością (drzewa i krzewy), częściowo ogrodzony
(ogrodzenie działki sąsiedniej). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Partyzantów. Przez
przedmiotową działkę przebiega magistralna sieć wodociągowa o średnicy 1200 mm (strefa ochronna – po minimum
10 m z obu stron wodociągu).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 209.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu ceny gruntu będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny, płatnej nie
później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych w wysokości 1% tej ceny, płatnej do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania
wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce
nieruchomościami.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do wybudowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w stanie
surowym zamkniętym, w ciągu 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.12.2016 r. o godz. 11.00 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 oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo
mieszkaniowe) i w terminie do dnia 20.12.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 10.500,00 zł przelewem na
konto lub w kasie tut. Urzędu oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.  
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział
Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

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

ogłasza:

1. przetarg nieograniczony ofertowy, którego przedmiotem będzie ustalenie
wysokości stawki eksploatacyjnej stanowiącej podstawę do zawarcia umowy
najmu dla lokali użytkowych wymienionych w wykazie.
2. pierwszy przetarg ofertowy na zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy na najem boksu garażowego przy ul. Głównej 20 w Rudzie Śląskiej na
dzień 14.12.2016 r. godz. 11.00. Przedmiotem przetargu będzie stawka eksploatacyjna zaoferowana w oparciu o stawkę wyjściową podaną w tabeli.
Wykaz lokali użytkowych (jak w punkcie 1) i tabela (jak w punkcie 2) oraz
obowiązujące warunki znajdują się na stronie internetowej Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, zostaną wywieszone w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Nowym
Bytomiu oraz w Spółdzielni w gablocie w dyrekcji, w Dziale Członkowsko-Lokalowym Spółdzielni oraz w Administracjach.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz pod tel.
32 248-24-11 wew. 209 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 100 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na usługi porządkowe
w zasobach Administracji Nr 2 tj. w Nowym Bytomiu i Administracji Nr 4
tj. w Halembie i Kochłowicach.
Warunki przetargu znajdują się na stronie internetowej Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, zostaną wywieszone w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Nowym
Bytomiu oraz w Spółdzielni w gablocie w dyrekcji, w Dziale Eksploatacji oraz
w Administracjach.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz pod tel.
32 248-24-11 wew. 201, 202 lub w Dziale Eksploatacji pokój 304 w Rudzie Śl. przy
ul. Magazynowej 12 w godz. od 10.00 do 12.00.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późniejszymi zmianami) oraz art. 39
ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późniejszymi zmianami), a także
na podstawie uchwał:
• PR.0007.124.2015 z dnia 18.06.2015 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ul. Piotra Skargi,
• 1026/LV/2010 z dnia 4.02.2010 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Rudzie, w rejonie ulicy Chryzantem oraz Bujoczka,
• PR.0007.173.2014 z dnia 25.09.2014 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy Cegielnianej,
• PR.0007.125.2015 z dnia 18.06.2015 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Zabrzańskiej i Słowiańskiej,
• 1027/LV/2010 z dnia 4.02.2010 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota,
• PR.0007.123.2015 z dnia 18.06.2015 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Kazimierza Brodzińskiego,
• PR.0007.126.2015 z dnia 18.06.2015 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże,
• PR.0007.127.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4
oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
w dniach od 30.11.2016 r. do 30.12.2016 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w Wydziale Urbanistyki
i Architektury, pok. nr 320 w godzinach pracy urzędu
(pn – śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-18.00, pt 8.00-14.00).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
15.12.2016 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w pok. nr
213.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w ww. dokumentach.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi i wnioski do projektów planów miejscowych należy składać w formie pisemnej lub postaci elektronicznej do Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
16 stycznia 2017 r. na adres: Prezydent Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,
lub na adres e-mail: architektura@ruda-sl.pl.
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi dotyczące
prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia
16 stycznia 2017 r. w formie pisemnej; ustnie do protokołu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: architektura@ruda-sl.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.
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SIATKÓWKA – III LIGA

Seniorki nie odpoczywają

Rudzkie seniorki po raz kolejny nie zawiodły i przywiozły z trudnego terenu trzy
punkty. W miniony weekend zmierzyły się
z rywalkami z Zawiercia – zespołem, z którym spotykały się już w zeszłym sezonie
i zawsze były to dla nich ciężkie mecze.
W pierwszym secie zawiercianki wykorzystały atut swojego boiska i praktycznie
zdeklasowały rudzianki swoją grą, szczególnie zagrywką. Zawodniczki KPKS-u Halemba przegrywały do 15. Natomiast w drugim secie na boisko wrócił podstawowy
skład. Zmieniona została rozgrywająca
(Wilk za niedysponowaną Spodzieję) i wteDrużyna rudzkich akrobatów podczas mistrzostw Małopolski zajęła IV miejsce. dy gra odmieniła się diametralnie. Rudzki
zespół zaczął kontrolować grę i narzucił
swoje tempo przeciwniczkom. Wyszedł też
W niedzielę (20.11.) w Libiążu zanna Bobrowska, Julia Jessel. Skoki
MKS Dwójka Zawiercie
odbyły się mistrzostwa Małopolski na ścieżce – IV miejsce Kajetan Szal.
– KPKS Halemba 1:3
w akrobatyce sportowej, skokach
Klasa trzecia: dwójki kobiet
(25:15, 23:25, 18:25, 17:25)
na ścieżce i trampolinie. W zawo- – I miejsce Milena Gabrysiak, Julia
Skład: Zajkowska (K), Spodzieja,
dach wzięło udział 340 zawodni- Hempel; trójki kobiet – III miejsce
Kolanek, Szafarczyk, Kostrzewa,
ków z 12 klubów w trzech katego- Milena Gabrysiak, Julia Hempel, WeSkubis M., Mańka (L), Watola K.,
riach: klasie młodzieżowej, trzeciej ronika Krzykalska.
Wilk, Skubis Mg., Komorowska,
i drugiej klasie sportowej. DrużynoKlasa druga: dwójki kobiet – II
Skworc, Watola W., Sobiech (L)
wo akrobaci KPKS-u „Halemba” miejsce Emilia Wodyk, Emilia UrbańTrener: Michna
zajęli czwarte miejsce. Rudzki ze- ska; trójki kobiet – IV miejsce Emilia
spół liczył 43 zawodników, wśród Wodyk, Emilia Urbańska, Emilia
których wystąpiły najmłodsze za- Biernat, V miejsce Faustyna Osman,
wodniczki zawodów mające zaled- Zuzanna Szołtysek, Hanna Stańczyk.
wie 5 lat.
Trenerzy w składzie: Katarzyna
Chebisz,
Dorota Kies, Aleksandra
WYNIKI:
Klasa młodzieżowa: dwójki mie- Wodyk, Danuta Wodarska, Anna
Zespoły Klasy Okręgowej grupy I zakońszane – I miejsce Julia Jessel, Marcin Mertyńczak, Karolina Wieczorek czyły rundę jesienną. Podczas minionego
Sitek, II miejsce Zuzanna Kołpak, oraz Henryk Świerc gratulują wszyst- weekendu GKS Wawel Wirek pokonał PodKajetan Szal, III miejsce Lena Mój, kim zawodnikom oraz życzą powo- lesiankę Katowice 1:0, GKS Grunwald zrePaweł Strzelec; dwójki mężczyzn dzenia w kolejnych startach, które misował z JUW-e (Jaroszowice) Tychy,
– III miejsce Marcin Sitek, Kajetan odbędą się już w najbliższy weekend a GKS Urania przegrał z Unią Kosztowy
Szal; dwójki kobiet – VI miejsce Zu- w Łańcucie.
(Mysłowice).
Najsłabiej podczas tego weekendu wypaOGŁOSZENIA
dła kochłowicka Urania. Podobnie jak
w spotkaniu z Goczałkowicami w ubiegłym
tygodniu już w pierwszej minucie gry to
Urania mogła prowadzić 0:1 – dośrodkowanie z lewej strony i z bliskiej odległości, golkipera gospodarzy próbował zaskoczyć Kot,
jednak doświadczony bramkarz nie dał się
zaskoczyć. Co nie udało się Uranii, udało się
Unii – ledwie 5 minut później strzał życia
z około 25 metrów oddał Jaromin i piłka odbita od poprzeczki wylądowała w siatce. W tej
Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
części gry warto wyróżnić jeszcze jedną
ul. Puszkina 7 41-704 Ruda Śląska
okazję gospodarzy – po rzucie rożnym główogłasza przetarg pisemny na wysokość stawki
ką w polu karnym piłkę posłali zawodnicy
czynszu najmu lokalu użytkowego – sklepiku
Unii i efektownie interweniować musiał ParOferty należy składać w terminie do 8 grudnia 2016 r. w siedzibie
dela. Urania nieco zaatakowała w końcówce
Domu. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:
spotkania i tak w 38. minucie na lewym
bip.dps-senior.pl, w siedzibie organizatora przetargu lub pod numerem
skrzydle poszedł Kornas, uderzył pewnie
telefonu 32-248-17-74 wew. 29.
i mocno, lecz równie pewnie wyłapał to
bramkarz Unii. Cztery minuty później sytuację próbował ratować Krzywda, jednak jego strzał z kolei zablokował obrońca gospodarzy. W doliczonym czasie pierwszej części
gry jeszcze raz spróbowała Urania – Kot wyinformuje
stawił do Kornasa, a ten uderzył technicznie,
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
ale za lekko i ponownie wszystko spełzło na
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej
niczym. W drugiej połowie o punkty można
znajdującej się w Rudzie Śląskiej, w rejonie ulicy Bielszowickiej,
było się jeszcze pokusić. Jednak podobnie
która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod
jak i w pierwszej części gry, tak i w drugiej
placyk gospodarczy i parking samochodowy dla osoby
efektownie rozpoczęli gospodarze, podwyżniepełnosprawnej.
szając prowadzenie – nastąpił błąd defensy-

Seniorki KPKS-u Halemba pokonały przeciwniczki z Zawiercia.
na kilkupunktowe prowadzenie, które stracił przy zagrywce jednej zawodniczki, aby
potem ponownie odskoczyć. Jednak z seta
na set przyjęcie KPKS-u się poprawiało, co
przenosiło się na coraz wyższe prowadzenie.
Dobrych zmian dokonywała młoda Watola, wchodząc z ławki na zagrywkę i za każdym razem wyprowadzając serię 4-6 zagry-

wek, które przynosiły punkt bezpośrednio
lub zdecydowanie ułatwiały zadanie w wyprowadzeniu kontry. Kolejne sety rudzianki
wygrały do 23, 18 i 17. Co ważne, rudzka
drużyna zdobyła bardzo ważne trzy punkty,
dzięki czemu wyszła z dolnej części tabeli
i czterema punktami prowadzi przed Zawierciem, a do czwartego w tabeli Zabrza
brakuje jej już tylko jednego oczka.

PIŁKA NOŻNA – LIGA OKRĘGOWA

Zakończenie Klasy Okręgowej w rundzie jesiennej

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Mecze w rundzie jesiennej były bardzo zacięte.
wie Uranii i Kowalski wpierw położył Pardelę a później posłał piłkę z ostrego kąta
wprost do siatki. Dwie minuty później kolejny atak gospodarzy i tym razem z ostrego
kąta Pardela sparował piłkę na róg. 57. minuta to akcja i strzał praktycznie z niczego,
a piłka z bliskiej odległości obiła się o słupek
bramki Uranii. Nadzieję dała jeszcze 63. minuta gry, gdy to na lewym skrzydle poszedł
Zalewski do samego końca, minął bramkarza i posłał piłkę z ostrego kąta, a ta wtoczyła się do siatki przy przeciwległym słupku.
Wydawało się, że ta kontra wniesie ożywienie w szeregi Uranii i nastąpi punkt zwrotny
tego spotkania. Jednak cztery minuty później
swoją drugą bramkę, ponownie strzelając
w długi róg, zdobył Kowalski i nadzieje
Uranii szybko umarły. Urania poważnie zagroziła jeszcze tylko raz – w 74. minucie

gry, gdy Henisz uderzył po długim rogu, ale
tylko opieczętował słupek bramki Unii.
Końcówka spotkania także nie była najlepsza. Najpierw z decyzjami sędziego nie
zgadzała się ławka trenerska Uranii, a później nastąpił brutalny faul i czerwona kartka
Pawła Grzesika. Wykorzystali to gospodarze i „dobili leżącego”. Najpierw w 83. minucie akcja z kontry i strzał w długi róg
Demitraszka dały kolejną bramkę gospodarzom. Później w 85. minucie przy próbie
obrony piłki faulował Pardela, a rzut karny
wykorzystał Wentkowski. Wreszcie w doliczonym czasie gry, po rzucie rożnym, spokojnie podszedł i oddał strzał Mendela,
ustalając wynik tego spotkania na 6:1 dla
Unii Kosztowy. Po takim meczu Urania
wylądowała dopiero na ósmej lokacie na
półmetku rozgrywek.
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Tenis

Rudzcy „szkaciorze”
walczyli o puchar

Młody tenisista na podium

Łyżwiarstwo

Lodowisko
już działa!

Miłośnicy jazdy na łyżwach rozpoczęli
zimowe szaleństwo.

Kuba (pierwszy z lewej) z kolegami.

Rudzcy seniorzy zagrali w skata o Puchar Prezydent Rudy Śląskiej.
Czterdziestu zawodników walczyło
o Puchar Prezydent Rudy Śląskiej.
W czwartek (17.11.) na Halembie odbył
się pierwszy turniej skata, skierowany
do rudzkich seniorów. Do wspólnej gry
mógł przyłączyć się każdy mieszkaniec,
który ukończył sześćdziesiąty rok życia.
– Turniej dla seniorów zorganizowaliśmy po raz pierwszy, ale wszystko się
udało. Frekwencja dopisała, bo przyznam, że nie spodziewaliśmy się aż tylu
zawodników. To udowadnia, że chociaż
skat nie jest już dzisiaj tak popularny
jak dawniej, to nadal wiele osób lubi
sobie pograć – mówił Alfred Zieliński,
prezes sekcji skata Tuzy Halemba.
Czwartkowe rozgrywki trwały ponad

trzy godziny, a najstarszy senior, który
20 listopada w Zabrzu odbyła się cewystartował w turnieju, miał 86 lat. Pu- remonia nagrodzenia najlepszych śląchary i nagrody wywalczone przez za- skich tenisistów i tenisistek w sezonie
wodników, zostały wręczone podczas 2016, w kategorii do lat ośmiu oraz
„Dnia Seniora”, który odbył się w hali
MOSiR-u na Halembie. Organizatorem
wydarzenia była sekcja skata Tuzy Halemba Ruda Śląska.
W mieście obecnie działają trzy sekcje skata zrzeszone w Polskim Związku
Skata. Są to: Pokój Ruda Śląska, Tuzy
Halemba Ruda Śląska oraz Skat Klub
RSM Ruda Śląska. Łącznie liczą one
około 40 członków i zrzeszają zawodników od 20 do 86 lat.
I miejsce – Andrzej Mazurek, 2344 pkt
II miejsce – Piotr Kronbach, 2024 pkt
III miejsce – Piotr Brańczyk, 1999 pkt.

dziesięciu. Pierwsze miejsce w kategorii do lat ośmiu oraz piąte do lat dziesięciu zajął zawodnik TKS-u Slavia Ruda
Śląska Jakub Jędryka.

Pływanie

Intensywny tydzień pływaków

Ju-Jitsu

Mistrzyni Polski ju-jitsu
Ruda Śląska ma świeżo upieczoną
mistrzynię Polski młodzików ju-jitsu.
Małgorzata Baucz zdobyła pierwsze
miejsce w Pucharze Polski Młodzieżowców i Juniorów, w kategorii Ne-waza do 28 kg, zorganizowanym przez
Polski Związek Ju-Jitsu w Krakowie.
Zawody odbyły się 12 listopada.
– Małgosia trafiła do naszego klubu
trzy lata temu i w trakcie tego okresu
niejednokrotnie startowała w zawodach
zarówno ju-jitsu jak i judo, w których
udało się jej zdobyć wysokie miejsca,
łącznie z najwyższym na podium. Jednak w tym roku możemy pochwalić się
jej największym osiągnięciem. Ten sukces staje się jeszcze większy, ponieważ
udało jej się pokonać zawodniczki cięż-

Nastoletnia rudzianka osiągnęła wielki sukces.

sze od siebie – powiedział trener Kamil
Mikoda. Małgorzata Baucz trenuje
w sekcji ju-jitsu, która mieści się przy
ODK RSM „Matecznik”w Rudzie, przy
ul. Norwida 26.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (II piętro naprzeciw pokoju 215) wykazów
nieruchomości gruntowych znajdujących się
w rejonie ulicy Sikorek, które zostaną oddane
w dzierżawę, z przeznaczeniem pod istniejące
ogródki przydomowe.

Start w zawodach pływackich dostarczył zawodnikom UKP Ruda Śląska wielu emocji.

Start w wielu zawodach pływackich
podczas minionego weekendu przyniósł zawodnikom UKP Ruda Śląska
wiele dobrych wyników i medali.
Jako pierwsza powód do radości
dostarczyła Klara Surmiak, zdobywając trzecie miejsce na dystansie 200 m
w stylu klasycznym podczas Ligi
Klubów Śląskich Rocznik 2004 w
Dąbrowie Górniczej. Z kolei w czasie
Ligi Klubów Śląskich Rocznik 2005
w Radlinie Bartosz Staniszewski wywalczył dwukrotnie miejsce na podium, zwyciężając wyścig 200 m stylem zmiennym oraz zajmując drugie
miejsce na dystansie 100 m stylem

POŻYCZKI

KORZYSTNE
WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70

Rudzcy łyżwiarze rozpoczęli sezon.
19 listopada na Burloch Arenie oficjalnie otwarte zostało lodowisko, które już
w pierwszy dzień działalności, zgromadziło wielu mieszkańców miasta. Co
ważne, już 6 grudnia br. miłośnicy jazdy na łyżwach będą mogli pojeździć
zupełnie za darmo.
Orzegowska tafła mierzy 30/60 metrów i pomieści jednorazowo nawet 150
osób. Na terenie obiektu znajduje się
także wypożyczalnia łyżew, dzięki której osoby, które nie posiadają własnego
sprzętu mogą spróbować swoich sił na
lodzie. Lodowisko posiada również
sztuczne oświetlenie, zatem możliwa
będzie jazda na łyżwach do późnych
godzin wieczornych. Rudzka ślizgawka
wyposażona jest też w profesjonalne
bandy hokejowe, a obok lodowiska
swoją siedzibę ma klub hokejowy RTH
Zryw Ruda Śląska, który na co dzień
korzysta z lodowiska, na którym rozgrywa mecze oraz prowadzi szkolenie
dla dzieci i młodzieży. W grudniu ruszy
też lodowisko przy Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Gwarecka w Bykowinie).

dowolnym. Ciekawa okazała się również sobota, która była pełna emocjonujących startów. W zawodach Night
&Lights w Gliwicach do finałów zakwalifikowali się Dawid Czerczak,
Daniel Dąbrowski oraz trzykrotnie
Siatkówka
Klara Surmiak. To właśnie ona wy- 24 listopada, godz. 18.00 – mecz juniorek KS Burza MOSiR Mikołów
walczyła w finale brąz w 50 m stylem
– KPKS Halemba
klasycznym. Brązowy medal zdobył
także Marek Kaźmierczak, płynąc 50
m stylem motylkowym podczas zaAkrobatyka
wodów o Puchar LKS-u Jedność
25-27 listopada – start akrobatek
Przyszowice. Pozostali zawodnicy KPKS Halemba na Grand Prix Polski
poprawili swoje rekordy życiowe zaj- im. St. Geronia i Ogólnopolskie Młode
mując miejsca w pierwszych dziesiąt- Talenty w Akrobatyce Sportowej, Skokach klasyfikacji.
kach na Ścieżce i Trampolinie

Sportowy
rozkład jazdy

OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rudzie
Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi, która zostanie
oddana w najem, z przeznaczeniem pod istniejący
garaż wolnostojący.
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Turniej Fundacji Marcina Gortata

Pływanie

Motywuje ich Gortat!

Pływający mistrzowie

Dzieciaki ze Szkoły Podstawowej nr 1 podjęły wyzwanie Marcina Gortata.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 chcą spotkać się z Marcinem Gortatem. Rudzka szkoła
znalazła się wśród pięćdziesięciu szkół w całej
Polsce, które biorą udział w turnieju Szkolny
Skills Challenge 2016 „Mierz wysoko”, zorganizowanym przez Fundację Marcina Gortata przy
wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W czwartek (17.11.) w hali MOSiR-u w Nowym
Bytomiu dzieciaki zmierzyły się z wyzwaniem
przygotowanym przez fundację.
– Na początku zajęć przeprowadzimy trening
motywacyjny dla dzieci i opowiemy o karierze
Marcina Gortata. Później będzie rozgrzewka
i wszyscy startujący wykonają ćwiczenia na specjalnym torze przeszkód. Tor w każdej szkole jest
taki sam. Składają się na niego różne dyscypliny.
Zawiera między innymi elementy lekkoatletyczne i
gimnastyczne, ale nie zabraknie także koszykówki.
Chodzi o to, żeby w ciekawy sposób połączyć te
wszystkie rzeczy i sprawdzić sprawność fizyczną
dzieci – podkreślił Paweł Stalmach z Fundacji
Marcina Gortata.
Postarać się o wygraną w turnieju warto, ponieważ można zostać zwycięzcą wspaniałej nagrody.
Na najlepszego zawodnika czeka wyjazd na finał
w Łodzi, gdzie najlepszy z zawodników z całego
kraju wygra wyjazd do USA. – Do projektu zgłosiło się ponad trzysta szkół z całej Polski, ale wy-

braliśmy tylko pięćdziesiąt z nich. Szkoła z Rudy
Śląskiej po raz trzeci zgłosiła się do udziału w projekcie i w tym roku się udało. Ogólnie dzieci, które
biorą udział w projekcie bardzo się w niego angażują, do tego nagroda, jaką jest wyjazd do Stanów
Zjednoczonych na mecz MBA i spotkanie z Marcinem Gortatem, bardzo ich motywuje – dodał Paweł Stalmach.
Najlepszy wśród uczniów SP nr 1 okazał się Sebastian Pieczyrak, który uzyskał 30,82 s. Młody
zawodnik pojedzie na ogólnopolski finał do Łodzi, gdzie stanie przed szansą wygrania nagrody
głównej.
Przyjazd Fundacji Marcina Gortata do Rudy
Śląskiej wyniknął z inicjatywy nauczycielki wf
w Szkole Podstawowej nr 1 – Natalii Szabatowskiej. Nauczycielka na co dzień pracuje również
z grupami dziecięcymi sekcji koszykówki KS
„Pogoń” Ruda Śląska. – Do trzech razy sztuka.
Dwa lata bezskutecznie próbowałam przekonać
organizatorów do odwiedzenia naszego miasta. Ze
względu na ogromne zainteresowanie innych szkół
było to niestety niemożliwe do zrealizowania.
W tym roku postanowiłam kolejny raz wypełnić
formularz zgłoszeniowy i udało się! Tego też życzę
wszystkim startującym – nigdy się nie poddawać
i walczyć do końca – zaznaczyła Natalia Szabatowska.

Zapasy

Worek medali dla Slavii

Młodzi
zawodnicy
rudzkiej
Slavii
osiągają
kolejne
sukcesy.
To były udane zawody dla rudzkiej Slavii. Złote i srebrne medale wywalczyły młodziczki podczas
V Międzynarodowego Memoriału im. Henryka Wołoszyna w Gogolinie.
Złote medale zdobyły: Martyna Ball (kat. 37 kg), Emilia Pisula (kat. 44 kg), Roksana Gwózdek (kat.
48 kg), Patrycja Cuber (kat. 52 kg), Wiktoria Gregorczyk (kat. 57 kg) oraz Patrycja Słomska (kat. 67
kg). Z kolei srebro wywalczyły: Aleksandra Cieślik (kat. 34 kg), Milena Mokry (kat. 48 kg), Wiktoria
Piasecka (kat. 52 kg) i Wiktoria Krupa (kat. 57 kg).

Kolumny sportowe zredagowała magdalena buchta
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Ponad 330 pływaków
wzięło udział w XVII
Mistrzostwach Rudy
Śląskiej w Pływaniu.
W sobotę (19.11.) na
basenie przy ul. Chryzantem w Rudzie odbyły się zawody, w których wzięli udział podopieczni klubów i szkółek pływackich. Z kolei
w niedzielę (20.11.)
swoje umiejętności pływackie sprawdzili amatorzy.
– W ostatnim czasie
powstaje w naszym mieMistrzostwa pływackie dostarczyły zawodnikom wielu emocji.
ście coraz więcej szkółek pływackich i z tego powodu poziom zawodników wzrasta. Dlatego żeby wyrównać szanse rac, a później jedna osoba musi zostać przetranssportowców, postanowiliśmy podzielić mistrzo- portowana na tym materacu na drugi koniec basestwa na dwa dni – zaznaczyła Aleksandra Polo- nu – mówiła Aleksandra Poloczek.
czek, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka
Dwudniowe mistrzostwa pływackie dostarczyły
Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. Co ważne, wielu emocji zarówno zawodnikom, jak i ich row amatorskich mistrzostwach nie mogli wziąć dzicom i trenerom, którzy przez cały czas kibicoudziału pływacy zrzeszeni w szkółkach czy klu- wali pływakom. – Syn chodzi do klasy pływackiej
bach, natomiast jeśli jakiś amator wyraził taką i trenuje już cztery lata, dzięki czemu jest bardzo
chęć, to mógł wystartować w otwartych mistrzo- dobrze przygotowany do startu w tych mistrzostwach. – Udział w tych zawodach to nie tylko ry- stwach. Mamy nadzieję, że będzie zadowolony
walizacja, ale także odpoczynek dla całych rodzin. z wyniku. Taki start to duża frajda, ale także stres,
Rodzice razem z dziećmi mogą spróbować swoich szczególnie dla rodziców, jednak jesteśmy dobrej
sił w sztafecie rodzinnej. Jest przy tym dużo zaba- myśli – zapewniała Małgorzata Martela, mama
wy, bo najpierw zawodnicy sami dmuchają mate- Michała.
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