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CENTRUM ROZWOJU RODZINY

Dobro podane dalej zawsze wraca

– Wierzymy, że dobro wypiera zło. Dlatego pragniemy stworzyć miejsce, w którym dorośli (rodzice, małżonkowie, seniorzy) otrzymają pomoc, gdy znajdą się
w potrzebie i gdzie będą mogli się rozwijać, by wzmacniać i chronić swoją rodzinę – podkreśla Alina Szulirz, prezes Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, które od
ponad 17 lat wspiera mieszkańców naszego miasta.
Siedzibą Centrum Rozwoju Rodziny
będzie budynek przy ul. Solidarności 21
w Halembie (pomiędzy placówką dla
dzieci, a klubem młodzieżowym i klubem
seniora). Na początek powstaną tam: sala

do spotkań grupowych, dwa mniejsze pomieszczenia do rozmów indywidualnych,
aneks kuchenny, korytarz oraz toaleta.
Komu to wszystko ma służyć? – Chcielibyśmy w Centrum uruchomić „przepływ”
pomiędzy tymi, którzy chcą pomagać i tymi, którzy potrzebują pomocy. Dzisiaj już
nie brak pieniędzy jest problemem wielu
rodzin, ale brak relacji, systemu wartości,
osamotnienie. Na te potrzeby chcemy
w naszym Centrum odpowiadać – podkreśla Alina Szulirz.
Zgodnie z tym w Centrum Rozwoju
Rodziny prowadzone będą: grupy wsparcia i poradnictwo dla osób przeżywających kryzysy (nie potraﬁąBy wesprzeć ideę powstania Centrum
cych poradzić sobie ze straRozwoju Rodziny (potrzeba pieniędzy
tą bliskich, chorobą, rozpana dokończenie remontu oraz zakup
dem związku); warsztaty
podstawowych sprzętów), można przekazać
dla małżonków (np. z zadatki na numer rachunku: 84 1940 1076
kresu komunikacji, czy
3097 3767 0004 0000 Credit Agricole Bank
wzmacniania więzi); konPolska S.A. (z dopiskiem: Centrum Rozwoju
sultacje dla rodziców mająRodziny). W nowym roku będzie można
cych trudności w wychotakże przekazać 1 proc. z podatku.
wywaniu dzieci; terapie

małżeńskie i rodzinne; zajęcia wspólne
dla rodziców i dzieci (np. przygotowujące
dzieci do pójścia do przedszkola, survivalowe dla ojców i synów); warsztaty rozwoju duchowego (dni skupienia, rekolekcje dla rodzin); rodzinny wolontariat; kampanie społeczne na
rzecz rodzin oraz szkolenia dla nauczycieli oraz
pracowników innych
instytucji.
Jednak na to
wszystko potrzeba
pieniędzy. – Centrum
będzie prowadzone
przez Stowarzyszenie
Świętego Filipa Nereusza. Już szukamy środków
na jego funkcjonowanie. Wierzę, że je pozyskamy. W ostatnich
trzech miesiącach realizowaliśmy tzw.
program pilotażowy. Ponad 100 godzin
przeznaczonych na konsultacje indywidualne i terapię (w tym rodzinną) rozeszło
się jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”.

Foto: arch.

To ma być miejsce, w którym każda rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie. Szczególnie ta będąca w kryzysie i borykająca się z przeciwnościami losu. A przede wszystkim miejsce, gdzie
dobro będzie przekazywane dalej. W Halembie powstaje Centrum Rozwoju Rodziny. Część prac została wykonana w ramach budżetu obywatelskiego. Na kolejne potrzeba jednak pieniędzy, dlatego Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza, z którego inicjatywy budowane jest Centrum Rozwoju Rodziny, apeluje do rudzian o wsparcie. Bo przecież dobro zawsze wraca…

W przyszłej siedzibie Centrum trwa generalny remont.
To pokazuje, jak bardzo takie miejsce jest
potrzebne – mówi Alina Szulirz.
Dotychczas w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016 wyremontowano
elewację oraz instalację, a także wymieniono okna, drzwi, dobudowano ścianki

działowe i fragment dachu. – Środek wymaga jeszcze wielu nakładów. Potrzebujemy położyć tynki i posadzki, pomalować, zakupić oświetlenie i wyposażyć.
Brakuje nam jeszcze minimum 20 000 zł
– wyjaśnia Alina Szulirz. Joanna Oreł
REKLAMA

DOM PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH
przeniesie Państwa w magiczny klimat Świąt Bożego Narodzenia.
Specjalnie na tę okazję nasz Szef Kuchni przygotował
ZAM
różnorodne propozycje menu,
Ó
pośród których znajdą coś dla siebie zarówno miłośnicy
JUŻ D W
ZIŚ.
tradycyjnych wigilijnych i świątecznych potraw,
jak i ci, którzy lubią oryginalne połączenia smakowe.
ul. Kochłowicka 163, 41-707 Ruda Śląska
tel. 32 242-73-62, 601-466 439, 536-393-790
e-mail: polomega@vp.pl
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BIEG MIKOŁAJÓW

Celem nie meta, a uśmiech dziewczynki

Foto: arch.

Foto: arch.

W Rudzie Śląskiej po raz kolejny każdy będzie mógł stać się świętym Mikołajem – wystarczy tylko odrobina
chęci, by w dowolny sposób pokonać jedną z przygotowanych tras biegowych. 4 grudnia ruszy Bieg Mikołajów,
a jego uczestnicy mają nowy cel – spełnienie marzenia sześcioletniej Kornelki, która walczy z chłoniakiem.

Pierwszy bieg wystartuje o godzinie 15.

Kornelka
marzy
o wizycie w Disneylandzie.
Jak co roku ze współpracy Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Urzędu Miasta,
Straży Miejskiej i KMP w Rudzie Śląskiej,
a także przy pomocy ultramaratończyka Augusta Jakubika, zrodzi się spotkanie ludzi o
dobrych sercach. Sprzed budynku Urzędu
Miasta wyruszy Bieg Mikołajów, którego celem jest uzbieranie kwoty, niezbędnej do spełnienia marzeń uczennicy Szkoły Podstawowej
nr 1 – sześcioletniej Kornelii Łabęckiej.
– Kornelia walczy z chłoniakiem, jednak
o chorobie wie od niedawna, bo została zdiagnozowana w lipcu – tłumaczy Aleksandra

Poloczek z rudzkiego MOSiR-u. Dziewczynka trafiła na chorzowski oddział onkologiczny, a od listopada jest poddawana chemioterapii. – Chcemy, by w takich chwilach Kornelka
nie czuła się samotna, dlatego zaprosimy ją
4 grudnia na rynek, żeby zobaczyła, jak wiele
osób z dobrymi serduszkami ją wspiera – dodaje.
Dziewczynka jest oczkiem w głowie najbliższych. Chętnie angażuje się w zajęcia plastyczne, uwielbia zwierzęta, a także gry planszowe i łamigłówki. Kornelia oprócz zdrowia
marzy jeszcze o jednej rzeczy – podróży, która pomogłaby jej choć na chwilę zapomnieć
o szpitalnym łóżku i leczeniu. Sześciolatka
chciałaby zwiedzić Disneyland, aby na własne oczy zobaczyć ogromny świat niesamowitych karuzeli i bajkowych postaci. – Na realizację tego marzenia potrzebujemy 4,5 tysiąca złotych. Jednak jest nam miło poinfor-

mować, że mamy już 1,3 tys. Uczniowie II Liceum
Ogólnokształcącego pieniądze, które mieli przeznaczyć na kwiaty dla nauczycieli, przekazali właśnie na poczet spełnienia marzenia dziewczynki
– podkreśla Aleksandra Poloczek.
Jak jeszcze można pomóc Kornelce? Wystarczy
zabrać z domu czapkę Mikołaja, przyjść 4 grudnia
między godziną 13.30 a 15 na plac Jana Pawła II,
zapisać się na bieg, a także przygotować określoną
kwotę, którą chciałoby się zasilić budżet. Ten
z kolei zostanie przeznaczony na spełnienie marzenia dziewczynki. W biegu nie ma żadnych kategorii wiekowych, można natomiast wystartować
na dwóch dystansach: krótszym – 1500 m oraz
dłuższym – 4500 m. Organizatorzy podkreślają, że
odcinki można pokonać w dowolny sposób – biegnąc, maszerując, jadąc na rolkach – najważniejszy jest cel, którym nie jest meta, a uśmiech sześcioletniej rudzianki.
Magdalena Buchta

Pomoc publiczna
dla górnictwa
Komisja Europejska 18 listopada zaakceptowała program
pomocowy dla sektora węgla kamiennego. Pomoc publiczna w kwocie blisko 8 miliardów złotych zostanie przeznaczona na złagodzenie społecznych i środowiskowych skutków likwidacji niekonkurencyjnych kopalń węgla do 2018
roku.
Pomoc udzielana z budżetu państwa ma zostać przeznaczona na pokrywanie strat produkcyjnych oraz kosztów
nadzwyczajnych, które obejmują m.in. pakiety socjalne dla
pracowników, którzy chcą odejść z likwidowanych kopalń.
Do tego dochodzą także koszty zamykania kopalń i usuwania szkód górniczych. – Wszyscy, którzy chcą pracować
w branży, będą pracować w tej branży. Wszyscy ci, którzy
chcą skorzystać z uprawnień urlopowych i odpraw, będą
mogli z nich skorzystać. Dzisiaj mamy pewność, że pracownicy mają tę gwarancję – mówił podczas konferencji prasowej (22.11) w Katowicach Grzegorz Tobiszowski, sekretarz
stanu w Ministerstwie Energii, pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Tobiszowski
podkreślał, że teraz tak naprawdę można rozpocząć reformę
górnictwa. – Wreszcie wchodzimy w pewien etap zarządzania, a nie gaszenia pożarów – mówił.
„Akceptacja przez Komisję Europejską programu pomocowego to istotny etap w dialogu dotyczącym przyszłości
sektora węglowego w Polsce, w którym uczestniczą aktywnie zarówno podmioty na poziomie krajowym, w tym strona społeczna, jak i Komisja Europejska. To kolejny krok na
drodze do odbudowy i rozwoju tej, niezwykle istotnej gałęzi polskiej gospodarki. Po ośmiu latach zaniedbań polskie
górnictwo ma szansę stać się nowoczesne, a Śląsk ponownie będzie symbolem rozwoju i postępu. Dzięki tej decyzji
droga do mądrej i efektywnej restrukturyzacji sektora węgla kamiennego jest otwarta” – możemy przeczytać w komunikacie Ministerstwa Energii. – Jest pewność sytuacji
pracowniczej. Wszyscy mają zagwarantowaną pracę – lub
jeśli zdecydują się, mając cztery lata do emerytury, w ramach restrukturyzacji przejść na urlop górniczy – to mają
zapewnione świadczenia na poziomie 70 proc. wynagrodzenia i możliwość pracy dalej poza górnictwem – mówił
Krzysztof Tchórzewski, minister energii.
Tchórzewski podkreślił także, że w całym górnictwie węgla kamiennego w Polsce do skorzystania z pakietów osłonowych uprawnionych jest ponad 11 tys. osób. Do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń zgodnie z informacją podaną przez
Ministerstwo Energii w przyszłym roku zostaną przeniesione Ruch Pokój, KWK Sośnica, Ruch Rydułtowy, Ruch
Śląsk i kopalnia Krupiński.
AW
REKLAMA
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Droga nie, oświetlenie – tak

| KOCHŁOWICE

Miasto w tym roku sukcesywnie będzie
– Obecne oświewymieniało oświetlenie ulic Rudy Śląskiej.
tlenie jest w złym
Dotyczyć to będzie głównie ulic Niedurnego,
stanie technicznym,
Tołstoja, Macieja, Kościelnej, Konstytucji,
zagraża życiu i bezHalembskiej, Bielszowickiej, Żelaznej
pieczeństwu ludzi
i Ustronnej. Jeżeli chodzi o Kochłowice, to
użytkujących drogę.
warto także dodać, że w tym roku oświetlony
Korzystanie z drogi
został odcinek ul. Oświęcimskiej od
wieczorem i nocną
ul. Kalinowej do granicy Rudy Śląskiej.
porą stwarza również zagrożenie napotkania dzików z pobliskiego lasu.
z płyt betonowych, stanowi jedynie
Z drogi codziennie korzysta około 80
dojazd do kompleksu garaży, a poza
osób posiadających garaże, stowarzytym nie jest to droga publiczna, a weszenie hodowców gołębi, pracownicy
wnętrzna. – Priorytet w modernizacji
Poczty Polskiej i jej klienci – argudróg stanowią drogi publiczne i wementuje Artur Hańczak, który zgłosił
wnętrzne w osiedlach mieszkanionam ten problem.
wych. Remonty dróg dojazdowych do
Jak jednak tłumaczą urzędnicy ulica
garaży wykonywane będą dopiero po
Bisty, która obecnie jest wykonana
zrealizowaniu inwestycji na drogach

Foto: AW

Czy modernizacja oraz doświetlenie ulicy Bisty w Kochłowicach są konieczne? Część mieszkańców tej dzielnicy twierdzi, że tak. Problem jednak polega na tym, że droga nie jest drogą publiczną, a te są priorytetem,
jeżeli chodzi o możliwość remontu z miejskiej kasy. Dobra informacja
jest jednak taka, że jeszcze w tym roku zmodernizowane zostaną lampy
przy ul. Bisty.

Część kierowców narzeka na stan ul. Bisty.
będących dojazdami do budynków
mieszkalnych – zaznacza Barbara Mikołajek-Wałach, naczelnik Wydziału
Dróg i Mostów rudzkiego magistratu.
Jest jednak światełko w tunelu, jeżeli chodzi o modernizację oświetlenia przy ul. Bisty. – Do 31 grudnia br.

Teraz półśrodki, w przyszłości remont

na istniejących słupach oświetleniowych wzdłuż tej ulicy zostaną zabudowane oprawy oświetleniowe – zapewnia Katarzyna Kuberek, zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Joanna Oreł

| WIREK

– Dojazd do naszego bloku jest w fatalnym stanie – żali się mieszkanka
ul. Głównej 36. Na załączonych przez rudziankę zdjęciach widać, że zarówno kierowcy jak i piesi mieszkający w tym miejscu nie mają łatwego
życia. Najgorzej jest przy deszczowej pogodzie, gdy teren jest podmokły.
podczas opracowywania planu remontów na lata przyszłe. Teren na nieruchomości Główna 36 – 36a został jednak
utwardzony, co umożliwia parkowanie
samochodów naszych lokatorów – informuje Krzysztof Skrzymowski, prezes
zarządu MGSM „Perspektywa”.
Góra piachu i gruzu także powinna
w najbliższym czasie zniknąć. – Na nieruchomości Główna 38 zarządzanej
przez MPGM TBS Sp. z o.o. trwają roboty ziemne związane z przebudową kanalizacji, urobek złożony przy drodze
dojazdowej zostanie wykorzystany do
zasypania wykopów, a teren według zapewnień inwestora zostanie wyrównany
– tłumaczy Skrzymowski.
MB

W PRZYSZŁY PIĄTEK
TJ. 2 GRUDNIA
– GŁÓWNE WEJŚCIE
DO URZĘDU MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
NIECZYNNE.
2 grudnia główne wejście
do Urzędu Miasta
(od strony placu Jana
Pawła II) będzie nieczynne
ze względu na prace
remontowe prowadzone
w Biurze Obsługi
Mieszkańców.
Wejście do Urzędu w tym
dniu – tylko od strony
ul. Piotra Niedurnego
(za przystankiem
autobusowym).
Przy wejściu pracownicy
będą kierować do
poszczególnych biur, np. do
Wydziału Podatków
i Opłat Lokalnych będziemy
przechodzić korytarzem na
1. piętrze. Za utrudnienia
przepraszamy.

!!!N
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OŚĆ
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Foto: arch.

– Czy spółdzielnia w końcu zajmie
się tą drogą? Stwarza nam ona wiele
problemów – są tu ogromne dziury, źle
się parkuje – zaznacza lokatorka
ul. Głównej. – Jakby tego jeszcze było
mało, musimy patrzeć z okien na wielki
nasyp gruzu, który uzbierał się tu. Nie
dość, że zagraża bezpieczeństwu, to jeszcze wygląda tragicznie – dodaje.
Większa część tamtejszego terenu należy do MGSM „Perspektywa”, dlatego
tam właśnie skierowaliśmy pytanie dotyczące
planowanych
remontów.
– W najbliższym czasie nie planujemy
utwardzenia drogi na działce nr
3417/211 (wspominanej wyżej – przyp.
red.), roboty te zostaną uwzględnione

OGŁOSZENIA

Zdjęcie nadesłane przez Czytelniczkę.

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

www.wiadomoscirudzkie.pl

5

REKLAMA | 30.11.2016

6

www. wiadomoscirudzkie. pl

HOROSKOP

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Czeka Cię trudna rozmowa, która jednak przyniesie dobre
efekty. Rozładuje ona napięcie
i pomoże znaleźć wyjście z nieprzyjemnej sytuacji.
Byk – Nie zapomnij
o swoim partnerze. Mimo
trudnych chwil wszystko
dobrze się skończy, a być może będzie to nauką dla całej rodziny.
Bliźnięta – Jeśli jesteś
samotny, być może niebawem spotkasz na swojej drodze miłość, na którą warto
się otworzyć.
Rak – Przed Tobą czas
harmonii i stabilizacji.
Nie wydarzy się nic, co
pokrzyżowałoby Twoje ambitne
plany. Nikt nie będzie w stanie popsuć Ci humoru.
Lew – Pewne wybory,
których będziesz musiał dokonać, przysporzą Ci trochę zmartwień. W rezultacie okażą się jednak bardzo
trafne.
Panna – Być może zapiszesz się na jakiś kurs,
albo zechcesz się przekwaliﬁkować. Nieważne z jakim
skutkiem, ważne, że sprawi Ci to
sporo radości.

Waga – Potrzebujesz
odpoczynku i odmiany.
Jesteś zmęczony obowiązkami domowymi i zawodowymi. Postaraj się wyjechać na
kilka dni.
Skorpion – Wykorzystaj swój talent i zacznij
w
końcu
działać.
Wszystko, co teraz rozpoczniesz,
zakończy się dużym sukcesem.
Strzelec – Zacznij robić
plany na przyszłość. Teraz
gwiazdy będą Ci sprzyjać
i może spełnią się Twoje najskrytsze
marzenia. Nie rezygnuj z nich.
Koziorożec – Będziesz
w najbliższym czasie
potrzebował trochę więcej wsparcia i zrozumienia ze strony bliskich. Nie bój się o to poprosić.
Wodnik – Ten tydzień
będzie dla Ciebie
pomyślny, zwłaszcza
w sferze uczuciowej. Niewykluczone, że poznasz interesującą osobę.
Ryba – Kiedy stracisz
nadzieję na wyjście
z kłopotów, pojawi się
światełko w tunelu. Przekonasz się
też, kto tak naprawdę jest Twoim
przyjacielem.

WRÓŻKA
JADZIA

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

ROZRYWKA | 30.11.2016
1

2

3

4

5

6

7

1

10
8
3

9

Poziomo: 1 – jedno z insygni królewskich, 5
– rzeka na Białorusi, 8 – ﬁta, średnicomierz, 9
– drzewo iglaste, 11 – talerz na owoce i ciasta,
12 – łukowate sklepienie na ﬁlarach, 15 – mit.
gr. napój bogów, 17 – miasto w Turcji, 20 –
zamek błyskawiczny, 21 – stolica Omanu, 24
– biblijne miasto w Judei, 25 – w dawn. Turcji
matka sułtana, 28 – środek bielący, 29 – rodzaj
noża, 32 – mały kaszalot, 33 – zwora, 36 –
munsztuk, 39 – biała niewolnica w haremie, 42
– muszkieter, druh Atosa i Aramisa, 43 – elektroda dodatnia, 45 – jednowartościowy rodnik,
46 – wiersz powtarzający się w utworze po
każdej stroﬁe, 47 – kwitnie tylko raz.
Pionowo: 1 – staroruski bajarz, 2 –
„uśmiechnięty” pierwiastek, 3 – dwukołowa
taczka, 4 – znak graﬁczny w tonacji muz. 5 –
miasto na Węgrzech, tektura z masą smołową,
6 – port w Szwecji, 7 – biały w kinie, 10 – biedak, chłystek, 13 – wyspa grecka, 14 – stolica
Indii, 16 – imię żeńskie, 17 – pow. gruntu
uprawnego, 18 – tlenowiec, 19 – zabytek z
przeszłości, 21 – krasomówca, orator, 22 –
ptak parkowo-leśny, 23 – smaczliwka, 26 – tasiemiec w jelicie ptaków, 27 – winorośl, nazwa wina, 30 – składnik benzyn, 31 – rzeka
wpadająca do jez. Bałchasz, 34 – mit. gr. córka Tantala, 35 – wirnik, 37 – podziałka, 38 – w
oknie celi, 40 – staropolski zwrot grzecznościowy, 41 – kawa zbożowa, 44 – roślinny
tłuszcz.
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Hasło krzyżówki nr 45 brzmiało: Lepsze
słowa niż złoto. Nagrodę otrzymuje Czesław
Mnich. 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 krzy-

żówki 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.

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI
Wirek, ul. Obr. Westerplatte 36,
tel. 607-468-787
REKLAMA
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Aleksandra Kawalec
córka Anny i Dawida
ur. 22.11. (2840 g i 51 cm)

Magdalena Bogurska
córka Barbary i Krzysztofa
ur. 18.11. (2920 g i 52 cm)

Helenka Alicja Kozyra
córka Alicji i Pawła
ur. 19.11. (3160 g i 56 cm)

Lena Lisok
córka Joanny i Kazimierza
ur. 10.11. (2300 g i 54 cm)

Martyna Wróbel
córka Karoliny i Grzegorza
ur. 18.11. (2950 g i 52 cm)

Lilianna Mel
córka Sandry i Grzegorza
ur. 17.11. (4350 g i 62 cm)

Maja Przybysławska
córka Natalii i Daniela
ur. 17.11. (5030 g i 64 cm)

Stanisław Gałuszka
syn Karoliny i Michała
ur. 18.11. (3550 g i 54 cm)

Oktawian Greinert
syn Ramony i Mateusza
ur. 21.11. (4320 g i 63 cm)

Fabian Gruczek
syn Joanny i Krzysztofa
ur. 21.11. (3100 g i 54 cm)

W ięcej
cji
infor ma
-460-791
tel. 601

GOŚĆ SPECJALNY
– DUO BAYER’S
3.12.2016 godz. 17.00
Restauracja
Violinowa Gospoda
ul. Krasińskiego 1
41-710 Ruda Śląska
BILETY W CENIE 25 zł do nabycia
w Restauracji Violinowa Gospoda

REKLAMA

Kinga Wilczek
córka Karoliny i Adama
ur. 22.11. (3900 g i 55 cm)

Maja Wywioł
córka Marzeny i Jarosława
ur. 21.11. (4020 g i 59 cm)

Aleksandra Wieczorek
córka Katarzyny i Andrzeja
ur. 22.11. (4000 g i 56 cm)
OGŁOSZENIE

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. 512-295-227. 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.
www. wiadomoscirudzkie. pl e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie. pl
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.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w rejonie: ul. Panewnickiej, która zostanie oddana w dzierżawę na
okres 9 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy.
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Dyskretny plan

OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu mieszkalnego
usytuowanego w budynku mieszkalnym na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Piotra Niedurnego 50a/3
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

– Po dwóch pierwszych płytach nastąpiła
długa przerwa, ale wreszcie pojawi się Wasz
najnowszy krążek.
Adam Krawczyk: – Od poprzedniej płyty
upłynęło dokładnie sześć lat. Tym razem podobnie
jak wtedy nasza płyta pojawi się w Dniu św. Mikołaja. Bardzo się z tego cieszymy, bo rzeczywiście nasi fani musieli trochę poczekać. Tak jakoś
to wszystko się poukładało, ale nic nie dzieje się
bez przyczyny, więc widocznie tak miało być.
Wierzymy, że i ta płyta, pt. „Dyskretny plan”
przypadnie naszym słuchaczom do gustu. Sądząc
po reakcjach na nasze nowe piosenki, których kilka już zaprezentowaliśmy na scenie, każdy znajdzie tam coś dla siebie.
– Jesteście duetem rodzinnym. Karolina dorastała na scenie. Teraz to już młoda kobieta,
która ma swoje zdanie i chyba coraz więcej siebie wkłada w Wasze utwory…
Adam Krawczyk: – Na początku rzeczywiście tylko razem śpiewaliśmy. To ja pisałem teksty, muzykę i decydowałem o tym, co będzie fajne, a co nie. Teraz Karolina bardziej się angażuje
i potrafi mi wskazać kierunek, w jakim mam
pójść muzycznie oraz jeżeli chodzi o dobór tematyczny piosenki. Jako tatę bardzo mnie cieszy, że
potrafimy razem pracować. Karolina jest w takim
„dziwnym” wieku, że wydawać by się mogło, że
będzie chciała robić coś sama i bez taty u boku.
Na szczęście nic takiego nie nastąpiło, dlatego
bardzo się cieszę, że możemy razem występować.
– Jak pracuje się na scenie w rodzinnym duecie? Kto jest szefem na scenie?
Karolina Krawczyk: – Na scenie szefem jest
tata, ale nie znaczy to, że ja nie mam nic do powiedzenia. W naszym duecie panuje harmonia, bo
przecież nie mamy powodów, żeby się w czymś
nie zgadzać. Po dziesięciu latach wspólnych występów wiemy, czego możemy się po sobie spodziewać. Trzeba też dodać, że podczas koncertów
wspiera nas zawsze trzecia osoba. To mama Justyna, która dba o nasze stroje i pilnuje kalendarza.
To taki nasz domowy menadżer.
– Mieliśmy ostatnio okazję spotkać się z Wami w Rudzie Śląskiej, Waszym rodzinnym mie-

Foto: arch.

Karolina i Adam Krawczyk śpiewają razem od 10 lat. Dokładnie w 2006 roku Adam namówił sześcioletnią wówczas córkę Karolinę do wspólnych występów. Pierwszą zaśpiewaną razem piosenką był utwór
pod tytułem „Powiedz mi tato”. Natomiast już za kilka dni ukaże się najnowsza płyta tego duetu.

ście, kilka razy. Jakie macie plany koncertowe
na najbliższy czas?
Karolina Krawczyk: – Rzeczywiście, w tym
roku śpiewaliśmy w naszym rodzinnym mieście
częściej. To bardzo fajne uczucie, bo występy
u siebie są inne niż wszystkie. Ostatnio zagraliśmy
na Dniu Seniora w Halembie, ale także podczas
imprezy Gramy po Śląsku w ODK „Matecznik”,
gdzie znów pojawimy się w styczniu, żeby zaprezentować utwory z naszej nowej płyty. 4 grudnia
mamy zaplanowany koncert promujący naszą nową płytę – ten odbędzie się w Centrum Kultury
„Feniks” w Rydułtowach. To dla nas ważne wydarzenie, bo wtedy po raz pierwszy będzie można
kupić naszą nową płytę, ale też dlatego, że razem
z nami wydanie krążka będą świętować nasi sceniczni przyjaciele, czyli Sandra i Joachim Koj,
Emi Band, Arkadia Band, Magdalena Pal, Weronika i Bożena Mielnik.  Arkadiusz Wieczorek
REKLAMA
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RUDA

Prawie 50 lat jesiennej plastyki

W czwartek (24.11) obradowała Młodzieżowa Rada
Miasta. Radni rozmawiali o imprezach, które odbędą
się w najbliższym czasie, a w których organizację włączyli się młodzi ludzie.
– W grudniu nie zabraknie imprez, w których przygotowanie włącza się Młodzieżowa Rada Miasta. Będą
to imprezy dopasowane do tego szczególnego czasu,
skupione głównie na pomocy potrzebującym. Weźmiemy m.in. udział w Charytatywnej Konwencji Fitness,
która odbędzie się 10 grudnia na hali sportowej w Halembie – mówił Michał Kubis, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. – Wśród inicjatyw młodzieżowych radnych znajduje się też festiwal kolęd, który 21
grudnia odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury. Do
udziału w tym wydarzeniu zaprosiliśmy przedszkolaki
z naszego miasta, a fundusze zebrane podczas tego
koncertu przeznaczymy na potrzeby ochronki w dzielnicy Chebzie – dodał.
Podczas pierwszej sesji po nowym roku radni spotkają się, aby podsumować tegoroczną działalność. Na
styczniowej sesji przedstawią plan kolejnych działań,
w które cały czas młodzi radni angażują szkolne społeczności.
AW

NOWY BYTOM

Rodzinne
muzykowanie
W miniony czwartek (24.11) w auli Zespołu Szkół
Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej odbył się
koncert „Muzykujące Rodziny”. Wypełniona po brzegi widownia mogła usłyszeć bogaty repertuar utworów
klasycznych, a także melodii popularnych i rozrywkowych. Przed publicznością wystąpiły rodzeństwa, kuzyni, rodzice z dziećmi, a także zespoły wielopokoleniowe, gdzie muzyczną tradycję pielęgnuje się od lat.
Wśród wykonawców znaleźli się także absolwenci
ZSM I i II stopnia oraz najmłodsi adepci sztuki gry na
instrumencie. Zabrzmiały instrumenty smyczkowe,
dęte, perkusyjne, fortepian, gitara i akordeon, wystąpiła też młoda baletnica. – Niesłabnące zainteresowanie
taką formą występów świadczy o potrzebie zespołowego przeżywania muzyki i dzielenia się muzycznymi tradycjami swoich rodzin. Nierzadko zdarza się, że mama, tato, dziadek czy babcia zaszczepiają ciekawość
do grania na instrumencie, co potem przeradza się
w wielką pasję. To dowód na to, że muzyka nie tylko
łagodzi obyczaje, ale i łączy pokolenia – mówi Mirosław Krause, dyrektor ZSM I i II stopnia w Rudzie
Śląskiej.
Organizacją kolejnej edycji koncertu zajęły się Elżbieta Ryś i Barbara Malec (prowadzenie). Można więc
powiedzieć, że jesienne muzykowanie rodzin stało się
już tradycją w rudzkiej szkole muzycznej. 
AW

Foto: arch.

Seniorzy
i (po)moc

W konkursie udział wzięło 66 twórców.
oglądać w Muzeum Miejskim aż do 13 grudnia. – Te
prace są wspaniałe. Państwa wielki talent jest godny
wielkiego szacunku i podziwu. Jesteście ogromną wartością dla całego Śląska – mówiła do zgromadzonych
laureatów przewodnicząca Komisji Kultury w Radzie
Miasta, radna Agnieszka Płaszczyk.
MB

BYKOWINA

Barbórkowo w Ośrodku Adaptacyjnym

Dzieci wystąpiły w śląskich strojach.
W Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bykowinie dbają o to, by tradycje i kultura Śląska przetrwały. Po raz kolejny zorganizowano
tam akademię z okazji zbliżającego się święta św. Barbary. Udział w wydarzeniu wzięli wszyscy podopieczni
ośrodka.

– Jak co roku chcemy uczcić „Barbórkę”. Staramy
się kultywować nasze śląskie tradycje – jesteśmy z tej
ziemi. Dzieciaki tu dorastają, dlatego chcemy, by wiedziały czym zajmuje się górnik, tym bardziej, że w sektorze górnictwa dzieje się coraz gorzej – zaznaczał Arkadiusz Staisz, dyrektor placówki.
W wydarzeniu udział wziął Marek Jon, górnik i członek orkiestry dętej KWK „Pokój”, który opowiedział
dzieciakom o zawodzie górnika i jego stroju. Imprezę
uświetnił także występ Zespołu Pieśni i Tańca „Rudzianie” oraz samych podopiecznych ośrodka, którzy przygotowali inscenizację barbórkową. – Na co dzień opiekujemy się dzieciakami górników, a także mam pracujących w kopalni, dlatego tym bardziej chcemy wspólnie obchodzić to święto – podkreślał Staisz. – Przez
cały rok staramy się wpajać dzieciom, że są z ziemi śląskiej i staramy się przekazywać regionalne treści.
„Barbórka” jednak sprzyja bardziej hucznemu świętowaniu. Dzieciaki uwielbiają przebrania, zwłaszcza, że
przy tej okazji mogły je częściowo wykonać same – dodał.
MB

ORZEGÓW

Dzień Podchorążego
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Orzegowie ponad stu uczniów klas mundurowych złożyło
uroczyste ślubowanie. Wyróżniający się kadeci odebrali awanse zawodowe, przyznawane osobom najbardziej
zaangażowanym w życie szkoły.
O przyznaniu decydowały m.in. takie kwestie jak
godne reprezentowanie szkoły na uroczystościach
związanych ze świętami szkolnymi i państwowymi,
odrabianie zajęć na poligonie, średnia ocen oraz zachowanie. – Gratuluję osobom wyróżnionym oraz uczniom,
którzy włączeni zostali w poczet tej wyjątkowej szkoły,
z której Ruda Śląska jest naprawdę dumna – mówiła
wiceprezydent Anna Krzysteczko.
Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Dnia
Podchorążego. Po uroczystej akademii uczniowie i goście w asyście orkiestry dętej przemaszerowali pod Pomnik Obrońców Ojczyzny przy ulicy kard. Hlonda.
Tam został odczytany Apel Poległych. Złożono również kwiaty pod pomnikiem. Każdego roku klasę wojskową i policyjną kończy w Orzegowie około 60 osób.
Są to zarówno mieszkańcy Rudy Śląskiej jak i miast

Foto: AW

Młodzieżowa Rada Miasta włączy
się w działalność charytatywną.

Kolejna edycja i kolejne wybitne prace plastyczne.
We wtorek (22.11) w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej odbył się XLIX wernisaż wystawy pokonkursowej plastyki nieprofesjonalnej „Rudzka Jesień”. Imprezę tradycyjnie połączono
z ogłoszeniem wyników konkursu. W tym roku łącznie
zgłoszono 161 prac.
– Do konkursu zgłoszono prace wykonane w technikach malarskich oraz rzeźbie, przede wszystkim obrazy
olejne, akryle, akwarele, rysunki, prace wykonane
w technikach mieszanych oraz kolaże – wymieniała Sonia Wilk, przewodnicząca jury. – Nagradzaliśmy przede
wszystkim wyrazistość osobowości artystycznej autora,
szczerość plastycznej wypowiedzi, a także oryginalność
i indywidualizm twórczy artysty – zaznaczyła.
W dziedzinie malarskiej główną nagrodę otrzymał
Paweł Kurzeja, który złożył do konkursu zestaw prac,
natomiast w dziedzinie rzeźby – Jan Nowak za pracę
„Grajek”. Wystawę ze wszystkimi pracami można

Foto: MB

Foto: AW

Kolejne akcje
młodych

Gratulacje składali przedstawiciele władz miasta.
ościennych. – Klasy wojskowe w naszej szkole powstały około 2004 roku i od lat cieszą się sporym powodzeniem wśród młodych ludzi. Staramy się śledzić też losy
absolwentów. Wielu kadetów kontynuuje przygodę
z mundurem – służą w jednostkach wojskowych, pracują w policji – mówił Józef Sarek, dyrektor ZSO nr 4.

AW

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza zorganizowało spotkanie (22.11) pod hasłem „Seniorzy i (po)
moc”, dotyczące potrzeb osób starszych. Celem tego
spotkania było zwrócenie uwagi młodszych pokoleń na
potrzeby osób starszych i budowanie w świadomości
społeczności lokalnej postawy empatii i pomocy wobec seniorów.
W spotkaniu w Miejskim Centrum Kultury im.
H. Bisty udział wzięli seniorzy, ich rodziny i przyjaciele, a także osoby pracujące z seniorami, przedstawiciele młodzieży oraz organizacji działających na rzecz
seniorów w naszym mieście. – Wydarzenie stało się
okazją do wysłuchania ciekawych wykładów, serdecznych spotkań i wymiany doświadczeń oraz było inspiracją do podejmowania wspólnych działań na rzecz
seniorów – tłumaczy Wiesława Michalska, ze Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej. –
Działanie jest realizowane w ramach zadania „Seniorzy i (po)moc. Usługi społeczne dla osób starszych”
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej – dodaje. 
AW

ORZEGÓW

O makówkach
i nie tylko!

Foto: arch.
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W CIS już zrobiło się świątecznie.
To było trzecie i ostatnie już spotkanie z cyklu „Nudelkule i inksze rogolki”. Od września w Centrum Inicjatyw Społecznych „Stary Orzegów” odbywały się
spotkania z Markiem Szołtyskiem – śląskim pisarzem,
dziennikarzem, historykiem, autorem wielu książek.
W piątek (25.11) tematyka była bardzo świąteczna.
– Tematem ostatniego z trzech spotkań z Markiem
Szołtyskiem było „Pochodzenie wigilijnego, śląskiego
jedzenia” – informowała Agnieszka Płaszczyk, jedna
z organizatorek przedsięwzięcia oraz prezes stowarzyszenia „Nasz Orzegów”.
Podczas spotkania z artystą mieszkańcy Rudy Śląskiej mogli wysłuchać ciekawych opowieści dotyczących tradycji kulinarnych, a także poczęstować się
potrawami. – Projekt stowarzyszenia „Nasz Orzegów” cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, ze względu na przesympatyczną postać prelegenta i ciekawą opowieść o śląskiej tradycji kulinarnej. Nie bez znaczenia były też pyszne dania serwowane przez mistrza Marka – podkreśla Agnieszka Płaszczyk.
Całość projektu realizowana była przy wsparciu
Urzędu Miasta, a także prywatnych przedsiębiorców
odpowiedzialnych za gastronomię. Celem spotkań była
promocja śląskiej sztuki kucharskiej, a także integracja
lokalnej społeczności – zwłaszcza seniorów.
MB
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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 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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Budowa blisko 300 nowych mieszkań, ponad 45 mln zł na remonty i modernizacje miejskiej infrastruktury mieszkaniowej
oraz „zamrożenie” do czerwca 2019 r. stawki bazowej czynszu w mieszkaniach komunalnych – to plany władz Rudy Śląskiej
z zakresu gospodarki mieszkaniowej na najbliższe pięć lat. Zostały one ujęte w „Programie gospodarowania mieszkaniowym
zasobem miasta Ruda Śląska w latach 2017 – 2021”. Został on przyjęty przez rudzkich radnych na ostatniej sesji.

Mieszkaniowa 5-latka

– To już drugi taki program, który
opracowaliśmy. Poprzedni obowiązywał od 2012 r. i ważny będzie jeszcze
do końca tego roku. W tym czasie znacząco udało nam się poprawić stan
techniczny budynków, a uporządkowanie najważniejszych kwestii związanych z najmem mieszkań sprawiło, że
kolejka po mieszkanie komunalne bardzo się skróciła – ocenia prezydent
Grażyna Dziedzic. – Teraz, oprócz dalszych nakładów ﬁnansowych na remonty i termomodernizacje, stawiamy
na budowę nowych mieszkań. Chcemy,
żeby w ciągu 5 lat powstało ich blisko
300 – dodaje.
Budowa nowych mieszkań w Rudzie Śląskiej ma być realizowana dwutorowo. Oznacza to, że mają powstawać zarówno budynki komunalne, jak
i TBS-y, do których dołoży się miasto.
Budowa 50 mieszkań komunalnych
ma się w przyszłym roku rozpocząć
przy zbiegu ul. Stromej i Bytomskiej.
– W większości będą to lokale
2-pokojowe z kuchnią i łazienką. Minimalny metraż każdego z mieszkań ma

wynieść 45 m². Chcemy, żeby mieszkania wybudowane zostały w ciągu
dwóch lat. Na ogłoszony przez nas
w listopadzie przetarg wpłynęły dwie
oferty od wykonawców, którzy zainteresowani są realizacją tej inwestycji
– informuje wiceprezydent Michał
Pierończyk.
Kolejne mieszkania komunalne powstaną przy ul. Lisiej, gdzie w przyszłym roku rozpocznie się budowa
czterech budynków mieszkalnych.
Znajdzie się w nich 46 mieszkań – 32
o powierzchni 53 m² oraz 14 o powierzchni 65 m². Inwestycję ma realizować Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Ponadto miasto partycypować będzie w budowie mieszkań w ramach
TBS-u. Będą się one znajdowały przy
ul. Kędzierzyńskiej/Czempiela, gdzie
obecnie trwa budowa nowych mieszkań. Miasto jest uprawnione do wskazania najemców 99 lokali. Kolejna inwestycja realizowana będzie przy
ul. Tomanka, gdzie w ramach TBS-u

mają powstać 44 mieszkania. Natomiast przy ul. Kokota/Cynkowej mają
zostać wybudowane 42 budynki szeregowe i wolnostojące.
Uchwalony program przewiduje, że
w ciągu najbliższych pięciu lat ponad
45 mln zł przeznaczonych zostanie na
remonty i modernizacje. M.in. planowana jest termomodernizacja 21 budynków, remont dachów 40 budynków
oraz wymiana ok. 1500 okien w lokalach mieszkalnych. – Chcemy cały czas
poprawiać stan techniczny budynków.
W ciągu ostatnich lat zaszło w tej materii wiele zmian „na plus”. Jeszcze 5 lat
temu 67 proc. budynków było w złym,
bądź bardzo złym stanie technicznym.
Teraz ta liczba spadła do 49 proc.
– podkreśla Michał Pierończyk.
W przyjętym przez rudzkich radnych programie określona została również polityka czynszowa na lata 20172021. Zgodnie z uchwałą aż do czerwca 2019 r. obowiązywać będzie dotychczasowa stawka bazowa, która
wynosi 7,10 zł. Ostateczne stawki
czynszu płacone przez najemców uza-

leżnione są od standardu lokalu. – O wysokości stawki decydują takie czynniki,
jak położenie budynku i samego mieszkania, stan techniczny budynku czy jego wyposażenie – wylicza Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw
Lokalowych. W ten sposób inna jest
wysokość czynszu płaconego przez
najemców w budynku po termomodernizacji z kompletnym wyposażeniem
w instalacje techniczne i sanitarne, inna w kamienicy wybudowanej przed
1900 r. bez toalety i łazienki.
Aktualnie miasto jest właścicielem
nieco ponad 12 proc. wszystkich
mieszkań w Rudzie Śląskiej. Jeszcze
pięć lat temu odsetek ten wynosił
15 proc. Prawie 27 proc. mieszkań
znajduje się w zasobach spółdzielni
mieszkaniowych – to spadek z 55 proc.
Najwięcej mieszkań, bo aż blisko
54 proc., znajduje się w posiadaniu
osób prywatnych. Wcześniej było to
ok. 23 proc.
Łączna liczba mieszkań komunalnych w mieście to 7260, natomiast liczba lokali socjalnych to 1311, z czego

403 wynajmowanych jest od spółdzielni
mieszkaniowych. – W przyszłym roku
w ramach projektu realizowanego ze
środków unijnych za kwotę ok. 1,2 mln zł
zaadaptujemy 13 lokali użytkowych
i mieszkalnych na lokale socjalne, z czego doﬁnansowanie, które mamy otrzymać, wyniesie ok. 1 mln zł – informuje
wiceprezydent Michał Pierończyk. Miasto posiada też udziały w 294 wspólnotach mieszkaniowych.
Aktualnie w Rudzie Śląskiej na mieszkanie komunalne oczekują 1154 gospodarstwa domowe. Liczba ta jeszcze
w 2014 r. oscylowała na poziomie 4200.
Przypomnijmy też, że działania
władz Rudy Śląskiej w zakresie gospodarki mieszkaniowej w latach 2012
– 2014 znalazły się w katalogu dobrych praktyk rewitalizacji polskich
miast, wydanym w tym roku przez Ministerstwo Rozwoju. W publikacji
podkreślono optymalizację gminnej
gospodarki lokalowej dzięki innowacyjnym narzędziom zarządczym oraz
poprawę jakości mieszkań i warunków
ich eksploatacji.
TK

Ponad 1,3 mln zł wyda Ruda Śląska na nowe, energooszczędne oświetlenie uliczne. Powstanie ono jeszcze w tym roku. W sumie zamontowanych zostanie
116 słupów oświetleniowych oraz 132 oprawy LED. Miasto stara się o doﬁnansowanie tych inwestycji ze środków unijnych.

Nowe oświetlenie rudzkich dróg

– Inwestujemy w oświetlenie uliczne po pierwsze budując je tam, gdzie
go wcześniej brakowało, a po drugie
wymieniając to już funkcjonujące na
energooszczędne – mówi prezydent
Grażyna Dziedzic. – Oczywiście, podobnie jak przy innych inwestycjach,
staramy się pozyskać na ten cel środki
zewnętrzne – podkreśla.
Wykonanie nowego oświetlenia zostało podzielone na osiem zadań. Miasto wyłoniło już w przetargu wykonawców tych inwestycji. Zostaną one
zrealizowane do końca roku. – Największe zadanie dotyczy odcinka ulicy
Niedurnego od Ronda Górników do
ul. Czarnoleśnej, gdzie za ponad 530
tys. zł obecne oświetlenie sodowe zastąpi 37 nowych słupów oświetleniowych z 39 oprawami typu LED – mówi Marcin Lis z Wydziału Gospodarki
Komunalnej UM. Wymiana istniejących słupów z oprawami sodowymi
na oświetlenie typu LED nastąpi też
na ulicach: Tołstoja, Macieja, Kościelnej, Konstytucji, Żelaznej i Ustronnej.
Na nieoświetlonym do tej pory odcinku ul. Halembskiej od przejazdu kole-

jowego do ul. Kokota stanie 25 słupów z 26 oprawami LED. Z kolei
na ul. Bielszowickiej oprawy sodowe
zostaną wymienione na LEDy.
Władze miasta starają się o doﬁnansowanie modernizacji oświetlenia
ulicznego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, będących
częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014 – 2020. Złożone zostały dwa
wnioski na łączną kwotę ponad
675 tys. zł. Obejmują one wymienione wyżej zadania (oprócz ul. Halembskiej), a także inwestycje na ulicach:
Obrońców Westerplatte, Weteranów
i Hallera, które zostały ujęte w projekcie budżetu miasta na 2017 rok. Wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Miasto czeka teraz na decyzję
w sprawie przyznania doﬁnansowania.
Przypomnijmy, że w czerwcu br. za
215 tys. zł oświetlony został odcinek
ul. Oświęcimskiej od ul. Kalinowej
do granicy Rudy Śląskiej. Była to
ostatnia droga wylotowa z miasta, na

której nie było do tej pory oświetlenia. Na inwestycje związane z oświetleniem dróg w budżecie Rudy Śląskiej na ten rok zaplanowano prawie
1,7 mln zł. Oprócz wymienionych
wcześniej zadań na liście znajduje się
również m.in. opracowanie projektu
budowy oświetlenia ul. Szyb Walenty.
Budowa oświetlenia towarzyszy też
często modernizacji dróg. Tak jest np.
w przypadku tegorocznych inwestycji
na ulicach Młyńskiej i Odrzańskiej.
Ruda Śląska oszczędza na energii
nie tylko poprzez montaż nowego
LED-owego oświetlenia, ale również
kupując tańszy prąd. Miasto jest jednym z 30 samorządów, które wzięły
udział w tegorocznym wspólnym
przetargu na zakup energii elektrycznej, przeprowadzonym przez Górnośląski Związek Metropolitalny. Dzięki
temu rudzkie instytucje w ciągu najbliższych dwóch lat zapłacą za prąd
ponad dwa miliony złotych mniej niż
poprzednio. Miasto w 2017 i 2018 roku zakupi około 66 GWh energii elektrycznej. Zostanie ona wykorzystana
na potrzeby wszystkich jednostek bu-

W czerwcu br. oświetlony został odcinek
ul. Oświęcimskiej przy granicy miasta.
dżetowych miasta, placówek oświatowych, szpitala miejskiego, ośrodków
kultury, miejskich spółek, Powiatowego Urzędu Pracy, zakładów opieki
zdrowotnej, części stowarzyszeń spor-

towych, a także na potrzeby zasilania
sygnalizacji świetlnej i miejskiego
oświetlenia ulicznego. Łącznie tańsza
energia elektryczna traﬁ do 112 podmiotów.
WG
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Można już korzystać z najdłuższego w Rudzie Śląskiej toru rowerowego typu pumptrack. Właśnie został on oddany do użytkowania. Rowerowy plac zabaw
znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Gwareckiej w Bykowinie. Ma on 220 m długości, a jego budowa kosztowała ok. 200 tys. zł. To już czwarta
atrakcja tego typu w Rudzie Śląskiej. Pozostałe pumptracki znajdują się w Bielszowicach, Rudzie i Halembie. Ostatnie dwa powstały w tym roku. Oprócz
tego od prawie trzech miesięcy przy ośrodku sportowym Burloch Arena w Orzegowie funkcjonuje ścieżka rowerowa MTB.

Megapumptrack w Bykowinie

– Nasze miasto powoli staje się już
znane z tych niezwykle popularnych
wśród młodzieży torów rowerowych.
Pumptracki budujemy w bezpośrednim
sąsiedztwie już istniejących obiektów, takich jak plac zabaw, siłownia terenowa
czy boisko. W ten sposób tworzymy swego rodzaju centra sportowo-rekreacyjne
w każdej dzielnicy – tłumaczy prezydent
Grażyna Dziedzic. – Tak też jest i w Bykowinie. Obok nowego pumptracka znajduje się już piłkarski orlik oraz plac zabaw, a już 6 grudnia będzie tu funkcjonować sezonowe lodowisko – dodaje.
– Pumptrack to jazda rowerem bez napędu i bez konieczności pedałowania po
torze o zróżnicowanej wysokościowo trasie – przypomina Piotr Janik, naczelnik
Wydziału Inwestycji. Obiekt tego typu
składa się z ziemnych garbów oraz profilowanych ramp łukowych. Ma układ zamknięty, złożony z odcinków prostych
i zakrętów. Elementami wykończenio-

wymi są miejsca zjazdu i wyjazdu.
– Pumptracki tak naprawdę są dla każdego. Nie trzeba posiadać też specjalnego
roweru. Ważne jednak, by mieć ze sobą
odpowiedni sprzęt ochronny, w tym obowiązkowo kask – zastrzega Janik.
Inwestycja w Bykowinie ma 220 m długości i jest najdłuższym pupmtrackiem
w mieście. Tym samym na tle pozostałych
charakteryzuje się największym poziomem
trudności. Przypomnijmy, że od sierpnia
tego roku można korzystać z pumptracka
zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej
nr 15 w Halembie przy ul. Energetyków
oraz z toru znajdującego się przy ul. Norwida w Rudzie. Z kolei pierwszy pumptrack
w Rudzie Śląskiej powstał w 2015 r. w Parku Strzelnica w Bielszowicach. W jego
bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowany
jest nowoczesny plac zabaw, siłownia terenowa oraz kompleks boisk.
Pumptracki to nie jedyne inwestycje rowerowe, które powstały w ostatnim czasie

w Rudzie Śląskiej. Od września na Burloch
Arenie rowerzyści mogą korzystać z toru
terenowego o długości 800 m i 2 m szerokości. Został on wykonany z nawierzchni szutrowej i jest częściowo powiązany z istniejącą już wyasfaltowaną drogą wewnętrzną.
Cztery rowerowe inwestycje zrealizowane w tym roku w Rudzie Śląskiej kosztowały 660 tys. zł. Miasto stara się o ich dofinansowanie ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystki w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej.
– Nasz wniosek znajdował się na liście rezerwowej. Dzięki temu, że podczas rozliczania całego programu nie wykorzystano
wszystkich środków, nasz projekt trafił do
oceny do ministerstwa. Teraz czekamy na
ostateczną decyzję – informuje wiceprezyWiosną bykowiński pumptrack zazieleni się.
dent Michał Pierończyk. W przypadku
przyznania dofinansowania miasto otrzyma
166 tys. zł.
miasto pozyskało już dofinansowanie do Kwota dofinansowania wyniosła blisko
Przypomnijmy, że przed miesiącem ze wybudowanej w tym roku sali gimna- 1,1 mln zł, natomiast wartość całej inweśrodków Ministerstwa Sportu i Turystyki stycznej przy Szkole Podstawowej nr 14. stycji to 4,8 mln zł.
TK

6 mln zł dotacji otrzyma Ruda Śląska na budowę Traktu Rudzkiego, który połączy dwie centralne dzielnice – Wirek i Nowy Bytom. Władze miasta pozyskały
pieniądze z Unii Europejskiej na ten cel. W ramach projektu zrewitalizowanych zostanie siedem dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej
powierzchni 35 ha. Powstanie tam m.in. industrialny park rekreacji, inhalatorium, czy ogród sensoryczny. Nasadzonych zostanie też kilka tysięcy drzew oraz
kilkadziesiąt tysięcy krzewów. Ponadto odnowione zostaną alejki, a także wybudowane zostanie oświetlenie. Prace rozpoczną się w przyszłym roku.

Zielona rewitalizacja w sercu miasta

– Jak ważna jest zieleń w mieście pokazują najnowsze badania psychologów i specjalistów od urbanistyki. Otóż
okazuje się, że ludzie mieszkający w pobliżu terenów zielonych są szczęśliwsi,
bardziej życzliwi i skłonni do pomocy.
Lepiej też znają swoich sąsiadów
– podkreśla prezydent miasta Grażyna
Dziedzic. – Dlatego, gdy tylko pojawiła się szansa na sięgnięcie po środki
zewnętrzne, które umożliwią odnowienie szeregu miejskich terenów zielonych, zdecydowaliśmy się bez wahania.
Dziś możemy powiedzieć, że się udało
– dodaje.
Dofinansowany ze środków unijnych
projekt przewiduje, że w ciągu trzech
lat powstanie w mieście tzw. Trakt
Rudzki, czyli trasa, która połączy istniejące i planowane obiekty sportowe,
parki, skwery oraz miejsca związane
z historią w dwóch centralnych dzielnicach miasta. Trakt przebiegać ma od
ul. Nowary przez podnóże hałdy do
ul. Katowickiej. Dalej ma wieść
ul. Tuwima, Kupiecką, Obrońców Westerplatte do hałdy przy ul. 1 Maja. Następnie poprowadzi przez tereny hałdy
do ul. Czarnoleśnej. Tam trasa się rozwidli. Jedna z jej części przebiegać bę-

dzie przez park przy ul. Hallera. Dalej
pobiegnie tą ulicą w kierunku parku
Dworskiego, następnie ul. Pokoju i Ratowników do ul. Chorzowskiej, gdzie
połączy się z drugą częścią trasy, która
prowadzić będzie od ul. Czarnoleśnej.
Główne zadanie planowanego Traktu
Rudzkiego to umożliwienie sprawnego
poruszania się w centralnej części miasta z dala od ruchliwych ulic. – Trasa
wykonana zostanie w taki sposób, aby
można nią było nie tylko spacerować,
ale również przemieszczać się na rowerze lub biegając, a w części też poruszać
się na rolkach. Co ważne, podczas wyznaczania trasy będziemy opierać się
także o już wytyczone i wydeptane przez
mieszkańców ścieżki – mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Oprócz wytyczenia i wykonania trasy
kluczowa z punktu widzenia całego
projektu jest rewitalizacja przestrzeni,
przez którą przebiegać będzie Trakt
Rudzki. Chodzi tu przede wszystkim
o odnowienie parków i skwerów. Dzięki
temu zrewitalizowany ma zostać park
u zbiegu ul. Katowickiej i Tuwima,
gdzie planowany jest plac zabaw dla
dzieci oraz industrialny plac rekreacji
dla młodzieży. W kolejnym parku pod-

Rudzki Informator Samorządowy

danym rewitalizacji – Parku Dworskim
w Nowym Bytomiu – powstać ma rosarium, siłownia „pod chmurką”, polana
wypoczynku oraz punkt ornitologiczny.
Z kolei w parku przy ul. Hallera ma powstać ogród sensoryczny oraz inhalatorium. Ponadto w ramach projektu wyremontowane zostaną alejki parkowe, zainstalowane zostanie oświetlenie, powstaną także elementy małej architektury jak kosze, ławki czy pergole. Dodatkowo projekt, który będzie od przyszłego roku realizowany w mieście, obejmuje rewitalizację parku młodzieży
w Orzegowie oraz zagospodarowanie
terenów zielonych w rejonie ośrodka
sportowego Burloch Arena.
Całość inwestycji ma kosztować
ok. 8,3 mln zł. Unijne dofinansowanie
stanowić będzie większość tej kwoty
i wyniesie ponad 6 mln zł. Będzie ono
pochodzić z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata
2014 – 2020. – Rozpoczęcie prac planujemy na przyszły rok. W pierwszej kolejności musi zostać opracowana potrzebna dokumentacja projektowa. Co ważne, dla części zadań, które będą realizowane w ramach całego projektu, nie
będzie wymagane pozwolenie na budo-

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Trakt Rudzki połączy Wirek i Nowy Bytom.
wę – tłumaczy wiceprezydent Michał
Pierończyk.
– Kompleksowa rewitalizacja obszaru pomiędzy Wirkiem a Nowym Bytomiem to jeden ze strategicznych projektów Rudy Śląskiej, który wpisuje się
zarówno w Strategię Rozwoju Miasta,
jak i w Lokalny Program Rewitalizacji
– mówi Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.
Przypomnijmy, że Ruda Śląska zamierza ze środków unijnych na lata 2014
– 2020 pozyskać ponad 320 mln zł.
W ciągu ostatnich miesięcy miasto złożyło 21 wniosków na łączną kwotę do-

finansowania ponad 172 mln zł. Już
w lipcu tego roku władze miasta podpisały umowę na dofinansowanie kwotą
136 mln zł budowy dwóch odcinków
trasy N-S.
W tegorocznym rankingu samorządów opublikowanym przez dziennik
„Rzeczpospolita” ocenione zostały
umiejętności samorządów w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej. Ruda
Śląska w gronie miast na prawach powiatu sklasyfikowana została na
17. miejscu (awans o 31 pozycji), najwyżej wśród miast na prawach powiatu
woj. śląskiego.
TK
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BARBÓRKA 2016
Z okazji Barbórki
Górnikom, Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom
życzenia wszelkiej pomyślności
oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy,
aby Święta Barbara nieustannie otaczała Was
ochronnymi ramionami,
zapewniając poczucie bezpieczeństwa,
komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego,
składają
Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta
wraz z Radnymi
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Z okazji „Barbórki”
całej Braci Górniczej
składam najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, wszelkiej pomyślności,
a przede wszystkim bezpiecznej pracy.
Niech codziennym obowiązkom
towarzyszy satysfakcja i sukces,
a błogosławieństwo Świętej Barbary
sprzyja Wam podczas każdej „szychty”.
Szczęść Boże!
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Z okazji barbórkowego święta pragniemy złożyć wszystkim
Górnikom, Pracownikom Kopalń i ich Rodzinom
życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości
w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.
Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny
ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa,
komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.
Szczęść Boże!
Drodzy Bracia Górnicy!
Z okazji święta ku czci Świętej Barbary,
Waszej patronki, życzę Wam
szczęśliwej szychty na każdy dzień fedrunku.
Niech Święta Barbara ma w nieustającej
opiece Was i Wasze rodziny.
Niech wspiera Was szczególnie teraz,
w trudnym czasie restrukturyzacji branży górniczej.
Życzę Wam również spokojnej i bezpiecznej pracy,
satysfakcji z niej, zdrowia, radości oraz rodzinnego ciepła.
Chcę Wam jednocześnie złożyć wyrazy szacunku
i uznania za kolejny rok trudnej i odpowiedzialnej pracy.
Szczęść Wam Boże!
Aleksandra Skowronek
Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Z okazji barbórkowego święta Danielowi Lepich życzymy spokojnej
pracy. Niech Święta Barbara każdego dnia otacza Cię swoją opieką
i chroni przed niebezpieczeństwem mama, żona i córka
***
Z okazji Barbórki, składam najserdeczniejsze życzenia Tomaszowi,
Adrianowi Aleksa, bezpiecznej i spokojnej pracy.
Niech Święta Barbara każdego dnia otacza Was swą opieką i chroni
przed niebezpieczeństwem. Życzy mama.

członkowie
Stowarzyszenia
„Razem dla Rudy Śląskiej”

Klub Radnych
,,Razem dla Rudy Śląskiej”
w składzie: Grzegorz Handler, Witold Hanke,
Jacek Jarocki, Agnieszka Płaszczyk, Krzysztof Rodzoch

Z okazji Dnia Górnika i Święta Patronki Górniczego Stanu – Świętej Barbary –
przekazujemy wszystkim Pracownikom i ich Rodzinom
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Życzymy wszystkim Górnikom,
aby w trakcie wykonywania codziennych
obowiązków zawodowych
towarzyszyło im zawsze poczucie bezpieczeństwa
i pewność dnia jutrzejszego.
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PROMOCJA DRZWI
ZEWNĘTRZNYCH

DOBRY STANDARD! OKNA AS 4000

Okno dwuskrzydłowe, białe:
1165 x 1435
1465 x 1435
1765 x 1435
2065 x 1435

• głębokość zabudowy 70 mm z systemem 2 uszczelek
• pakiet 2-szybowy grubości 24 mm UG=1,0W/m2*K
• 60 miesięcy gwarancji

630,699,786,850,-

713,-

Promocja dotyczy drzwi
• pełnych
• przeszklonych,
we wszystkich dostępnych
• modelach
ny
Przykładowe ce
• kolorach
“80” i 90”
drzwi gładkich
• rozmiarach
z progiem alu,
m.
wraz z montaże
+ 50 zł
Drzwi tłoczone
T 8%
Ceny brutto z VA

799,886,977,-

Cena brutto z VAT 8%
z kompletnym montażem:
demontaż, osadzenie,
uszczelnienie, uzupełnienie
ubytków tynku.

UNIVERSAL 56S
SPECIAL 56S
PREMIUM OSB
MASTER 56KR
MAGNUM 56K

PRZYJAZNE RATY
ROLETY MATERIAŁOWE
MOSKITIERY

MAGNUM 68 K

ROLETY ZEWNĘTRZNE

• wykonujemy na dowolny wymiar
• bogata gama kolorów
• szybki termin realizacji

RABAT
do 40%

PRODUCENT

RABAT
do 45%
KOWA
ROLETA NATYN
ONTAŻEM
1400X1400 Z M

,4Z2VA1
T 8%

Z NASZYMI
ROLETAMI
W ZIMIE CIEPLEJ

W OFERCIE POSIADAMY RÓWNIEŻ DRZWI WEWNĘTRZNE ROBIONE NA WYMIAR,
ORAZ WYKONUJEMY PASOWANIE DRZWI NA ISTNIEJĄCE OŚCIEŻNICE

DUŻE
RABATY

SZAFY,
ZABUDOWY
WNĘK
NA KAŻDY WYMIAR
SZEROKI WYBÓR
KOLORÓW
SYSTEMY POLSKIEJ FIRMY SEVROLL

1190,1400,1530,1580,1900,2050,-

1400,1650,1800,1860,2240,2410,-

PROMOCJA DRZWI
WEWNĘTRZNYCH

RABAT

25%
Promocja dotyczy
wszystkich modeli
skrzydeł oraz ościeżnic,
we wszystkich
dostępnych kolorach.
Promocja obejmuje
również drzwi
przesuwne.
Promocją nie są objęte
klamki oraz rozety.
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PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowej znajdującej się w rejonie:
ul. Józefa Szafranka, która zostanie
oddana w dzierżawę na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod istniejące
ogródki rekreacyjne.

Ginekolog
Stomatolog
Chirurg
Dermatolog
Pracownia protetyczna

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

Seniorek
DOM DZIENNEGO POBYTU

NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba
tel. 32 700-77-33, 731-077-667

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT 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 z późniejszymi zmianami)
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),

Zapraszamy godz. 7.30-17.00

BIURO KREDYTOWE

REFINANS

zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 17.11.2016 r. Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej – Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Janusza Franiczka, zam. w Wodzisławiu
Śląskim przy ul. Skrzyszowskiej 39c, prowadzącego działalność gospodarczą Biuro Projektowo-usługowe „ALDA”
S.C. Hanna i Janusz Franiczek z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Skrzyszowskiej 39c, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Rozbudowa ul. Piernikarczyka wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 3090/359, 3088/335, 3744/338, 3745/338, 2992/341, 2507/342,
1336/335, 1740/337, 3993/324, 3496/323, 1744/323, 2020/323 (numery działek przed podziałem)”.
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.
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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.

dzień

pr

OFERTY WSZYSTKICH INSTYTUCJI
BANKOWYCH I POZABANKOWYCH
W JEDNYM MIEJSCU

A
J��I���%A P���O��3,5%

Oprocentowanie od
ność 98
al
aw
n
yz
Decyzja w 15
rz
P
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

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

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem
będzie ustalenie najwyższej stawki czynszu najmu
i na jej podstawie zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia
umowy najmu dla mieszkań wymienionych w wykazie.
Wykaz mieszkań oraz obowiązujące warunki uczestnictwa w 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 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.
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NAJLEPSZA MUZYKA NA BOŻE NARODZENIE
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PREMIERA
W SPRZEDAŻY
OD 6 GRUDNIA

Bernadeta Kowalska i Przyjaciele „Prezenty Świętego Mikołaja” | Różni wykonawcy „Świąteczne szlagiery”
Bożena Mielnik „Chwalmy Pana” | Claudia i Kasia Chwołka „Narodził się Jezus”

NOWOŚCI NA ŚLĄSKIM RYNKU MUZYCZNYM

Damian Holecki „Na zawsze razem” | Magdalena Pal „1000 razy”
Muzykanty „Bydzie impreza” | Janina Libera ,,Jestem twoja”

WIELU WYKONAWCÓW
NA JEDNYM KRĄŻKU

ZA
S
P
JLE W
A
N
A
CEN DNIU
U
GR

ł
z
1629 zł

Fest Gorkie Szlagiery | Fest Party vol.3

SZCZEGÓLNIE POLECAMY
Płyty dostępne
w redakcji
Wiadomości Rudzkich.

ZAPRASZAMY

Arkadia Band „Jeszcze wszystko jest przed nami” | Emi Band „Ja poczekam” | Mariusz Doroz „To nie jest sen...” | Kasia Piowczyk „Miłość”

Płyty z dostawą do domu zamów na stronie internetowej

sklep.wiadomoscirudzkie.pl

w poniedziałek
8.00-17.00
wtorek-czwartek
8.00-16.00
piątek
8.00-15.00

www.wiadomoscirudzkie.pl
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6
(II piętro, obok pokoju 222) wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Świętochłowickiej, obręb Kochłowice, karta mapy 5, stanowiącej
działkę nr 761/143 o powierzchni 779 m², KW nr GL1S/00018204/7, która zostanie oddana
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu nieruchomości wynosi 99.000,00 zł.

OGŁOSZENIA | 30.11.2016

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

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

CHWILÓWKI
Ruda Śląska tel. 690-878-872

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
ogłasza i podaje warunki przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomość gruntową znajdującą się w Rudzie Śląskiej – dzielnica Halemba przy ulicy Energetyków
15, składająca się z dwóch kortów tenisowych.
Ogłoszenie o 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.
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OPIEKUNEK POŻYCZKI
PRACA DLA

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

KORZYSTNE
WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70

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

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 32 260-0033. Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy Matpol Finanse Sp. z o.o.

Przeprowadzki, wywóz rzeczy nieCyklinowanie, Kuśmierski. Tel.
potrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 502-281-222.
240-04-01.
Remonty
–
kompleksowo
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
– szybko – solidnie. Kuchnie – szafy na
wymiar. Tel. 788-759-075.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel.
Pożyczki, kredyty nawet z komor507-055-024.
nikiem. Tel. 500-853-100.
Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.

506 937 477
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DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Malowanie, tapetowanie, gładzie, Usługi pogrzebowe i kremacyjne.
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel.
152-294.
32 240-03-88, 32 242-26-27.
Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.

Nagrobki w cenie producenta. Tel.
602-344-411.

Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.

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.
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.

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.

N������������
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 502-052-885.
ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 229
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Halemba, dwupokojowe, 48 m2,
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501- 108 tys., www.ANEL.pl tel. 502-052398-273.
885.
Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606274-056.

Ruda, jednopokojowe, 29 m , 58
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

Wyremontowany dom, 157 m2,
Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. Bielszowice, 530 tys., www.ANEL.pl,
32 243-01-77.
tel. 502-052-885.
VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32
243-01-77.
Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. Tel. 32 243-01-77.

Pani Bożenie Kaiser
pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
– Administracji nr 3 w Rudzie Śląskiej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA

składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Panu Justynowi Holona
Kierownikowi Działu Technicznego
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

RODZICÓW

składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Naszej Koleżance Jadwidze Tabackiej
Kierownikowi Filii nr 13 MBP
składamy wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI

Dyrektor wraz z Pracownikami
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej

Nie masz zdolności kredytowej
potrzebujesz gotówki. Tel. 32 24301-77.
Szybka pożyczka, dojazd 780-116672.
Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
Cyklinowanie, tel. 601-480-719.

Halemba, jednopokojowe, 38 m2,
79 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
Szeregówki Halemba, 123 m2, 325
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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. 607-706-692.

Cyklinowanie, tel. 501-835-581.

Ruda 1 ul. Norwida – nowe domy
Rencista, „złota rączka”, oferuje szeregowe cena 270 tys. zł. GABRIEL,
profasjonalne, kompleksowe kafelko- tel. 691-523-055.
wanie łazienek, remonty. Tel. 32 307UWAGA – Wirek już wkrótce nowe
20-99, 784-699-569.
szeregowe domy, ul. Jankowskiego.
Pomoce
domowe
,,BLASK” GABRIEL, tel. 691-523-055.
– usługi porządkowe, sprzątanie, myTanie mieszkania na WWW.
cie okien, prasowanie, pranie dywaLOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
nów i mebli tapicerowanych. Tel. 609937-588.

Panu
Piotrowi Janikowi
naczelnikowi Wydziału Inwestycji
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej,
pilne. Tel. 531-465-977.

SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502865-808.

Kawalerki: Jankowskiego, 33 m2, 2
piętro, 68 tys. LOKATOR, tel. 793-017323.

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

Dwupokojowe: Westerplatte 47
m2, 99 tys., Katowicka 32 m2, 53 tys.,
Solidarności, 46 m2, 118 tys. LOKATOR,
tel. 793-017-323.
Trzypokojowe: Kopalniana 54 m2,
139 tys., Pordzika, 55 m2, 129 tys, LOKATOR, tel. 793-017-323.
Do wynajęcia salon fryzjerski
w Rudzie Śląskiej. Tel. 509-737-782.
Do wynajęcia lokal mieszkalny –
Wirek. Tel. 692-765-153.
Do wynajęcia lokal mieszkalny jako
użytkowy – gabinety, biuro, 1 piętro 80
2
m , Wirek. Tel. 692-765-153.
Sprzedam kawalerkę do remontu.
Ruda Śl., A. Maya. Tanio, tel. 888-430349.

AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie
zaświadczeń. Cena: 0,52 za kg. Odstąpię zbiornicę z możliwością współpracy z recyklingiem. Tel. 32 771-61-31,
502-687-301.

P����
Zatrudnię samodzielnego kucharza. Tel. 607-468-787.
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych. Tel. 603-975-040.
Sprzedawcę, kierowcę-magazyniera do hurtowni materiałów
budowlanych w Rudzie Śląskiej,
tel. 606-126-690, budchem@autograf.pl.

Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-06-

Elektryka zatrudnię od zaraz. Tel.
668-189-468.

Sprzedam M-3, 50 m2, parter, Bykowina, 80 tys., (do remontu). Tel.
600-318-418.

Firma budowlana Bedamex zatrudni pracowników: brygadzistę,
pracowników do prac ogólnobudowlanych. Wymagane doświadczenie
min. 2 lata. Tel. 32 242-24-11, 601504-030 w godz. 8-14.

28.

Kupię bezpośrednio mieszkanie 2- lub 3-pokojowe, Bykowina,
Wirek, Nowy Bytom. Tel. 506-915864.
Do wynajęcia lokal – bar, 150 m2,
Halemba, Kłodnicka 47. Tel. 604-835094.

M����������
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel.
507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich
marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865808.
Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel.
510-823-457.

Zatrudnię opiekunki do pracy w
Niemczech tel. 781-989-873, 32 27109-66.
Pracownik biurowy, dostawca.
Oczekiwania od kandydata: mężczyzna, podstawowa znajomość
programu corel draw, posiadanie
samochodu osobowego, wiek 4050 lat, zamieszkanie – okolice Kochłowic. Oferujemy: stabilna praca
w niewielkim, zgranym zespole,
umowa o pracę. Alina Grodecka,
tel. 607-633-143, ruda@egrami.pl.

R����
Drewno kominkowe. Tel. 530-412007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507851-852.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku
mieszkalnym na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Osiedlowa 7/5
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.
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Lekkoatletyka

Lekkoatletyka nie jest im straszna!
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Piłka nożna

Puchar dla Pogoni
Skład Pogoni: Marcin Wójcik,
Łukasz Lein, Wojciech Blaszke,
Adam Seiler, Mateusz Dynek, Ariel
Kokot, Łukasz Molek, Beniamin
Ilnicki, Tomasz Matysek, Michał
Zięcik, Łukasz Mielnicki; rezerwowi:
Grzegorz Mickiewicz, Jarosław
Żdziech, Marcin Nawrat, Wojciech
Kiełkowski, Rafał Kowalski.
Trener: Łukasz Bereta

Mecz z GKS-em Katowice II miał dla zawodników Pogoni wielkie znaczenie.
Mali sportowcy z rudzkich szkół podstawowych wzięli udział w programie „Lekkoatletyka dla każdego”.
Mali zawodnicy sprawdzili swoją sprawność fizyczną w konkurencjach lekkoatletycznych. W halembskiej hali MOSiR-u odbył się piąty już finał akcji
„Lekkoatletyka dla każdego”, w której wzięli udział
uczniowie klas II i III rudzkich szkół podstawowych.
– Dzieci dużo pracują na lekcjach wychowania fizycznego, żeby się przygotować do udziału w tych zawodach. Przez cały październik i do połowy listopada
ponad tysiąc uczniów szkół podstawowych wytrwale
trenowało, a ten dzień jest zwieńczeniem tych przygotowań – tłumaczyła Zuzanna Radecka-Pakaszewska,
jedna z organizatorek. – Niekoniecznie chodzi o to,
żeby zaprezentowały się dzieci najszybsze czy najlepsze, bo tu wszyscy mają szanse i przy tym dobrze się
bawią. W tym programie chodzi przede wszystkim o
to, żeby zarazić dzieci ruchem i miłością do sportu, a
także zwrócić uwagę na profilaktykę zdrowia. Dzieci
powinny zrozumieć, że sport to coś ważnego – dodała.
Młodzi zawodnicy wzięli udział w konkurencjach
takich jak: skok w dal z miejsca, sztafeta wahadłowa,
rzut piłką lekarską z klęku w przód, tor przeszkód,

skoki na krzyżaku, które sprawdzają koordynację ruchową i bieg wytrzymałościowy z piłeczkami. W zawodach wystartowały reprezentacje: Szkoły Podstawowej nr 24, Szkoły Podstawowej nr 15, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Szkoły Podstawowej
nr 3, Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej
nr 36.
Rozgrywki dostarczyły uczestnikom wielu wrażeń
oraz nauczyły zasad uczciwej rywalizacji. Najwięcej
emocji wzbudził bieg wytrzymałościowy z piłeczkami. – Dzieci lubią ćwiczyć na lekcjach wychowania
fizycznego, jeśli tylko wskaże się im odpowiedni kierunek. To nasza misja, żeby zachęcać dzieci do ćwiczeń
i wierzymy w to, że tę misję uda się zrealizować. Poza
tym mam nadzieję, że dzięki temu, wielu młodych ludzi
będzie kiedyś reprezentować nasz kraj podczas różnych mistrzostw sportowych – zaznaczyła Zuzanna
Radecka-Pakaszewska.
Głównym celem programu „Lekkoatletyka dla każdego” jest rozpowszechnianie lekkiej atletyki, jako
wiodącej dyscypliny sportu, która ma służyć wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

Zawody na torze rowerowym

Rowerowe szaleństwo na pumptracku
Rowerzyści przetestowali nowy pumptrack. Na torze
rowerowym w Bykowinie odbył się zjazd miłośników
jednośladów, którzy w jak najkrótszym czasie, musieli
pokonać cały rowerowy plac zabaw. Emocji nie brakowało. – Ten pomysł powstał z inicjatywy mieszkańców
oraz grup działających w naszej lokalnej społeczności.
Nie chodzi o to, żeby uczestnicy między sobą rywalizowali, tylko po prostu dobrze się bawili i sprawdzili swoje siły podczas przejazdu na czas – zaznaczyła Ewa
Chmielewska, organizatorka imprezy.
Na uczestników imprezy, którym udało się przejechać cały pumptrack, czekało losowanie nagród. Wyróżniono także najstarszego oraz najmłodszego rowerzystę. Dla zawodników przygotowano również gorący
poczęstunek i grill w strefie aktywności. W imprezie
mogli wziąć udział rowerzyści bez względu na wiek,
jednak każdy z uczestników musiał pamiętać o założeniu kasku ochronnego. Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja Aktywni Społecznie „AS” Ewa Chmielewska, Stowarzyszenie Lepsze Kochłowice, Lepsza Ruda
Śląska, Młodzieżowa Rada Miasta, klub seniora z Bykowiny oraz Fundacja Gloria Kultura.

Jazda na pumptracku była emocjonująca.

Klub MKS Pogoń Ruda Śląska został zwycięzcą Pucharu Polski Podokręgu Katowice. 26 listopada na boisku przy ul. Czarnoleśnej seniorzy MKS-u Pogoń pokonali drużynę GKS-u Katowice II. Dla rudzkiej drużyny spotkanie miało ogromne znaczenie, między innymi
ze względu na fakt, że dotychczas w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Katowice w finale
drużyna znalazła się po raz pierwszy.
Przez pierwsze 20 minut meczu żadna z drużyn nie
potrafiła stworzyć dla siebie odpowiedniej sytuacji
bramkowej. Jednak sytuacja poprawiła się w 24. minucie, kiedy Łukasz Mielnicki wszedł pewnie w pole karne. Ostry atak gospodarzy zakończył się faulem na zawodniku Pogoni. Sędzia podyktował rzut karny, a trybuny zamarły. – Na twarzy zawodnika malowało się

pełne skupienie. Michał Zięcik pewnie podbiegł do piłki, która poszybowała wprost do bramki GKS-u. W ten
sposób drużyna Pogoni do końca pierwszej połowy zdobyła prowadzenie. Druga połowa z kolei rozpoczęła się
od nerwowych prób zremisowania przez drużynę gospodarzy. Jednak Marcin Wójcik odpierał każdą próbę ataku na bramkę rudzian. W 55 minucie fatalny błąd bramkarza GKS-u, który wybił piłkę wprost pod nogi Łukasza
Mielnickiego, pozwolił podwyższyć wynik spotkania na
2:0 dla Pogoni. Taki wynik utrzymał się już do końca
spotkania – relacjonował Adam Markiefka, prezes
MKS-u Pogoń Ruda Śląska.
Po rozegranym meczu prezes Podokręgu Katowice
Stefan Mleczko wręczył rudzkiej drużynie puchar oraz
20 piłek.
REKLAMA
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Badminton

Pływanie

Slavia zawsze z sukcesami Liga badmintona dobiegła końca Sukcesy zawodników
22 listopada zakończyła się IV edycja
UKS Manta
Rudzkiej Amatorskiej Ligi Badmintona. Za-

Zawodnik ZKS-u Slavia Ruda Śląska na trzecim miejscu podium.
Rudzcy zapaśnicy nigdy nie odpoczywają. Zawodnicy ZKS-u Slavia Ruda Śląska
odnieśli kolejne sukcesy podczas Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego o Puchar Starosty Krapkowickiego. Złoto zdobyli: Michał Wieczorek, Olaf Węglewski
i Dominik Hansla. Srebro wywalczyli:
Adam Cepok, Emilia Wójcik, Kamil Żołdak, Jakub Lekston, Mirosław Szcześnia-

kiewicz i Mateusz Jachowicz. Z kolei brązowe medale otrzymali: Oliwia Rożek,
Adrian Kubiczek, Artur Żołdak i Marek
Hajok. Dobrze spisał się także Dawid
Strzałka, który zajął trzecie miejsce w XXV
Turnieju Zapaśniczym o Puchar Ziemi Kraśnickiej. Dawid rywalizował w kategorii do
74 kg. Zawody tradycyjnie miały bardzo
silną obsadę międzynarodową.

REKREACJA

Inwazja dinozaurów
W sobotę (26.11) w rudzkim parku
wodnym zagościli niebezpieczni towarzysze zabawy – w Aquadromie miała
miejsce inwazja dinozaurów. – Aquadrom
postanowił przyłączyć się do akcji Dinovember i zaprosił do swojego świata prehistorycznych gości. Dinovember to rodzinna zabawa, która ma na celu wzbudzić zainteresowanie dzieci i rozpalić ich
wyobraźnię poprzez ożywienie dinozaurów – informowała Agnieszka Piekorz,
rzecznik prasowy rudzkiego Aquadromu.
Tak właśnie w parku wodnym zagościły dinozaury, które zwiedziły tubę do nurkowania, basen zewnętrzny, czy Bajtel
Zatokę. Wszystko po to, by dziecięcy
świat zabawy zagościł także podczas
wodnych figli. – Ponadto można było zamienić się w małego paleontologa i spróbować odszukać szczątki prehistorycznych gadów. Nie brakowało minigiełdy

Dzieciaki mogły spotkać się
oko w oko z dinozaurami.
minerałów organizowanej przez Studenckie Koło Mineralogów „Heliodor” z Uniwersytetu Śląskiego, a także eksponatów
dinozaurów i prelekcji prowadzonych
przez Park Rozrywki Krasiejów, który był
głównym partnerem wydarzenia – podkreślała Agnieszka Piekorz. Dodatkowo
każde dziecko, które przyniosło swoją
zabawkę dinozaura mogło uzyskać aż 50
proc. rabatu na bilety ulgowe.

Łucznictwo

UKS Grot podsumował sezon
W ubiegłym tygodniu UKS Grot uroczyście podsumował miniony sezon
2016. W tym roku kapituła postanowiła
przyznać szereg nagród indywidualnych:
Najlepszym zawodnikiem została Justyna
Wyciślik. Za wybitne osiągnięcia w sezonie 2016 nagrody otrzymali: Dominika
Klyszcz, Patrycja Boniek, Karolina SkaZawodnicy UKS-u Grot otrzymali wiele
wińska, Arkadiusz Mróz, Sebastian Ziętek, Denis Biały i Wiktor Szreder. Za do- wyróżnień za osiągnięcia w minionym sezonie.
bre osiągnięcia w sezonie 2016 – Patryk
Szreder, Natalia Lepa i Julia Mróz.
oraz dyrektorom szkół współpracująUKS Grot Ruda Śląska złożył rów- cych z klubem: Szkole Podstawowej nr
nież podziękowania firmie SC Krysław 2 i Gimnazjum nr 5.

wody odbywały się systemem „każdy z każdym”. Do rozgrywek zapisało się 13 zawodników, jednak w trakcie trwania zawodów
dwóch graczy odpadło z powodu kontuzji.
W rozgrywkach pojawiło się również kilka
nowych osób, które mogły zdobyć doświadczenie w tej interesującej dyscyplinie sportu.
Ostatecznie pierwsze miejsce zajął Adam
Król, drugie Damian Szołtysik, natomiast na
trzeciej pozycji uplasował się Sławomir Pośpiech. Tradycyjnie już większość meczów
była bardzo zacięta i każdy z zawodników zostawił sporo sił na korcie. Organizatorem rozgrywek był Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum nr 7 przy współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Klasyfikacja po ostatniej kolejce z 22 listopada 2016 r.: 1. Adam Król, 2. Damian Szołty-

Zawodniczki UKS-u Manta z medalami.
Zwycięzcy po intensywnych rozgrywkach
mogli cieszyć się nagrodami.
sik, 3. Sławomir Pośpiech, 4. Artur Zwierzyński, 5. Grzegorz Burek, 6. Ireneusz Długaj, 7.
Jacek Copik, 8. Ireneusz Osak, 9. Jakub Wawrzyczek, 10. Kasjan Nowak, 11. Gabriel Kolcz,
12. Marek Nawrot.

Piłka ręczna

Rozgrywki szczypiornistów z SP nr 2
Uczniowie szkół podstawowych
sprawdzili swoje siły w piłce ręcznej. We wtorek (22.11) w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Halembie zostały
rozegrane kolejne zawody. Rozgrywki grupy pierwszej odbyły się
pomiędzy Szkołą Podstawową nr
2, Szkołą Podstawową nr 16, Szkołą Podstawową Sportową nr 15,
Szkołą Podstawową nr 23 oraz
Szkołą Podstawową nr 8. W pierwMłodzi szczypiorniści z SP nr 2 sprawdzili
szym meczu reprezentacja SP nr 2
swoje siły na parkiecie hali MOSiR-u.
wygrała jedną bramką z SP nr 23
(5:4), natomiast w drugim meczu
Skład drużyny Szkoły Podstawowej nr 2: klaz SP nr 16, pomimo bardzo dobrej gry, uczniom
z Bykowiny nie udało się pokonać rywali i prze- sa VI b – Tymoteusz Łukaszczyk, Patryk Bemgrali jedną bramką. Jednak w spotkaniu o drugą benek, Arkadiusz Sowa, Jakub Janus, Filip Lilokatę w grupie po bardzo szybkim i udanym wowski, Natan Pospiszyl, klasaV b – Kevin
pojedynku, udało się im wygrać z SPS nr 15 kil- Opeldus, Tomasz Sowa, Łukasz Paszek, Karol
Mazurek, klasa V a – Dawid Szymański.
koma bramkami.

Tenis stołowy

Harcerskie mistrzostwa w tenisie stołowym
Po raz kolejny 26 listopada zuchy, harcerze
i instruktorzy rudzkiego Hufca ZHP spotkali
się w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15
w Halembie, aby walczyć o tytuł mistrza celuloidowej piłeczki. Rudzcy harcerze już od kilkunastu lat spotykają się przy ping-pongowych
stołach, aby uczcić na sportowo Święto Niepodległości. Mecze rozgrywane w ośmiu kategoriach były ciekawe i zacięte. W poszczególnych kategoriach triumfowali: Zosia Florczyk,
Marcin Frank, Alicja Hojka, Grzegorz Frank,
Jonasz Nocoń, Julia Motylewska, Aleksandra
Dreszer i Dominik Dreszer. W zmaganiach
sportowych uczestniczył wiceprzewodniczący
Rady Miasta dh phm Krzysztof Rodzoch i zdobył w swojej kategorii trzecie miejsce. Nad
prawidłowością oraz zgodną z przepisami grą
czuwały zawodniczki z klubu tenisa stołowego „Halembianka” 2001” przy SPS nr 15. Na-

W miniony weekend (25-26 listopada) w Gliwicach odbyły się Mistrzostwa Śląska Open 14, 15,
16-18 lat i Open, podczas których klub UKS Manta
wystartował w mocnym składzie, odnosząc wiele
sukcesów.
Pierwszy dzień Mistrzostw Śląska Open zamknęła Patrycja Szymczak z trzema tytułami mistrzyni Śląska na 50, 200 i 400 m stylem dowolnym.
Popisał się także Dawid Nowotny, który został mistrzem Śląska na 100 m stylem motylkowym oraz
uzyskał trzecie miejsce na podium na 50 m stylem
motylkowym. Z kolei srebro zdobyła sztafeta 4 x
200 m w kategorii open, w składzie: Weronika Majewska, Matra Skudlik, Dominika Nocoń i Patrycja
Szymczak. Sztafeta w tym samym składzie zajęła
też trzecie miejsce 4 x 100 m stylem dowolnym.
Drugie miejsce przypadło w udziale sztafecie 4 x 50
m stylem dowolnym w składzie: Patrycja Szymczak, Dawid Kowalczyk, Dominika Nocoń, Wiktoria Kijek. Drugi dzień zawodów był równie emocjonujący jak pierwszy oraz także pełen sukcesów. Patrycja Szymczak została mistrzynią Śląska na 100 m
stylem dowolnym, Wiktor Kijek mistrzem Śląska na
100 m stylem zmiennym, a Dawid Nowotny był
trzeci na 100 m stylem klasycznym. Poza mistrzami
sukcesy odnieśli: Dominika Nocoń, która była
czwarta na 100 m stylem zmiennym, Wiktor Kijek
– czwarty na 100 m dowolnym oraz Weronika Majewska – także czwarta na 200 m stylem motylkowym. W mistrzostwach wzięli udział: Julia Jakimowicz, Hanna Przewoźnik, Marta Skudlik, Weronika
Majewska, Dominika Nocoń, Patrycja Szymczak,
Arkadiusz Czyżak, Dawid Nowotny, Bartosz Prokop, Mateusz Krajewski, Dawid Kowalczyk i Wiktor Kijek. Warto dodać, że podczas minionych mistrzostw Patrycja Szymczak i Wiktor Kijek odebrali
również certyfikaty do kadry narodowej juniora. Patrycja za okres 1.09.-31.03, natomiast Wiktor zaległe za okres 1.04.-31.08.2016.

Sportowy rozkład jazdy

Mecze były ciekawe i zacięte.
tomiast za całość przygotowania i obsługi zawodów byli odpowiedzialni harcerze i instruktorzy Szczepu „Pomarańczowe Jedynki” przy
SPS nr 15 z szefem turnieju hm Bogdanem
Blautem.

Siatkówka
1 grudnia, godz. 18.00 – mecz juniorki KPKS
Halemba – JKS SMS Jastrzębie II.
Biegi
4 grudnia, godz. 15.00 – Bieg Mikołajów,
rynek w Nowym Bytomiu.
Hokej
4 grudnia, godz. 10.00 – Międzynarodowy
Barbórkowy Turniej Minihokeja, lodowisko
w Orzegowie.
Fitness
10 grudnia, godz. 10.00 – Mikołajkowa Konwencja Fitness, hala MOSiR, ul.Hallera 16 b.

Kolumny sportowe zredagowała
magdalena buchta
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MOSKITIERY

PRODUKCJA
I MONTAŻ

Z NAMI BEZPIECZNIE
Zabrze, Hagera 17, tel. 514-109-313, 502-445-100
sklep@prohaus-zabrze.pl | www.prohaus-zabrze.pl

OKNA |DRZWI | MOSKITIERY | ROLETY | BRAMY

PROMOC
ZRÓB SO JA ZIMOWA! ROLETY ZEWNĘTRZNE
BIE PREZ
ENT
NA ŚWIĘ
TA
Roleta zewnętrzna
natynkowa 1400x1400

OKNO 1165 x 1435

40 zł (brutto)
x 10 rat 0%
(cena przy zakupie
min. 2 szt.)

59,90 zł (brutto)
x 10 rat 0%
(z montażem)

SYSTEM RATALNY 10 RAT BEZ ODSETEK!
BEZPŁATNY POMIAR

DO MIESZKAŃ

DRZWI ZEWNĘTRZNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DRZWI WEWNĘTRZNE

19,50 zł (brutto)

12,50 zł (brutto)

Skrzydło

Skrzydło

x 10 rat 0%

rozm. 80cm,
kolory: złoty dąb, wenge, orzech amerykański.
3 zawiasy czopowe wkręcane
2 zamki na wkładkę patentową
bolce antywyważeniowe
wizjer szerokokątny
próg drewniany
ościeżnica wzmacniana MDF
wypełnienie płyta wiórowo-otworowana
akustyczność 29dB
w komplecie ościeżnicą, wizjerem i progiem

100 zł x 10 rat 0%
(z montażem i VAT 8%)

19,50 zł
ANTYWŁAMANIOWE

x 10 rat 0%

•
•
•
•
•
•
•
•
•

klasa antywłamaniowa: 3,
rozmiar 80cm,
kolory: złoty dąb, dąb rustical
grubość skrzydła 45mm
wypełnienie spieniony polistyren
wzmocnienie prętami hartowanymi
trzy bolce antywyważeniowe
w komplecie:
trzy zamki, ościeżnica , klamki, rozeta antywłamaniowa kl 4

x 10 rat 0%

(brutto)

11,00 zł

(brutto)
x 10 rat 0%

200 zł

x 10 rat 0%
(z montażem i VAT 8%)

Skrzydło
*

do wyczerpania zapasów

Skrzydło

