
ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS.
8 listopada 2017 r. (środa) numer 45/1299

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

Fo
to

: a
rc

h.

KUPIĘ AKCJE HUTY 
POKÓJ SA

TEL. 507-671-829 
NAJWYŻSZA CENA

DYŻUR 
REDAKTORA
Agnieszka 
Lewko, 

tel. 501-355-872 
agnieszka.lewko@wiadomoscirudzkie.pl

O
so

bo
m

 d
o 

la
t 1

8 
al

ko
ho

lu
 

ni
e 

sp
rz

ed
aj

em
y

Biegi Wiewiórki 
za nami

 

Czytaj str. 19

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

ZS nr 5, Jankowskiego - Wirek - 7.11.17
MBP nr 18 - Halemba - 8.11.17
MCK im. H. Bisty - Nowy Bytom - 9.11.17
ODK Country - Bykowina - 10.11.17
Ruda 1, ul. Wolności  6, p. I, sala nr 1 - 14.11.17

Miesiąc z nocną
opieką po nowemu

Od ponad miesiąca w rudzkim Szpitalu Miejskim działa Nocna Opieka Lekar-
ska, która 1 października została tu przeniesiona z przychodni w Nowym Byto-
miu oraz w Kochłowicach. Od tego czasu NOL na Goduli odwiedziło ponad 
2 tys. pacjentów, którzy mogą w godzinach wieczornych i nocnych oraz w dni 
świąteczne otrzymać niezbędną pomoc lekarzy oraz pielęgniarek. O pierwszym 
miesiącu funkcjonowania NOL-u rozmawiamy z prezes szpitala, która podkre-
śla, że jedną z podstawowych zalet nowego systemu jest to, że pacjent nie krą-
ży pomiędzy przychodniami a szpitalem, gdzie zamiast tego może liczyć na po-
moc uszytą na miarę potrzeb. Potwierdziła to zresztą kontrola NFZ, która odby-
ła się już w pierwszej godzinie funkcjonowania NOL-u. Więcej str. 3

Gdzie będą fedrować?
Prezydent miasta podpisała zgodę na wydobywanie węgla w latach 2018-

2020 w 32 ścianach kopalni Ruda. Równocześnie nie dała zielonego światła na 
fedrowanie w trzech ścianach ruchu Pokój, bo wydobycie w nich mogłoby po-
ważnie zagrażać dzielnicy Wirek. Władze miasta tłumaczą to tym, że KWK Ruda 
nie przedstawiła analiz, z których jasno wynikałoby, że planowane wydobycie 
będzie w pełni bezpieczne głównie dla centralnej części Wirku. Problemem jest 
także zachwianie stosunków wodnych w rejonie koryta Potoku Bielszowickiego, 
co także wynikało ze wcześniejszej eksploatacji górniczej oraz opóźnienia w re-
alizacji tegorocznych planów likwidacji szkód górniczych. Więcej str. 10
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REKLAMA

W poniedziałek (6.11) mieszkańcy Bielszowic rozmawiali z władzami miasta w ramach jesiennego cyklu spotkań. Była to okazja do dyskusji m.in. na 
temat zieleni w dzielnicy, budowy chodników, smogu, stworzenia ekranów akustycznych, czy oświetlenia. 

SPOTKANIA Z PREZYDENT MIASTA

O sprawach Bielszowic

Jeżeli chodzi o tegoroczne zrealizo-
wane inwestycje w dzielnicy to warto 
wymienić m.in. budowę parkingu 
przy ul. ks. Niedzieli 61 (39 miejsc, in-
westycja w ramach tegorocznego bu-
dżetu obywatelskiego), a także budowę 
pierwszego etapu drogi pomiędzy uli-
cami Kingi i na Piaski. Wyremontowa-
no ponadto ulicę Kokota na odcinku od 
ul. PCK do ul. Kossaka. Sporządzono 
również dokumentację budowy odcinka 
trasy N-S od ul. Kokota do zjazdu z au-
tostrady A-4. Natomiast w trakcie reali-
zacji są: budowa trasy N-S od ul. No-
wobukowej do ul. Kokota, termomo-
dernizacja SP nr 13 i wykonanie projek-
tu budowy drogi rowerowej od ul. Biel-
szowickiej do ul. Gęsiej. Dodatkowo na 
przyszły rok w ramach wspomnianego 
budżetu partycypacyjnego zaplanowa-

no utworzenie rolkowiska oraz kortu 
tenisowego w Parku Strzelnica.

Nie brakowało także szeregu uwag 
ze strony mieszkańców. Paweł Skworc 
z Bielszowic zwracał uwagę m.in. na 
brak chodników wzdłuż ulicy Sportow-
ców. – Często tam chodzę i od ul. Jasnej 
do poligonu nie ma chodnika, a teren 
który tam jest, w niczym go nie przypo-
mina, bo nie ma tam nawet płytek – wy-
jaśniał pan Paweł. – Lada dzień prze-
prowadzimy tam wizję lokalną i zorien-
tujemy się, jak wygląda sytuacja – za-
powiadała prezydent Grażyna Dzie-
dzic. 

Mieszkaniec zwracał uwagę także na 
brak kwiatów w dzielnicy (w Parku 
Strzelnica). – MPGM TBS odpowiada 
obecnie za zieleń miejską i dzięki temu 
już w tym roku mieliśmy dużo więcej na-

HARMONOGRAM JESIENNYCH SPOTKAŃ 
PREZYDENT GRAŻYNY DZIEDZIC 

Z MIESZKAŃCAMI:
9.XI. – czwartek – godz. 17.00 

 Halemba – Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Lexa 14;
14.XI. – wtorek – godz. 17.00 – Bykowina – R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa;

16.XI. – czwartek – godz. 17.00 
– Ruda – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28.

ZAPROSZENIE
W związku ze zbliżającym się 

Narodowym Świętem Niepodle-
głości zapraszam serdecznie na 
uroczystą mszę świętą w inten-
cji Ojczyzny i mieszkańców Rudy 
Śląskiej, która zostanie odpra-
wiona 11 listopada br. o godz. 
10.00 w Parafi i pw. św. Pawła 
– Apostoła w Rudzie Śląskiej. Po 
uroczystej mszy świętej dalsze 
obchody odbywać się będą na 
rynku miejskim.

Pamiętajmy, że Święto Niepod-
ległości jest wyjątkowym dniem. 
Odzyskanie po 123 latach zabo-
rów przez Polskę wolność to wy-
darzenie, o którym pamięć musi 
zachować każdy z nas. W dniu 
jego rocznicy powinna przepeł-
niać nas duma i radość z tego, że 
żyjemy w wolnej Polsce.

Wywieśmy 11 listopada bia-
ło-czerwoną fl agę i przypnijmy 
do piersi kokardy w barwach 
narodowych. Świętujmy! Mam 
nadzieję, że 11 listopada każdy 
z nas zamanifestuje obywatelską 
wspólnotę i miłość do Ojczyzny.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta

OGŁOSZENIE

sadzeń kwiatów – głównie na rondach. 
Na rewitalizację parków staramy się 
pozyskiwać fundusze z zewnątrz. Obie-
cuję, że w przyszłym roku ta zmiana bę-
dzie już mocno zauważalna – zaznaczy-
ła Dziedzic. 

Pytania dotyczyły także dalszych lo-
sów szpitala w Bielszowicach. – Miej-
sce to bardzo się zmieni. Prezes szpitala 
ma ambitne plany w tym względzie. Ma 
tam powstać m.in. zakład opiekuńczo-
leczniczy oraz rehabilitacyjny – zdra-
dził wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Wśród uczestników spotkania poja-
wili się także ci, którzy od lata borykają 
się z niedogodnościami w Bielszowi-
cach. – Od siedmiu lat mieszkam na 
osiedlu Fińskich Domków i kiedy wpro-
wadzaliśmy się tam, pozostali miesz-
kańcy mówili nam o możliwości wybu-
dowania ekranów akustycznych w po-
bliżu autostrady A4, której szum nam 
przeszkadza. Chciałam więc się dowie-
dzieć, czy takie plany są? – pytała pani 
Marzena. – Niebawem będziemy aktu-
alizować mapę akustyczną. Jeżeli okaże 
się, że natężenie ruchu w pobliżu Pań-
stwa miejsca zamieszkania jest przekro-
czone, to wówczas wystąpimy do Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, która zarządza m.in. autostradą 

A-4, o utworzenie tychże ekranów – za-
powiadał Krzysztof Mejer. 

Pojawił się również temat smogu. 
– Musicie się Państwo przełamać 
i dzwonić. Inaczej problem z paleniem 
śmieciami w piecach nie zmniejszy się. 
Oczywiście kontrole nadal będą prowa-
dzone regularnie, jednak ten telefon 
może nas szybko naprowadzić na 
sprawcę – podkreślał Mejer. 

Wiceprezydent zapowiedział równo-
cześnie, że władze przymierzają się do 
zakupu czujników pomiaru zanieczysz-
czenia powietrza w mieście, które po-
zwolą ustalić, które rejony Rudy Ślą-
skiej są w najgorszej kondycji pod 
względem smogu. Mieszkańcy Bielszo-
wic zgłaszali też postulaty odnośnie 
oświetlenia, chwaląc te, które powstało 
przy ul. Hallera. – Nasze, miejskie słupy 
wymieniamy, jednak część słupów usta-
wionych na terenie miasta należy do 
spółki Tauron Dystrybucja i na nich, tak 
jak w przypadku ul. Bielszowickiej, wy-
mieniona zostaje jedynie oprawa ledo-
wa. Stąd taka widoczność. Obiecuję 
Państwu, że będę dążyła do wykupu 
tych słupów i ich wymiany, tak by w ca-
łym mieście było oświetlenie na najwyż-
szym poziomie – zaznaczała prezydent 
Dziedzic.  Joanna Oreł

OGŁOSZENIE
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Nocna Opieka Lekarska działa w szpi-
talu na Goduli od 1 października. Ta 
zmiana była efektem wprowadzenia tzw. 
ustawy sieciowej. Przez miesiąc w rudz-
kim NOL-u pojawiło się 2137 pacjentów. 
Nad zdrowiem ich wszystkich czuwa 
ogółem 45 lekarzy i 15 pielęgniarek. 
W dni powszednie, kiedy to Nocna Opie-
ka Lekarska działa w godzinach od 18 do 
8, pracuje trzech lekarzy i trzy pielęgniar-
ki. Natomiast w dni świąteczne są to 
cztery zespoły. Jednak – w związku ze 
zbliżającym się sezonem zwiększonych 
zachorowań – szpital deklaruje możli-
wość powiększenia tego składu. – Naj-

NOCNA OPIEKA LEKARSKA

Miesiąc z NOL-em na GoduliMija miesiąc, odkąd Nocna Opieka 
Lekarska została przeniesiona 
z przychodni w Nowym Bytomiu 
i w Kochłowicach do Szpitala 
Miejskiego w Rudzie Śląskiej-
Goduli. Przez ten czas w punkcie 
nocnej i świątecznej opieki przyjęto 
ok. 2 tys. pacjentów, a swój test 
nowy, rudzki NOL przeszedł 
1 października, kiedy to właśnie 
o godz. 8 rozpoczął się pierwszy 
dzień jego funkcjonowania, 
a już dziesięć minut później 
odbyła się kontrola Śląskiego 
Oddziału Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Kontrola zakończona 
sukcesem, bo jego szef – Jerzy 
Szafranowicz – pochwalił rudzki 
szpital za dobre przygotowanie się 
do nowych zadań. Czas więc na 
podsumowanie tego pierwszego 
miesiąca.

NOL działa w szpitalu na Goduli od 1 października.
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większe nasilenie pacjentów obserwuje-
my w soboty i niedziele (ok. 200 osób 
dziennie – przyp. red.). Wskazuje to, że 
podstawowa opieka zdrowotna w Rudzie 
Śląskiej działa w tym czasie, w którym 
ma działać bardzo dobrze – ocenia Kata-
rzyna Adamek, prezes Szpitala Miejskie-
go w Rudzie Śląskiej. – Jesteśmy przygo-
towani elastycznie do potrzeb naszych 
pacjentów i będziemy obserwowali, jak 
ich liczba rozłoży się w kolejnych miesią-
cach – dodaje.

Podstawowa różnica dla tych ostatnich 
– prócz zmiany lokalizacji Nocnej Opie-
ki Lekarskiej – jest taka, że pacjenci nie 
muszą już krążyć pomiędzy punktami, 
gdzie możliwe byłoby uzyskanie pomo-
cy. – Kiedyś pacjent krążył pomiędzy 

Przypomnijmy, że korzystanie z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
jest uzasadnione w przypadkach, gdy występują między innymi: 
zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny 

napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością); infekcja dróg 
oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie 

u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku; bóle brzucha, nieustępujące 
mimo stosowania leków rozkurczowych; bóle głowy, nieustępujące 
mimo stosowania leków przeciwbólowych; biegunka lub wymioty, 

szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku; zatrzymanie wiatrów, 
stolca lub moczu; nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn 

itp.; zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby 
samobójczej, wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

W ofercie rownież: LECZENIE LASEREM 
bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, leczenie opryszczki, 

aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl 
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE 
LECZENIE – bezboleśnie, bez konieczności 
znieczulenia, bez używania wiertła!

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl
Zaprasza dorosłych i dzieci na 
LECZENIE
znieczulenia, bez używania wiertła!

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE 

SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem 
gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.

REKLAMA

izbą przyjęć a nocną i świąteczną opieką 
medyczną. Oczywiście zdarzają się sytu-
acje, w których pacjent trafi ający na izbę 
przyjęć jest proszony o to, żeby przejść 
do NOL-u, ale to jest niewielka liczba 
osób. Zdarzają się też przypadki w drugą 
stronę – pacjent trafi a do nocnej opieki, 
ale ze względu na konieczność poszerze-
nia diagnostyki lub zabezpieczenia ura-

zu, trafi a na izbę przyjęć. Trzeba w tym 
miejscu podkreślić jedno – pacjent, tra-
fi ając do szpitala, otrzymuje usługę me-
dyczną uszytą na miarę w jednym miej-
scu – podkreśla Katarzyna Adamek.

Potwierdziła to kontrolna wizyta Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, która od-
była się 1 października – 10 minut po 
uruchomieniu systemu. – Muszę przy-
znać, że to była dla mnie chwila satysfak-
cji, kiedy dyrektorzy Narodowego Fun-
duszu Zdrowia zadowoleni byli z tego, 
jak jest zorganizowana nasza nocna 
i świąteczna opieka medyczna – przyzna-
je prezes Adamek. – Na pewno początko-
wo dużo kontrowersji budził fakt, że je-
steśmy tylko w jednej lokalizacji w Ru-
dzie Śląskiej, ale z perspektywy tego 
miesiąca widzimy, że liczba pacjentów 
jest stała, więc od początku pacjenci wie-
dzieli, gdzie należy się zwracać – doda-
je.

Obecnie szpital pracuje także nad 
wprowadzeniem systemu przywoław-
czego w poradni. Tym samym każdy z pa-
cjentów pobierze numerek i będzie mógł 
spokojnie oczekiwać na swoją kolej 

przyjęcia w rejestracji. Nie wiadomo jed-
nak jeszcze, czy i o ile uruchomienie 
NOL-u będzie dla szpitala fi nansowym 
wyzwaniem. NFZ przeznaczył na ten cel 
ok. 1 mln 800 tys. zł, czyli o 300 tys. zł 
mniej niż w momencie, gdy działały 
punkty w Nowym Bytomiu oraz w Ko-
chłowicach. – NFZ argumentował to 
tym, że taka była liczba sprawozdanych 
pacjentów w tych dwóch punktach. Z te-
go, co widzę, nie sądzę, żeby NFZ pozo-
stawił  fi nansowanie na zbyt niskim po-
ziomie. Niemniej jednak dzisiaj mamy 
tyle pieniędzy, ile mamy i dlatego też zde-
cydowałam się uruchomić jeden punkt 
nocnej opieki, a nie dwa. Moim celem 
było to, żeby zorganizować go na naj-
wyższym możliwym poziomie, a przy 
obecnym poziomie fi nansowania ze stro-
ny NFZ, a zarazem wzroście kosztów wy-
nagrodzeń dla lekarzy NOL-u, w dwóch 
punktach nie byłoby to możliwe. Poza 
tym w pozostałych miastach, które po-
równywaliśmy, także działa tylko jeden 
szpitalny punkt nocnej i świątecznej 
opieki medycznej – podsumowuje prezes 
Adamek. Joanna Oreł



4www.wiadomoscirudzkie.pl  INTERWENCJE | 8.11.2017

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

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

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

W nawiązaniu do artykułu 
„Wreszcie mają ciepło w domu”, 
który 25.10 ukazał się na łamach 
„Wiadomości Rudzkich” informuje-
my, że do umowy przyłączeniowej 
dotyczącej dostarczenia ciepła do 
budynku przy ul. Chorzowskiej 4-4a 
w dniu 1.09.2017 r. został zawarty 
aneks, który dotyczył zmiany termi-
nu realizacji przyłącza przez Węglo-
koks z 1.10.2017 r. na 20.10.2017 r. 
Aneks został podpisany przez Za-
rząd Wspólnoty Nieruchomości przy 
ul. Chorzowskiej. 

To w tym budynku doszło do ulotnienia tlenku węgla.
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Siedem osób podtruło się czadem | NOWY BYTOM 

Do zdarzenia doszło ok. godz. 1 w jed-
nym z budynków wielorodzinnych w No-
wym Bytomiu. Rodzinę mieszkającą 
przy placu Jana Pawła II 1/2 obudziło 
pojawienie się dymu. 8-letnia córka obu-
dziła swoją mamę, by ta wezwała pomoc. 
Poszkodowani z objawami lekkiego za-
trucia zostali przewiezieni do szpitala, 
jednak ich życiu nic nie zagraża i wrócili 
oni do domu. – Strażacy dostali zgłosze-
nie, że w mieszkaniu wyczuwalny jest 
dym. Na miejscu pomiary rzeczywiście 
wykazały podniesione stężenie tlenku 
węgla, jednak jeszcze nie znamy dokład-
nej przyczyny podtrucia czadem, ale mo-
żemy powiedzieć, że nie był włączony 
żaden piec ani żadne inne źródło emisji 
– zaznacza Klaudiusz Cop, rzecznik pra-
sowy Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. 
– Najprawdopodobniej przyczyną był 
nieprawidłowy ciąg przewodu komino-

wego, który zaciągnął dym z innego 
mieszkania i dlatego dowódca akcji wy-
dał decyzję w sprawie natychmiastowego 
wyłączenia przewodu kominowego, 
prawdopodobnie znajdującego się nad 
mieszkaniem, w którym doszło do tego 
przykrego zdarzenia – dodaje.

Mieszkańcy z lokalu przy placu Jana 
Pawła II sygnalizowali nam po zdarze-
niu, że to właśnie z powodu niesprawne-
go komina ulatniał się czad. – Wielokrot-
nie zgłaszaliśmy uchybienia w działaniu 
tego komina. Podobno często się zagru-
zowuje i mają z nim problem – wyjaśnia 
lokatorka mieszkania.

Z kolei Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej TBS, w któ-
rego zasobach znajduje się budynek, po-
daje inny powód, przez który doszło do 
wspomnianej sytuacji przy placu Jana 
Pawła II 1/2. – 30 października przepro-
wadzono tam coroczną kontrolę komi-

Do naszej redakcji z interwencją trafi ł Czytelnik z Wirku, który zainteresował się sprawą remontu przy ulicy Obrońców We-
sterplatt e. Podkreśla on, że choć prace nie zostały zakończone, ekipy remontowe zniknęły. Okazuje się jednak, że moderni-
zacja jest kontynuowana.

Prace na ul. Westerplatt e mają zakończyć się w listopadzie.
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Prace przy ul. Obrońców Westerplatte trwają | WIREK

– Remont był przez jakiś czas prowa-
dzony, ale w pewnym momencie prace 
stanęły, a nawierzchnia chodników nie 
wróciła do stanu sprzed prac – twierdzi 
pan Henryk. Okazuje się, że chodnik zo-
stanie wkrótce wyremontowany. Na po-
czątek bowiem przy ul. Obr. Westerplatte 
pojawiło się nowe oświetlenie z oprawa-
mi typu LED. Realizowana w tym miej-
scu inwestycja kosztowała 265 tys. – To 
zadanie obejmowało budowę 24 słupów 
aluminiowych z 26 oprawami typu LED 
– informuje Marcin Lis z Wydziału Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ru-
da Śląska. Prace związane z oświetle-
niem drogowym zostały już zakończone 
i odebrane. – Systematycznie modernizu-
jemy oświetlenie, będące w złym stanie 
technicznym oraz uzupełniamy je w miej-

scach do tej pory nieoświetlonych, z za-
stosowaniem energooszczędnych opraw 
– zapewnia prezydent Grażyna Dziedzic. 

Ponadto przy budowie oświetlenia 
przy wspomnianej ul. Westerplatte posta-
nowiono, że w ramach prowadzonej in-
westycji zostaną przeprowadzone także 
inne konieczne naprawy. – Na odcinku od 
ulicy Szyb Andrzeja do ulicy Katowickiej 
wymieniono już barierki oddzielające 
chodnik od jezdni. Ale na tym nie koniec. 
Postanowiliśmy, że skoro prace w tym 
miejscu już trwają, wymienimy krawężni-
ki, które są w złym stanie technicznym, 
a następnie chodnik zostanie wyłożony 
kostką brukową. Zakończenie prac prze-
widujemy do 30 listopada – wyjaśnia 
Marcin Lis. 

                     Arkadiusz Wieczorek

Szóstka dzieci w wieku od dwóch do dziewięciu lat oraz jedna osoba dorosła podtruły się czadem w nocy z 4 na 5 listopada. Wezwani na miejsce strażacy 
zbadali stężenie tlenku węgla w powietrzu. Okazało się, że normy są przekroczone. Obecnie badane są okoliczności zdarzenia. 

niarską i w raporcie z 31 października 
nie było żadnych zastrzeżeń –  zaznacza 
Krzysztof Mikołajczak, rzecznik praso-
wy MPGM TBS. – Poza tym w ponie-
działek (6 listopada) kominiarze znowu 
sprawdzili stan tego mieszkania. Wszyst-
kie przewody kominowe są szczelne i nie 
ma zagrożenia z tej strony. Stwierdzili-
śmy natomiast, że nawiewniki, które 
znajdują się przy oknach, a które służą 
do wentylowania powietrza, zostały za-
mknięte przez lokatorów. Natomiast wa-
runki atmosferyczne, które tam panowa-
ły, sprawiły, że przez piecyk kafl owy cof-
nęło się powietrze. Zadziałały prawa fi -
zyki. Mieszkanie było po prostu zbyt 
szczelne – dodaje.

Jednak dokładna przyczyna pojawie-
nia się podwyższonego stężenia tlenku 
węgla będzie znana po przedstawieniu 
opinii biegłego. 

 Agnieszka Lewko, JO
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Pracownia Protetyczna
– Krzysztof Mazur

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

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

PROMOCJA! Tylko o 800 zł za koronę 
porcelanową na podbudowie cyrkonowej! 

W miejscu, w którym spotkali się za-
interesowani sprawą mieszkańcy, wycię-
to topole. W związku z tym pojawiły się 
pytania dotyczące np. powstania w tym 
miejscu ulicy czy marketu budowlanego. 
Urząd Miasta zaprzecza jednak tym in-
formacjom i zapewnia, że znajdujący się 
tam chodnik i ścieżka rowerowa, pozo-
staną, a na wiosnę pojawią się nowe, du-
że drzewa. – Sprawa drzew na ulicy Po-
rębskiej przeciąga się już od dwóch lat, 
kiedy to fi rma specjalizująca się 
w utrzymaniu terenów zielo-
nych w pasach drogowych 
zasygnalizowała nam 
konieczność wycięcia 
tych topoli, ze 
względu na ich fa-
talny stan. W miej-
sce wyciętych 
drzew pojawią się 
na wiosnę nowe. Za-
stanawiamy się także, 
czy to właśnie tą drogą 
nie poprowadzimy głównej 
arterii rowerowej, zamiast plano-
wanej obecnie ścieżki wzdłuż ulicy Wol-
ności – tłumaczy Krzysztof Mejer, za-
stępca prezydent miasta.

Duża liczba wycinek drzew w jednym 
czasie sprawiła, że mieszkańcy zaintere-
sowali się tematem i pojawiło się sporo 
pytań. – W ciągu roku zbieramy wnioski 

w sprawie wy-
cinki drzew, potem 

ogłaszamy przetarg 
na ich wycinkę i fi rma wy-

grywająca przystępuje do pracy. W tym 
roku wszystko to po prostu skumulowało 
się – mówi Krzysztof Mejer. – Pojawił 
się temat platanów przy Mickiewicza. 
Przy ulicy Wolności trwają przygotowa-
nia do modernizacji (ponumerowano 
drzewa w związku z inwentaryzacją), 

RUDA ŚLĄSKA

Miasto wytnie mniej drzew
31 października odbyło się spotkanie przy ulicy Porębskiej w Rudzie, na które zaproszone zostały osoby zaintereso-
wane wycinką drzew w tej dzielnicy. Inicjatorem spotkania była Elżbieta Żurek, założycielka facebookowego profi lu 
„Ratujmy platany z Mickiewicza”. – Budujące jest to, że wszystkich nas, niezależnie skąd przychodzimy, jednoczy jedna 
wspólna idea – dbałość o nasze środowisko i miasto – mówiła. Władze miasta uspokajają jednak, że planowane 
i prowadzone wycinki są konieczne oraz że tak naprawdę będzie ich mniej niż np. dwa lata temu.

a w tym samym czasie fi rma wyłoniona 
w przetargu przystąpiła do wycinki przy 
ul. Porębskiej. W tym roku wytniemy jed-
nak mniej drzew niż np. dwa lata temu. 
Wówczas inaczej rozłożyło się to w cza-
sie i nikt nie negował zasadności wycinki
– dodaje. 

Internetowa akcja obrony drzew po-
czątkowo dotyczyła platanów przy ulicy 
Mickiewicza. Z czasem do grupy zaczęły 
dołączać osoby zainteresowane wycinką 
drzew w innych miejscach, a dyskusja 
z Internetu przeniosła się na organizowa-
ne w tej sprawie spotkania. – Cieszę się, 
że powstał taki społeczny ruch oddolny, 
bo dzięki temu uważniej będziemy podej-
mować decyzje. Może gdzieś wkradła się 
rutyna, może część drzew została niepo-
trzebnie wycięta, ale dzięki tej grupie bę-
dziemy teraz uważniej przyglądać się tym 
sprawom – deklaruje Mejer.

 Arkadiusz Wieczorek

We wtorek odbył się marsz ws. obrony drzew.
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Istotną zmianą wypracowaną po spotkaniach i interwencjach 
mieszkańców jest wprowadzenie innych zasad dotyczących wycinki. 

Dotychczas MPGM TBS (zarządca odpowiedzialny za utrzymanie 
zieleni w pasach drogowych) sam wysyłał w imieniu miasta dokumenty 

dotyczące wycinki drzew do marszałka woj. śląskiego. Teraz będzie 
musiał skontaktować się w tej sprawie z Wydziałem Ochrony Środowiska 

rudzkiego magistratu, który dokonuje oględzin i decyduje, czy drzewo 
należy wyciąć. – Chcę, aby jeden wydział był odpowiedzialny za wszystkie 

wycinki w mieście, co z pewnością sprawi, że będziemy mieli nad nimi 
jeszcze większą kontrolę – podsumowuje Krzysztof Mejer.
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Gwiazdą koncertu była sopranistka Michaela Kuštekova. 
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Koncert muzyki Jana Sebastiana Ba-

cha oraz Georga Philippa Telemanna od-
był się z okazji 500-lecia Reformacji 
w kościele ewangelicko-augsburskim na 
Ficinusie. Gwiazdą wieczoru była sło-
wacka sopranistka Michaela Kuštekova, 
która zaśpiewała w towarzystwie zespołu 
Extempore.

– Tradycje kulturowe dzielnicy Wirek 
są bardzo bogate. W ubiegłym roku ob-
chodziliśmy 125. rocznicę wybudowania 
wireckiej synagogi, dzisiaj świętujemy 
500 lat Reformacji. Cieszę się, że rudzia-
nie mogą włączyć się w obchody roku ju-
bileuszowego – mówiła prezydent Graży-
na Dziedzic. – To ważne, że w Rudzie 

WIREK

Muzyczna uczta na Ficinusie

Śląskiej istnieje społeczność ewangelicka, 
bo to wielki atut dla miasta. Mam nadzie-
ję, że przetrwa ona jeszcze przez wiele lat 
i nadal aktywnie będzie uczestniczyć w ży-
ciu naszego miasta – dodał wiceprezydent 
Krzysztof Mejer podczas koncertu. 

W wireckim kościele miłośnicy muzyki 
mogli usłyszeć m.in. kameralne sonaty Ba-
cha oraz dwie reformacyjne kantaty Tele-
manna. – Województwo śląskie w tym roku 
obchodzi Rok Reformacji. Dzisiejsza uczta 
muzyczna w kościele na Ficinusie jest wła-
śnie jednym elementem wchodzącym w je-
go obchody – zaznaczył Henryk Mercik, 
wicemarszałek woj. śląskiego, który objął 
wydarzenie patronatem.  AL 

Podczas premiery odbyło się spotkanie z trójką malarzy (po prawej).
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W rudzkim kinie Patria odbyła się premie-
ra filmu „Twój Vincent”, która została połą-
czona ze spotkaniem z twórcami tego pierw-
szego w historii kina dzieła pełnometrażowe-
go, które zostało w całości namalowane. 
W jego tworzeniu swój udział miała m.in. 
Martyna Wolny, malarka pochodząca z Rudy 
Śląskiej. 

Było to spotkanie niezwykłe, bo też i film 
„Twój Vincent” takim jest. To pierwsza na 
świecie pełnometrażowa animacja malarska, 
która składa się z 65 tys. obrazów malowa-
nych farbą olejną. Przez ponad dwa lata two-
rzyło je ok. 100 malarzy polskich i zagra-
nicznych, używając techniki Vincenta van 
Gogha. Film przedstawia historię życia mi-
strza, która jest opowiadana przez animowa-
ne postacie, będące równocześnie bohatera-
mi obrazów. Natomiast fabuła została oparta 
na ok. 800 listach, napisanych przez van Go-
gha. W tworzeniu tego niezwykle ciekawego 

NOWY�BYTOM

Historia van Gogha w obrazach

filmu uczestniczyła rudzianka Martyna Wol-
ny, która znalazła się w grupie ok. stu mala-
rzy, a która uczestniczyła w rudzkiej premie-
rze produkcji wraz z dwoma innymi malarza-
mi – Mariuszem Makselem z Katowic oraz 
Andrew Grimmerem z Australii. – Kiedy zo-
baczyłam ogłoszenie o tym, że do tego pro-
jektu poszukiwani są malarze, nie wiedzia-
łam, z czym będzie się to wiązało. Dopiero 
podczas rekrutacji dowiedziałam się, że to 
będzie animacja, do tworzenia której produ-
cenci potrzebowali malarzy, bo animatorzy 
profesjonalni nie spełniali się w tej technice. 
Mając świadomość tego, że to co robię, będę 
mogła przekuć w większe dzieło, byłam bar-
dzo zadowolona i chętna do udziału w pro-
jekcie – mówiła podczas spotkania w Patrii 
Martyna Wolny. 

Film „Twój Vincent” można oglądać 
w rudzkim kinie Patria do 9 listopada. Jest on 
dostępny także w multipleksach. JO
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DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

– Od początku wyznajemy zasadę, że 
każdy kto śpiewa, modli się dwa razy, 
a śpiewamy na chwałę Boga i ku rado-
ści ludzi, bo to nasza wielka pasja  
– podkreśla Teresa Stuchlik, chórzyst-
ka Chóru Świętej Barbary. – Jestem 
związana z chórem od samego począt-
ku. Śpiewam w nim oraz prowadzę kro-
nikę. To co robię, sprawia mi wiele ra-
dości i daje satysfakcję, dlatego pole-
cam wszystkim taki rodzaj spędzania 
wolnego czasu i zachęcam do włącze-
nia się do naszego chóru. Próby odby-
wają się raz w tygodniu – w ponie-
działki o godzinie 19 – dodaje. 

Chór Świętej Barbary to chór mie-
szany, którego historia sięga 2002 ro-
ku. Powstał dokładnie 2 września z ini-
cjatywy ówczesnego organisty parafii 
pw. św. Barbary, a na początku należa-
ło do niego około 60 osób. Z czasem ta 
liczba zmniejszyła się, lecz chór nadal 
koncertuje i cały czas poszerza swój 
repertuar. Poza tym bierze udział 
w uroczystościach parafialnych, pro-
wadzi różaniec w kościele oraz śpiewa 
podczas różnego rodzaju wydarzeń.  
– Na początku naszego istnienia kon-
certowaliśmy z Marianem Makulą, z któ-
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Uczniowie SP nr 17 kwestowali w Bielszowicach.
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Orzegowianie zbiórkę prowadzili 1 li-
stopada na obu częściach cmentarza ko-
munalnego oraz na starym cmentarzu 
parafialnym. W sumie na renowację tego 
drugiego udało się uzbierać ok. 5,5 tys. 
zł. – Serdecznie dziękujemy członkom To-
warzystwa Miłośników Orzegowa oraz 
zaproszonym gościom, którzy kwestowa-
li, a także tym wszystkim, którzy tak hoj-
nie zapełniali nasze puszki. Zebrane pie-
niądze posłużą na drobne remonty na-

grobków, koszenie trawy oraz inwentary-
zację cmentarza, jak też promocję tej 
wyjątkowej, śląskiej nekropolii – podsu-
mowuje Jerzy Kasperek, wiceprezes To-
warzystwa Miłośników Orzegowa.

W środę kwestowano także na rzecz 
rudzkiego hospicjum. Zbiórkę w tym ce-
lu na cmentarzu parafialnym w Bielszo-
wicach prowadzili podopieczni Szkoły 
Podstawowej nr 17. Udało im się uzbie-
rać ok. 4,5 tys. zł. JO

rym występowaliśmy w różnych ko-
ściołach w wielu miastach wojewódz-
twa śląskiego. Warto też dodać, że od 
samego początku dyrygentką chóru 
jest Katarzyna Sroka, natomiast obec-
nie opiekę nad nami sprawuje ksiądz 
Bogdan Michalski – zaznacza Teresa 
Stuchlik. 

Kwesty w słusznej sprawie
Kolejny rok z rzędu w dzień Wszystkich Świętych na rudzkich nekropoliach odbyły 
się zbiórki na szczytne cele. Towarzystwo Miłośników Orzegowa kwestowało na 
rzecz ratowania starej nekropolii w Orzegowie. Natomiast uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 17 zbierali pieniądze na wsparcie działalności hospicjum stacjonar-
nego w Rudzie Śląskiej. 

JubIlEuSZ CHÓRu 

Śpiewają dla św. Barbary od 15 lat
Chór Świętej barbary śpiewa dla swojej patronki oraz parafian już 15 lat. W minioną niedzielę (5.11) członkowie chóru dzia-
łającego przy parafii pw. św. barbary w bykowinie obchodzili okrągły jubileusz, podczas którego zaprezentowali się w reper-
tuarze klasycznym i rozrywkowym. Nie zabrakło też utworów w duchu gospel oraz folkowym. Razem z artystami zaśpiewał 
Chór Cantate Deo z Halemby oraz Marta Tadla, aktorka z chorzowskiego Teatru Rozrywki.

Wśród repertuaru chóru znajdują się 
utwory klasyczne i rozrywkowe, go-
spel oraz folkowe. Jednak chór wyróż-
nia się tym, że w jego repertuarze są 
także utwory dedykowane św. Barba-
rze, pochodzące ze zbioru „Święta 
Barbara w pieśniach” Adolfa Dygacza. 
 Agnieszka Lewko

Chór Świętej Barbary rozpoczął działalność w 2002 roku. 
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LUDZIE Z PASJĄ

Inna czaruje bańkami

LISTOPAD
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach  
41-711 Ruda Śląska, ul. E. Kokota 170, tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl 
10 listopada, godz. 19.00  
PRZEBÓJ SEZONU – komedia nieprzewidywalna Krzysztofa Jaroszyńskiego. 

Ta komedia udowodni, że jednego dnia możesz być na szczycie, a następnego na dnie. Życie wymyśla najdziwniejsze rozwiązania! 
Zabawne dialogi, niespodziewane zwroty akcji rozbawią nawet największych ponuraków. Bilet:60 zł

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka, 41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 26, 
tel./fax 32 248-44-57, e-mail: muzeumrudasl@interia.pl 
14 listopada – 12 grudnia  
Wystawa pokonkursowa 50. Konkursu Plastyki Nieprofesjonalnej „Rudzka Jesień”

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska  
17 listopada, godz. 18.00 
KONCERT ALICJI MAJEWSKIEJ – „Wszystko może się stać”. Bilety w cenie: 90 zł, 85 zł, 70 zł

ALICJA MAJEWSKA i WŁODZIMIERZ KORCZ „WSZYSTKO MOŻE SIĘ STAĆ”.  Alicja Majewska, jeden z najpiękniejszych głosów 
polskiej piosenki, w koncercie promującym najnowszą płytę Artystki - „Wszystko może się stać”. Nowy repertuar wzrusza, bawi, 
ale także skłania do zastanowienia się nad tym, co w życiu ważne. 

Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej ul. Janasa 28 
17 listopada, godz. 18.00 
Koncert Jesienny „Słowa są ważne”. Wstęp wolny

Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI  
ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska 
17-19 listopada 
XII Spotkania Górskie ,,Lawiny”. Wstęp wolny.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
41-711 Ruda Śląska, ul. E. Kokota 170, tel. 32 240-21-25 www.domkulturyrsl.pl 
18 listopada, godz. 18.00 
JOHAN STRAUSS OPERETKA „Wiedeńska krew”.  Bilet: 50 zł

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska  
22 listopada, godz. 17.30 
Uroczysta Gala. Jubileusz 20-lecia Teatru „Pierro” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa 
Morcinka w Rudzie Śląskiej pod kierunkiem Anny Morajko

Inna Biliaieva szturmem podbiła 
serca – najpierw mieszkańców 
Rudy Śląskiej i Śląska, a później  
i całego kraju. Mieszkająca 
w Rudzie Śląskiej artystka dostała 
się do finału dziesiątej edycji 
„Mam Talent”, bo jej pokazy 
baniek mydlanych to prawdziwa 
sztuka i widowisko.

– Decyzją jurorów dostałaś się do fina-
łowej dziesiątki. Spodziewałaś się tego?

– Już samo dostanie się do półfinałów 
było dla mnie zaskoczeniem. Przed tym 
pierwszym występem nawet nie miałam 
czasu na myślenie i stres, bo kiedy inni 
przygotowywali się do wyjścia na scenę, ja 
pojechałam jeszcze na nagranie spotu  
do Elektrowni Szombierki, gdzie już po-
znałam Marcina Prokopa i Szymona Ho-
łownię oraz całą ekipę realizatorską. Jak 
wróciłam do programu to tylko szybko 
przebrałam się do zdjęcia i przyszedł czas 
na występ. No i stało się. Na próbie wszyst-
ko wychodziło, a przed samym wyjściem 
na scenę jedna bańka za drugą pękały. Do-
padł mnie ogromny stres, bo miałam po-
układany w głowie cały występ, a tu trzeba 
było na szybko opracować plan awaryjny. 
Na szczęście podczas samego pokazu 
wszystko poszło dobrze i dostałam trzy 
głosy na „tak”. Jednak na ogłoszenie wyni-
ków i wybranie 40 półfinalistów pojecha-
łam bez przekonania, że się dostanę. 
Stwierdziłam, że nie będę się stresować, bo 
i tak nie przejdę dalej. Natomiast kiedy 
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okazało, że się dostałam, to aż nogi ugięły 
się pode mną z radości. Z kolei z występem 
pierwszej ósemki półfinalistów, w którym 
ja brałam udział, było tak, że kiedy dowie-
działam się, z kim będę startowała, to 
szczęka mi opadła. Najbardziej zależało mi 
jednak na tym, żeby publiczność zapamię-
tała mój występ. Zapamiętała pokaz baniek 
mydlanych, który może być sztuką.

– No i to Ci się udało... Opowiesz 
o tym, jak zaczęła się Twoja przygoda 
z tą sztuką?

– Mam wyształcenie muzyczno-pedago-
giczne i od 2008 roku pracowałam w przed-
szkolach. Po kilku latach wróciłam z Ode-
ssy, gdzie mieszkałam, do rodzinnej Win-
nicy na Ukrainie i jako że zawsze ciągnęło 
mnie do robienia baniek, to postanowiłam 
zrealizować swoje marzenie. Najpierw zaj-
mowałam się tym amatorsko w domu,  
a z czasem założyłam firmę, zajmującą się 
robieniem animacji z bańkami. Zawsze 
chciałam jednak, żeby ujrzała to większa 
liczba osób. W 2015 roku zobaczyłam wy-
stępy Fana Younga, który jest chyba naj-
słynniejszym bańkarzem na świecie. To, co 
robi, jest niesamowite. Postanowiłam więc 
pojechać na szkolenie do Rosji, które na 
tamten moment kosztowało 12 moich wy-
płat. 80 proc. umiejętności, które prezento-
wano na tym szkoleniu, już miałam, ale 
chodziło mi o te 20 proc., czyli co zrobić, 
żeby wywołać efekt „wow”. Chodziło 

o dodanie smaczków, które sprawiają, że 
występ staje się widowiskowy. Od tego 
szkolenia zaczęłam się zajmować bańkami 
profesjonalnie.

– Czy to oznacza, że już nie stresujesz 
się na scenie?

– Tyle lat zajmuję się tym, a stresuję się 
tak samo za każdym razem. Obojętnie, czy 
jest to pokaz dla dzieci, czy na weselu, czy 
na scenie. Za każdym razem, kiedy wycho-
dzę z pokazem to ręce mi się trzesą. Taki 
stres trwa zazwyczaj 10-15 sekund, później 
mija. Kiedyś próbowałam rozpoczynać od 
wypuszczania baniek, ale bywało, że ręce 
mi się tak trzęsły, że nie byłam w stanie tra-
fić w kółeczko. Ale mam już na to sposób. 
Zaczynam od pokazu wypuszczania z rurki 
małych baniek, co zawsze mi wychodzi. 
Pomaga mi też patrzenie na to, jak reaguje 
publiczność. Na oczy widzów, którzy nie 
wierzą w to, co widzą. Oczywiście bywają 
występy, po których jest mniej lub więcej 
oklasków, ale z głosów po pokazach wiem, 
że to co robię, podoba się wszystkim, tylko 
każdy w mniej lub bardziej otwarty sposób 
pokazuje swoje emocje.

– Jak przygotowujesz się do wystę-
pów?

– Tych tricków, które już znam i zawsze 
wykorzystuję, nie trenuję, a szlifuję pod-
czas pokazów. Tak jak z grą na instrumenie 
– po latach ćwiczeń nie zapomina się pod-
staw. Natomiast nowe sztuczki testuję 

w domu. Receptura, z czego robię poszcze-
gólne bańki, jest tajemnicą. Bo w zależno-
ści od tego, jaki to ma być pokaz i w jakich 
warunkach (światło, powietrze), proporcje 
są różne. Taka próba trwa ok. 40 minut, na-
tomiast po niej cały dom jest w płynie i w wo-
dzie, więc kolejne 30 minut razem z całą 
rodziną poświęcamy na sprzątanie.

– Kiedy ponownie zobaczymy Cię 
w programie „Mam Talent”?

– Finał odbędzie się w grudniu i już teraz 
zapraszam do oglądania.

– Ostatnie pytanie, ale pewnie wielu 
zastanawia się nad Twoją odpowiedzią... 
Jak to się stało, że wybrałaś Rudę Śląską 
na swój drugi dom?

– To nie ja wybrałam Rudę Śląską, a Ru-
da Śląska wybrała mnie. Poznałam partnera 
z Rudy Śląskiej i życie na walizkach oraz 

odwiedzanie siebie przy takiej odległości, 
stały się męczące. Postanowiłam więc 
w sierpniu ubiegłego roku, że przyjadę na 
Śląsk i tutaj kupię mieszkanie. Obejrzałam 
tylko jedno i od razu zdecydowałam się.  
W zasadzie w Rudzie Śląskiej zobaczyłam tyl-
ko rynek i kilkadziesiąt metrów Nowego Byto-
mia. Szybko jednak przekonałam się o tym, że 
podoba mi się tutaj i jestem bardzo zadowolo-
na. I jeszcze jedno – ludzie. Podczas pewnego 
pokazu jeden z widzów podszedł do mnie i za-
pytał: „Dlaczego Pani wybrała Polskę? Prze-
cież tutaj nie ma nic ciekawego, Polacy maru-
dzą, a Ukraińcy to tacy fajni ludzie”. Tymcza-
sem ja mieszkam tutaj rok i żadnego takiego 
człowieka nie spotkałam. Nikt w Polsce nie 
robił mi pod górkę i trafiam na przyjaznych 
ludzi. Wydaje mi się, że wszystko zależy od 
podejścia. Joanna Oreł

Inna od kilku lat zajmuje się tworzeniem widowisk z baniek.
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Jak podkreśla prezydent miasta decy-
zja ta, choć bardzo trudna, podejmowana 
była w interesie wszystkich mieszkań-
ców Rudy Śląskiej. – Nie muszę mówić, 
jak ważne jest górnictwo w Rudzie Ślą-
skiej i ilu mieszkańców żyje z pracy 
w kopalniach, czy w fi rmach tzw. otocze-
nia górniczego. Przypomnę, że to my
– samorządowcy – w 2015 r. stanęliśmy 
murem za protestującymi w obronie swo-
ich miejsc pracy górnikami. Jednak w sy-
tuacji, gdy realne jest niemal całkowite 
zniszczenie praktycznie całej jednej 
dzielnicy, musiałam podjąć taką decyzję 
– tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.

Cała sprawa rozbija się o centralną 
część Wirku. Znajduje się tam zwarta 

zabudowa z przełomu XIX i XX w. oraz 
kościół pw. św. Wawrzyńca i św. Anto-
niego. Budynki przez lata eksploatacji 
górniczej znajdują się już teraz w złym 
stanie, a ogromna ich część ponadnor-
matywnie wychylona jest z pionu. 
W przesłanym projekcie eksploatacji ru-
chu w tym rejonie uwzględnione zostało 
wydobycie z aż sześciu ścian. Ostatecz-
nie wydana została pozytywna opinia 
tylko dla połowy z nich.

– Kopalnia na dzień składania wnio-
sku nie przedstawiła żadnych ekspertyz 
wskazujących jednoznacznie, że plano-
wana eksploatacja jest bezpieczna – za-
strzega prezydent Dziedzic. – Wydając 
taką opinię miałam w głowie obraz tego, 

co przed kilkoma laty wydarzyło się 
w jednej z dzielnic Bytomia. Nie chcę 
powtórki takiej katastrofy w Rudzie Ślą-
skiej, dlatego nie zgodziłam się na pełną 
eksploatację w tym miejscu – dodaje.

Kolejnym argumentem za wydaniem 
negatywnej opinii dla części projekto-
wanej eksploatacji były nierozwiązane 
od szeregu lat problemy związane z za-
chwianiem stosunków wodnych w rejo-
nie koryta Potoku Bielszowickiego (Ko-
chłówki), spowodowane wcześniejszy-
mi eksploatacjami, w tym od wielu lat 
nie rozwiązane problemy z występują-
cymi zalewiskami. – Dalsze wydobycie 
może tę sytuację tylko pogorszyć – oce-
nia Grażyna Dziedzic.

Zaopiniowane przez prezydent plany 
ruchów kopalni Ruda obejmują łącznie 
eksploatację aż 35 ścian. Co warto pod-
kreślić – dla 32 z nich opinia jest pozy-
tywna, w postanowieniach wskazane 
jednak zostały warunki, jakie zdaniem 
władz miasta muszą być spełnione, by 
taką eksploatację prowadzić. – Warunki 
te mają chronić interesy nie tylko wła-
ścicieli budynków, ale również kładą na-
cisk na ochronę środowiska. Niestety, 
pomimo tego, że wskazaliśmy obostrze-
nia, to nie mamy pewności, że zostaną 
one ujęte w decyzji dyrektora OUG, do 
którego należy ostateczne słowo – infor-
muje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

W tym właśnie miejscu rudzcy samo-
rządowcy zwracają uwagę na pogorsze-

nie współpracy ze stroną górniczą. – Do 
tej pory była wręcz wzorowa, ale coś się 
„zacięło” – wskazuje Mejer. Zgodnie 
z ustawą Prawo geologiczne i górnicze 
prezydent na wydanie opinii ma 14 dni. 
W tak krótkim czasie służby urzędu mia-
sta przeanalizować muszą wpływ eks-
ploatacji na infrastrukturę podziemną, 
drogową, zasoby mieszkaniowe, stosun-
ki wodne, etc. – W poprzednich latach 
dobrą praktyką było wcześniejsze poin-
formowanie miasta o planowanych za-
mierzeniach. Wtedy mogliśmy się przy-
gotować, a wskazane przez nas warunki 
znajdowały się w planach, które dosta-
waliśmy do zaopiniowania. W ten spo-
sób mieliśmy pewność, że zostaną one 
ujęte w ostatecznej decyzji – podkreśla 
wiceprezydent. – W tym roku tego kom-
fortu nie mieliśmy, a czy wskazane przez 
nas warunki zostaną ujęte? Możemy tyl-
ko mieć nadzieję, że tak się stanie – do-
daje.

Kolejny problem to likwidacja szkód 
górniczych w mieście. – W tym roku gór-
nictwo na ten cel zaplanowało 58 mln zł, 
a działaniami objętych miało zostać oko-
ło 600 obiektów. Wprawdzie do końca 
roku pozostały jeszcze dwa miesiące, ale 
obawiamy się, że te plany nie zostaną 
zrealizowane – zauważa Mejer. Dotyczy 
to m.in. prac związanych z przywróce-
niem do stanu poprzedniego stosunków 
wodnych w rejonie Potoku Bielszowic-
kiego. Dodatkowo sprawną likwidację 

Władze Rudy Śląskiej pozytywnie zaopiniowały wydobycie w 32 ścianach KWK Ruda. Eksploatacja ma być prowadzona w latach 2018 – 2020. Jednocześnie rudzki magi-
strat nie zgodził się na działalność wydobywczą w trzech z dwunastu ścian ruchu „Pokój”. Decyzja ta wynika z troski o przyszłość 17-tysięcznej dzielnicy Wirek, bo zaplano-
wana przez kopalnię eksploatacja w zaproponowanym zakresie może doprowadzić do jej dewastacji. Władze zakładu, wbrew wcześniejszej praktyce, nie przesłały żadnej 
ekspertyzy, która wykazałaby, że plany kopalni są bezpieczne dla mieszkańców i ich mieszkań.

Będą „fedrować” na 32 ścianach

Władze miasta pozytywnie zaopiniowały wydobycie w 32 z 35 ścian kopalni Ruda.

szkód górniczych utrudnia spór kompe-
tencyjny pomiędzy Spółką Restruktury-
zacji Kopalń S.A. a Polską Grupą Górni-
czą Sp. z o.o., dotyczący usuwania szkód 
po dawnej Kompanii Węglowej S.A.

Plan ruchu zakładu górniczego to po 
koncesji podstawowy dokument określa-
jący zasady prowadzenia eksploatacji 
górniczej. Jego treść unormowana m.in. 
w ustawie Prawo geologiczne i górnicze. 
Procedura zatwierdzenia planu ruchu 
obejmuje obowiązek pozyskania przez 
właściwego dyrektora OUG opinii wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, które-
go obszar jest objęty planem. Jednak opi-
nia nie jest wiążąca i nawet w przypadku 
negatywnej dla przedsiębiorcy opinii 
wójta, burmistrza czy prezydenta miasta 
możliwe jest wydanie pozytywnej decy-
zji przez dyrektora OUG.

KWK Ruda, którą tworzą Ruch Biel-
szowice, Ruch Halemba i Ruch Pokój, 
zatrudnia 6 546 osób, z czego 5 209 
„pod ziemią”. Najwięcej osób pracuje 
w Ruchu Bielszowice – 2 887 osób, 
w tym 2 279 „pod ziemią”. W Ruchu 
Halemba zatrudnionych jest 2 386 pra-
cowników, z czego 1 830 „pod ziemią”. 

W Ruchu Pokój zatrudnione są 1 273 
osoby, w tym 1 100 to pracownicy doło-
wi. Obszar górniczy KWK Ruda to po-
nad 102 km², w tym ponad połowę, bo 
57 km², stanowi obszar Ruchu Halem-
ba.

TK

Rudzki projekt znalazł się w gronie 
11 wniosków objętych dofi nansowa-
niem. Przyznane ono zostało w ramach 
RPO Województwa Śląskiego 
2014 – 2020 Działanie 2.1. Wsparcie 
rozwoju cyfrowych usług publicznych. 
Cała inwestycja kosztować ma ponad 
5,1 mln zł, z czego unijne dofi nansowa-
nie ma wynieść ponad 4,3 mln zł. – Roz-
wijanie e-administracji to jedno z zadań, 
które chcemy realizować w naszym mie-
ście w ramach smart city. Sprawne 
i szybkie załatwianie spraw urzędowych 
to bowiem jeden z wyznaczników przyja-
znego i inteligentnego miasta – podkre-
śla wiceprezydent Michał Pierończyk.

To właśnie wygoda i oszczędność cza-
su będą najważniejszymi korzyściami 
dla klientów systemu, który zamierza 
wdrożyć miasto. – Istota jego funkcjono-

wania będzie prosta. Za pomocą portalu 
internetowego mieszkaniec będzie mógł 
wskazać działkę lub zaznaczyć interesu-
jący go obszar miasta, a następnie wy-
brać dokument, którego potrzebuje, np. 
kopia mapy czy wypis z ewidencji grun-
tów. Następnie, po dokonaniu przelewu 
internetowego, będzie mógł pobrać za-
mówiony dokument – wylicza Grzegorz 
Ogórek, geodeta miasta. – Co ważne, dla 
większości operacji nie będzie potrzeby 
zakładania profi lu zaufanego, co powin-
no jeszcze ułatwić korzystanie z systemu. 
Docelowo część usług realizowanych za 
pomocą tego portalu będzie miało rów-
nież swoją wersję mobilną – dodaje.

Narzędzie, które wdrożyć chce miasto, 
powinno ucieszyć także inwestorów. Mo-
wa tu zarówno o przedsiębiorcach, jak 
również o drobnych inwestorach np. bu-

dujących dom. – Dzięki naszemu rozwią-
zaniu osobom tym odpadnie część wizyt 
w urzędzie, ponieważ potrzebne doku-
menty z zasobu kartografi cznego i geode-
zyjnego miasta uzyskają przez Internet. 
W ten sposób przyspieszony zostanie cały 
proces uzyskiwania wszelakich zgód i po-
zwoleń niezbędnych przy realizacji inwe-
stycji – informuje wiceprezydent Michał 
Pierończyk.

Uruchomienie e-usług to także 
oszczędności dla samego urzędu miasta. 
Oprócz zwiększenia efektywności pracy 
zmniejszą się również koszty związane 
z zakupem papieru. – Samych spraw 
z wykorzystaniem informacji geoprze-
strzennych realizujemy ok. 37 tysięcy – 
wylicza Michał Pierończyk.

Miasto swój projekt zamierza reali-
zować w latach 2018 – 2020. Kluczo-

wym i zarazem najbardziej czasochłon-
nym jego elementem będzie część ana-
lityczna. Chodzi o aktualizację oraz in-
tegrację danych geoprzestrzennych 
z innymi tego typu danymi znajdujący-
mi się w innych bazach, np. PESEL czy 
księgi wieczyste. – Obecnie w przypad-
ku wątpliwości dane te są weryfi kowane 
„ręcznie” poprzez pracownika, który 
sprawdza je w odpowiednich bazach. 
Dzięki realizacji naszego projektu nie 
będzie już takiej potrzeby – tłumaczy 
Grzegorz Ogórek.

Jak podkreślają rudzcy samorządow-
cy, wdrożenie e-usług nie zamyka „tra-
dycyjnej” ścieżki uzyskiwania potrzeb-
nych dokumentów. – Osoby, które będą 
chciały złożyć papierowy wniosek i w ta-
kiej samej formie otrzymać wnioskowa-
ny akt urzędowy, będą mogły z takiego 
rozwiązania swobodnie korzystać – za-
strzega wiceprezydent Pierończyk.

Miasto w ramach rozstrzygniętego 
konkursu na dofi nansowanie starało się 
także o środki na inny projekt z zakresu 

Ruda Śląska z kolejnym dofi nansowaniem unijnym. Tym razem władze miasta pozyskały ponad 4,3 mln zł na rozwój e-usług 
z zakresu geodezji i kartografi i. Z pieniędzy tych powstanie system, dzięki któremu mieszkańcy lub inwestorzy będą mogli 
sprawy związane z udostępnieniem kopii map czy wypisami z ewidencji gruntów i budynków załatwić bez wychodzenia z do-
mu. – Wszystko odbywać się będzie przez Internet: złożenie wniosku, wykonanie przelewu i odbiór potrzebnego dokumentu 
lub mapy – zapowiada prezydent Grażyna Dziedzic. Miasto zadanie to chce zrealizować do 2020 r.

Ponad 4 mln zł na e-usługi
e-administracji – budowę centralnej 
platformy e-usług, dzięki której miesz-
kańcy mogliby m.in. dokonywać elek-
tronicznych płatności m.in. za podatek 
od nieruchomości, od środków trans-
portowych czy opłaty za śmieci czy po-
siadanie psa. – Projekt został pozytyw-
nie oceniony. Niestety nie znalazł się on 
na liście projektów wybranych do dofi -
nansowania ze względu na ograniczoną 
pulę środków przewidzianych w nabo-
rze. Teraz czekamy na dokładne uza-
sadnienie i po jego analizie będziemy 
na podstawie zapisów regulaminu kon-
kursu składać stosowny protest w tej 
sprawie – tłumaczy Aleksandra Kru-
szewska, naczelnik Wydziału Rozwoju 
Miasta.

Od początku perspektywy fi nanso-
wej na lata 2014 – 2020 Ruda Śląska 
z funduszy zewnętrznych pozyskała 
już ponad 300 mln zł na realizację 38 
projektów. Aktualnie na ocenę czeka 
18 wniosków na łączną kwotę ok. 
54 mln zł. TK
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– W ten sposób chcemy rozpocząć rudzkie ob-
chody Roku Niepodległości, który zostanie w na-
szym mieście zainaugurowany 11 listopada 2017 
r., a zakończy się 11 listopada 2018 r., czyli do-
kładnie w setną rocznicę odzyskania przez Polskę 
wolności – podkreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic.

Wspólne świętowanie
Uroczystości rozpocznie msza św. w inten-

cji Ojczyzny i mieszkańców, która zostanie 
odprawiona o godz. 10.00 w kościele pw. św. 
Pawła Apostoła w Nowym Bytomiu. Po jej 
zakończeniu na rynku zostanie zorganizowa-
ny piknik profilaktyczny. Rozpocznie się on 
o godz. 11.15 występem orkiestry dętej KWK 
„Pokój”.

Weź udział w rekordzie Polski!
O godz. 11.30 mieszkańcy zgromadzeni na 

rynku zaczną ustawiać się do żywej kokardy 
narodowej. – Wyznaczymy na rynku dwa 

okręgi, w których zostaną ustawieni miesz-
kańcy. Osoby w okręgu wewnętrznym otrzy-
mają białe balony, a w okręgu zewnętrznym 
czerwone. Całość będzie filmowana z góry 
dronem, dzięki czemu widoczny będzie efekt 
biało-czerwonej rozety. Specjalnie na tę oka-
zję przygotujemy dwa tysiące balonów z he-
lem, które na zakończenie wypuścimy w po-
wietrze  – tłumaczy Krzysztof Piecha, naczel-
nik Wydziału Komunikacji Społecznej i Pro-
mocji Miasta.

Największą żywą kokardę narodową w kraju chcą utworzyć mieszkańcy Rudy Śląskiej. W ten sposób będą świętować Dzień Niepodległości. Kokarda zostanie zgłoszona do biura rekordów 
Polski. Biało-czerwony wzór zostanie utworzony 11 listopada br. o godz. 11.30 na rynku miejskim. Udział w wydarzeniu może wziąć każdy, kto przyjdzie w tym dniu na pl. Jana Pawła II. To 
jednak nie koniec atrakcji. Dodatkowo w rudzkim Aquadromie zostanie zorganizowana sztafeta niepodległościowa, której uczestnicy przepłyną 1918 długości basenu, a w lasach w Halem-
bie odbędzie się impreza dla biegaczy.

Świętujmy razem niepodległość!
Piknik na rynku

Następnie, ok. godz. 12.00, na Placu Jana Paw-
ła II odbędą się występy artystyczne. Z progra-
mem patriotycznym wystąpi Teatr „Pierro” z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących nr 2, czyli z tzw. 
Morcinka. Na scenie zaprezentuje się także rudz-
ka szkoła muzyczna. Dla uczestników imprezy 
zostanie przygotowana darmowa grochówka.

Sztafeta w Aquadromie
W obchody Dnia Niepodległości włącza się 

również rudzki Aquadrom. Zostanie tam zorga-
nizowana sztafeta niepodległościowa, której 
uczestnicy przepłyną 1918 długości basenu. 
Szacuje się, iż potrwa to od trzech do pięciu go-
dzin. Sztafeta wystartuje o godz. 9.00. Będzie 
się odbywała w Strefie Sportu na czterech to-
rach – na dwóch torach basenu sportowego 
o długości 25 m oraz dwóch torach basenu z ru-
chomym dnem o długości 20 m. – Sztafeta zo-
stała zaplanowana jako wydarzenie otwarte dla 
mieszkańców Rudy Śląskiej i okolicznych miast, 

których serdecznie zapraszamy do rodzinnych 
zmagań – mówi Marta Malik, wiceprezes Aqu-
adromu. – Oznacza to, że płynąć mogą zarówno 
osoby dorosłe jak i dzieci, nawet te słabiej pły-
wające, korzystające z przyborów pływackich 
typu rurki piankowe zwane popularnie „maka-
ronami”, rękawki i innych dmuchańców – doda-
je. Poza tym bazą sztafety będą profesjonalni 
pływacy, m.in. z rudzkich klubów pływackich, 
którzy zostali zaproszeni do udziału w projek-
cie.

Chętni do udziału w sztafecie są proszeni 
o zgłaszanie swojego uczestnictwa mailowo na 
adres: marketing@aquadrom.pl. Dokonując wpi-
su należy podać imię i nazwisko, wiek, stopień 
zaawansowania w pływaniu (czy z akcesoriami 
pływackimi czy bez), deklarowany dystans do 
pokonania, a także numer telefonu. Warunkiem 
uczestnictwa w imprezie jest podpisanie stosow-
nych dokumentów (regulaminu, oświadczenia 
o stanie zdrowia oraz zgody na wykorzystanie 
wizerunku) dostępnych w Biurze Sztafety, które 
zostanie otwarte w dniu wydarzenia w aquadro-
mowym Biurze Obsługi Klienta o godzinie 8.30. 
Każdy uczestnik niepodległościowej sztafety 
pływackiej otrzyma czepek z logo Aquadromu 
oraz pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

Biegi Niepodległości
W lasach halembskich również będzie można 

świętować 11 listopada na sportowo. Zostaną 
tam zorganizowane XXIV Biegi Niepodległości. 
Bieg główny na 12 km rozpocznie się o godz. 

12.00. Do udziału w biegu zapisać się będzie 
można na miejscu w dniu zawodów. Wpisowe 
będzie wynosiło wtedy 40 zł. Uczestnicy biegu 
głównego podzieleni zostaną na siedem katego-
rii, w zależności od płci i wieku. Najmłodsi za-
wodnicy powinni mieć skończone 16 lat.

Ograniczenia wiekowe nie dotyczą biegu re-
kreacyjnego, który odbędzie się na dystansie  
4 km. Wystartuje on o godz. 11.00. O tej porze na 
trasę wyruszą też amatorzy nordic walking. Do 
udziału w tych kategoriach zapisać się będzie 

można na miejscu w godzinach od 9.00 do 10.50. 
Osoby do lat 18 muszą przedłożyć przy zapisach 
oświadczenie rodziców lub opiekunów o zgodzie 
na udział w biegu.  Więcej informacji oraz regu-
lamin zawodów na stronie http://www.mosir.rsl.
pl/. 

– Po raz pierwszy bieg z okazji Święta Niepod-
ległości w Rudzie Śląskiej został zorganizowany 
w 1994 r., a jego inicjatorem był Henryk Kopeć, 
medalista mistrzostw Polski w lekkiej atletyce, 
zawodnik, a później trener i kierownik sekcji lek-
kiej atletyki w KS „Pogoń” Ruda Śląska. Zależy 
nam na tym, żeby ta inicjatywa była kontynuowa-
na, po pierwsze z uwagi na jej sportowy i patrio-
tyczny charakter, a po drugie z szacunku dla jej 
pomysłodawcy – tłumaczy Zygmunt Grzybek, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rudzie Śląskiej.

100 imprez na 100-lecie niepodległości
W Rudzie Śląskiej w obchody roku jubileuszo-

wego włączyły się m.in. placówki oświatowe, 
instytucje kultury 
i sportu czy stowarzy-
szenia. – Napłynęło już 
do nas wiele cieka-
wych propozycji, 
a wciąż jeszcze można 
zgłaszać swoje inicja-
tywy – podkreśla wice-
prezydent Anna Krzy-
steczko. – Przez cały 
rok będziemy promo-
wać wydarzenia zwią-
zane z szeroko pojętym 
patriotyzmem. Nie 
chcemy ograniczać się 
tylko do jednego dnia 
świętowania, bo dzień 
11 listopada 1918 roku 
był jedną z najważniej-
szych dat w całej histo-
rii Polski – dodaje.

Wywieśmy flagi! 
Jak co roku z okazji 

11 listopada w całej 
Rudzie Śląskiej zosta-
ną wywieszone biało-
czerwone flagi. Wła-
dze miasta zachęcają, 

by również mieszkańcy w ten sposób uczcili to 
święto. – W dniu tej wspaniałej rocznicy powinna 
przepełniać nas autentyczna duma, że żyjemy w su-
werennym kraju. Swoją radość możemy okazać 
poprzez proste gesty, takie jak uczestnictwo w pa-
triotycznych uroczystościach i imprezach, wywie-
szenie biało-czerwonej flagi lub przypięcie do 
piersi kokardy w barwach narodowych. Mam na-
dzieję, że 11 listopada każdy z nas zamanifestuje 
obywatelską wspólnotę i miłość do Ojczyzny  
– apeluje prezydent Grażyna Dziedzic. KP
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Bytom – KWK Centrum1. 
ul. Łużycka 7, 
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

Chwałowice – KWK ROW2. 
ul. Przewozowa 13a, 
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

Czechowice – Dziedzice3. 
ul. Nad Białką 2 a, 
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

Katowice – KHW4. 
ul. Damrota 16/18, 
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

Katowice – KWK Wieczorek5. 
ul. Szopienicka 58, 
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

Katowice – SRK KWK Boże Dary6. 
ul. Boya Żeleńskiego 95, 
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

Libiąż – przychodnia7. 
ul. Górnicza 5, 
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

Pszów – KWK Anna8. 
ul. Skwary 21, 
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

Rybnik – biurowiec KWK Jankowice9. 
ul. Jastrzębska 12,
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

Rybnik – przychodnia10. 
ul. Jastrzębska 12, 
czynne: poniedziałek- niedziela 8-20

 Rydułtowy – KWK ROW,11. 
ul. Ofi ar Terroru 87, 
budynek byłego klubu NOT 
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

Sosnowiec – KWK Kazimierz Juliusz,12. 
ul. Ogrodowa 1, 
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

Suszec – KWK Krupiński13. 
ul. Piaskowa 35, 
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

Wola 14. 
ul. Kopalniana 10, 
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

Zabrze – KWK Makoszowy15. 
ul. Makoszowska 24,
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

Zabrze16. 
ul. Lompy 11, 
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

Łaziska Górne – KWK Bolesław Śmiały17. 
ul. Świętej Barbary 12 
– Budynek Dyrekcji
czynne: poniedziałek-sobota 8-20

Bieruń – KWK Piast18. 
ul. Granitowa 16 – budynek sekcji 
transportu, pokój nr 1
czynne: poniedziałek-sobota 8-20

Lędziny – KWK Ziemowit19. 
ul. Pokoju 4 , budynek byłego referatu 
węglowego, pokój nr 1
czynne: poniedziałek-sobota 8-20

Radlin – KWK Marcel20. 
ul. Korfantego 52 - Budynek byłej stolarni
czynne: poniedziałek-sobota 8-20

Ruda Śląska – KWK Bielszowice21. 
ul. Halembska 160 - budynek Dyrektora ds. 
Ekonomicznych pokój nr 14, 
czynne: poniedziałek-sobota 8-20

Ruda Śląska – KWK Halemba22. 
ul. Kłodnicka 54 – budynek Dyrekcji B 
– pokój nr 8 A
czynne: poniedziałek-sobota 8-20

Ruda Śląska – KWK Pokój23. 
ul. Niedurnego 13 
– budynek Dyrekcji - pokój nr 16
czynne: poniedziałek- sobota 8-20

Sośnica – KWK Sośnica24. 
ul. Błonie 6A - Pawilon BHP
czynne: poniedziałek-sobota 8-20

Radlin – Miejski Ośrodek Kultury 25. 
w Radlinie
ul. Mariacka 9 
czynne: poniedziałek-piątek 7-14

WSZYSTKIE PUNKTY BĘDĄ NIECZYNNE W DNIACH 1 ORAZ 11 LISTOPADA.

Infolinia 
32 757 27 27
czynna 
od poniedziałku 
do piątku
w godz. 
8.00-20.00
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NAjmŁOdSi�rudziANie� 
–�WitAmy�W�rudzie�ŚląSKiej!

reKlAmA

Karol Ogórka
syn Martyny i Mirosława

ur. 27.10. (3000 g i 53 cm)

Zuzia Wróblewska
córka Weroniki i Damiana
ur. 27.10. (2700 g i 51 cm)

Kacper Woźniak
syn Agnieszki i Dawida

ur. 27.10. (3460 g i 55 cm)

Wiktor Jurewicz
syn Karoliny i Kamila

ur. 29.10. (3455 g i 55 cm)

Helenka 
i Zosia
Czapla
córki 
Anny 
i Dominika
ur. 30.10. 
(2300, 
2600 g 
i 51, 52 cm)

PrezydeNt�miAStA� 
rudA�ŚląSKA

informuje 

o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�urzędu�
miasta�(ii�piętro,�naprzeciw�pokoju�215)�

wykazu�nieruchomości�gruntowej�znajdującej�
się�w�rudzie�Śląskiej�w�rejonie�ulicy�jana�iii�

Sobieskiego,�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)�
wykazu�nieruchomości�gruntowych�które�

zostaną�oddane�w�dzierżawę,�znajdujących�się�
w�rejonie�ulic:�Wysokiej,�Weteranów,�Porannej�
z�przeznaczeniem�pod�ogródki�rekreacyjne,�do�
dworca,�Na�Piaski,�radoszowskiej,�malinowej�
z�przeznaczeniem�pod�ogródki�przydomowe.

|�Polecamy

magdalena�Niedźwiedzka

Opowieści  
z angielskiego 
dworu. Diana

druga,�po�„Karolu”,�część�trylogii�
ukazuje�trudne�relacje�księcia�Wa-
lii�z�żoną�dianą�i�ukochaną�Camillą�
Parker�Bowles,�które�prowadzą�do�
rozpadu�dwóch�małżeństw.

Akcja�powieści�osadzonej�w�sy-
tuacji� społeczno-politycznej� Wiel-
kiej� Brytanii� i� europy� zaczyna� się�
w� latach� siedemdziesiątych� XX�
wieku,�a�kończy�w�roku�2005.�Sku-
pia� się� na� życiu� dwóch� sławnych�
małżeństw,� ale� prezentuje� też�
galerię� nieprzeciętnych� i� wpływo-
wych�postaci�z�ich�otoczenia.�uka-
zuje�historię�wielkich�namiętności,�
rodzenie� się� i� umieranie� miłości,�
walkę�o�prawo�do�samostanowie-
nia,� a� także� starania� o� określenie�
swojej�roli�w�świecie.�trylogia�jest�
pierwszą� próbą� powieściowej� fa-
bularyzacji� życia� diany,� księżnej�
Walii,� Camilli,� obecnej� księżnej�
Kornwalii,� i� księcia� Karola.� Swego�
rodzaju subiektywnym studium 
ich�życia.�
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Panu Adamowi Werner
pracownikowi Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Żony
składają 

Zarząd i Pracownicy 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA  
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej 
 położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku 

u zbiegu ulic katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nie-
ograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 3651 m2, położona w Rudzie 
Śląskiej-Wirku u zbiegu ulic katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej, obręb 
Wirek, karta mapy 1, obejmująca stanowiące całość gospodarczą dział-
ki nr: 

– 2669/125 o powierzchni 3069 m2, użytek Bz, 2671/118 o po-
wierzchni 582 m2, użytek Bz,

kW nr Gl1S/00016192/5 (działy III i IV są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowa nieruchomość stanowi 
teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod usługi komercyjne (symbol planu UK1) oraz fragmentarycznie te-
ren ulic dojazdowych (symbol planu KD1/2).

Zbywana nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewa-
mi, krzewami i trawą, położona w sąsiedztwie zabudowy usługowej 
i mieszkaniowej, wiaty przystankowej, terenów zielonych i sporto-
wych, posiada nieregularny kształt. Występują na niej nierówności te-
renu.

działka nr 2669/125 posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych 
ulic katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej, natomiast działka nr 2671/118 
posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy katowickiej. 
W celu lokalizacji bądź przebudowy zjazdu należy wystąpić, odrębnym 
tokiem postępowania, do Wydziału dróg i Mostów z wnioskiem o wy-
danie warunków na powyższe.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 348.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona 

o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2017 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 zapo-

znają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.ru-
daslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 22.11.2017 r. dokonają 
wpłaty wadium w wysokości 17.400,00 zł, przelewem na konto lub 
w kasie Urzędu i przedłożą komisji Przetargowej przed przetargiem wy-
magane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny.

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

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomo-
ści gruntowej znajdującej się w  Rudzie Śląskiej w rejonie 
ulicy: 

Wyzwolenia, która zostanie oddana w dzierżawę z prze-• 
znaczeniem pod ogródek rekreacyjny,
Sikorek, które zostanie oddana w dzierżawę z przezna-• 
czeniem pod nowy ogródek rekreacyjny,
Zajęczej, które zostaną oddane w dzierżawę z przezna-• 
czeniem pod nowy ogródek przydomowy.  
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11 listopada•  Rogale Świętomarcińskie
11-12 listopada•  Gęsina na świętego Marcina Gęsina na świętego Marcina Gęsina na świętego Marcina11-12 listopada• • 

– Cały czas występujecie i tworzycie. Chyba 
nie ma dla Was czasu, w którym nic się nie 
dzieje…

– Arkadia Band to dynamiczny zespół. Stara-
my cały czas się rozwijać i realizować nowe po-
mysły. Nasza praca została doceniona przez wie-
lu polskich i zagranicznych organizatorów. 
W przyszłym roku zagramy między innymi długą 
trasę po Wielkopolsce, a także w Wielkiej Bryta-
nii. To dla nas duże wyróżnienie, ale też i kolejne 
wyzwanie. 

– Wasi fani przyzwyczaili się już do tego, że 
płyta pojawia się co dwa lata. Tym razem bę-
dzie tak samo?

– Premiera naszej czwartej płyty odbędzie się  
14 kwietnia 2018 roku w Domu Muzyki i Tańca 
w Zabrzu, ale już w styczniu w śląskich mediach 
będzie można usłyszeć trzy utwory, zapowiadają-
ce tę płytę. Co najważniejsze, pozostajemy wierni zasadzie, że 
są to całkowicie nasze autorskie utwory, a nie „pożyczone”. 
Prace trwają intensywnie. Co będzie na płycie? Nowe brzmie-
nia, nowe kompozycje, po prostu zaskoczymy naszych fanów.

– Przed nami sezon świąteczny. Czy i w tym roku przygo-
towujecie na ten czas coś wyjątkowego?

– W ubiegłym roku powstała wspaniała pastorałka, skom-
ponowana przez Bogdana Morawca, do której napisałam tekst. 
Utwór ten pt. „Taki dzień” w tym roku właśnie na święta do-
czeka się swojego teledysku. Marzy nam się śnieg, a Boże 
Narodzenie mamy w sercach cały rok i ten świąteczny nastrój 
będziecie mogli przeżywać razem z nami. Będzie wigilia z Ar-
kadią Band, będą pierniki pieczone przez Ewelinkę, a Sławek 
z Bogdanem osobiście przyniosą choinkę, którą ja, Julia 
i Sylwia pięknie ubierzemy, w przygotowane przez nas ozdo-
by. 

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna

ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej • 
i II stopnia stomatologii zachowawczej
Profi laktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie• 

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

GRAMY PO ŚLĄSKU

Za kierownicę z Arkadią Band
Wśród wykonawców, którzy 19 listopada pojawią się na Dniu Seniora w Halembie, jest również 
zespół Arkadia Band. Ta grupa muzyczna pochodzi z Rudy Śląskiej i cały czas nie zwalnia tempa, 
jeżeli chodzi o swoją twórczość. Rozmawiamy o tym z wokalistką zespołu Dorotą Pacholarz.

– Wyjdźmy poza temat muzyki. Prywatnie Dorotę Pa-
cholarz będzie teraz można zobaczyć w nowej roli?

– Widzę, że informacja ta szybko dotarła do „Wiadomości 
Rudzkich”. Lubię, jak dużo się dzieje. Nie lubię stać w jednym 
miejscu, ciągle dodaję sobie obowiązków i ostatnio rzeczywi-
ście zdałam państwowy egzamin na instruktora i wykładowcę 
prawa jazdy. Będę teraz szkolić nowych kierowców w szkole 
nauki jazdy, oczywiście przy muzyce zespołu Arkadia Band. 
Poza tym mam w sobie wiele pasji, które rozwijam. Potrafi ę 
naprawić różne rzeczy mechaniczne, jestem kosmetyczką, po-
trafi ę z jednej strony zrobić remont, a z drugiej strony biżute-
rię, czy bombki 3D. Ostatnio nawet pasjonuje mnie stolarka. 
To dzięki moim rodzicom cały czas się rozwijam, choć oni 
razem z moim bratem Mariuszem żartują, że miałam być 
chłopcem.  Podsumuję to tak, że życie jest za krótkie, aby się 
ograniczać.  Arkadiusz Wieczorek 
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Jego wysokość żubr
Zgodnie z danymi zawartymi w Księdze Rodowodowej Żubrów na koniec 2016 roku na świecie żyło 6573 
żubrów. Z czego 1698 osobników żyło w Polsce (234 sztuki w stadach zamkniętych, w stadach wolnych 
1455). Najwięcej wolno żyjących osobników występuje w Puszczy Białowieskiej. Na początku 2017 roku 
było ich 596.

Od zawsze żubr kojarzy nam się 
z niezwykłą siłą oraz spokojem. Nic 
dziwnego, że każdy chciał ujarzmić 
potężnego zwierza. Urządzano liczne 
polowania, które w znaczny sposób 
przyczyniły się do wyginięcia tego 
gatunku. 

Tymczasem historia żubra jest na-
prawdę imponująca. Okazuje się, że 
jest to jeden z najstarszych gatunków 
zwierząt żyjący na świecie. Gatunek 
ten istniał już w czasach, kiedy po 
ziemi chodziły mamuty, nosorożce 
włochate i tygrysy szablozębne. Bez-
pośredni przodek żubra współczesne-
go, nazywany żubrem Higgsa, jako 
gatunek powstał 120 tysięcy lat temu, 
w wyniku skrzyżowania się samca 
żubra pierwotnego (Bison priscus) 
i samicy tura (Bos primigenius). Ba-
dania genetyczne wykazały, że obec-
nie 90 proc. genów żubra współcze-
snego pochodzi od żubra pierwotne-
go, a 10 proc. od tura.

Bison priscus w czasach przedlo-
dowcowych był potężnym przeżuwa-
czem. Dorosły osobnik mierzył do 
dwóch metrów wysokości i trzech 
metrów długości. Samce potrafiły 
osiągnąć wagę nawet dwóch i pół to-
ny. Potężne mięśnie kłębu i grzbietu 
utrzymywały głowę, na której znajdo-
wały się dwa rogi metrowej długości. 
Odległość między wierzchołkami ro-
gów dochodziła do 180 cm.

„Współczesne żubry” są nieco 
mniejsze. Wielkość żubra zależy od 
wieku i płci. Waga dorosłego samca 
waha się w granicach od 440 do 920 
kg, a wysokość kłębu dochodzi do 
188 cm. Samice zaś ważą od 320 do 
640 kg. Mimo że rozmiary są tak du-
że, zwierzę to potrafi biec z prędko-
ścią 40 km/h, bez problemu pokonu-
jąc szeroki strumień lub płot.

Niestety mimo majestatycznego 
wyglądu i ciekawej osobowości, żubr 
został niemal całkowicie wytępiony. 
W 1919 roku zginął ostatni wolno ży-
jący żubr w Puszczy Białowieskiej, 
a w roku 1925 zginął ostatni żubr gór-
ski na Kaukazie. 

Podczas Międzynarodowego Kon-
gresu Ochrony Przyrody w 1923 ro-
ku Polska zaapelowała o ratowanie 
żubrów. Udało się przekonać przy-
rodników z innych państw i tego sa-
mego roku założono Międzynarodo-
we Towarzystwo Ochrony Żubra. 
Los gatunku zależał od kilkudziesię-
ciu osobników, które ocalały w zoo 
i prywatnych zwierzyńcach. Po II 
wojnie światowej Polska stała się 
światowym centrum hodowli żubra. 
W Europie w ogrodach zoologicz-
nych, a także w prywatnych hodow-
lach, żyły wtedy jeszcze 54 sztuki 
żubrów. 

Częściowa ochrona żubra rozpo-
częła się już w XVI wieku dzięki de-
kretom królewskim, a w czasie roz-
biorów poprzez przepisy carskie za-
kazujące polowania na żubry prze-
ciętnym ludziom. W 1966 roku żubr 
został wpisany do „Czerwonej Księ-
gi” gatunków zagrożonych wyginię-
ciem. Na całym świecie żubr objęty 
jest ścisłą ochroną gatunkową.  

Również u nas na Śląsku mamy 
okazję podziwiać te niesamowite 
zwierzęta. W Pszczynie została stwo-
rzona specjalna zagroda dla żubrów, 
która została otwarta 1 czerwca 2008 
roku. Obecność żubrów na ziemi 

pszczyńskiej sięga roku 1865, kiedy 
książę pszczyński Jan Henryk XI 
Hochberg za 20 jeleni otrzymał od ca-
ra Aleksandra II cztery żubry. Po 
I wojnie światowej, kiedy białowie-
skie stado żubrów było wytępione, 
dzięki żubrom pszczyńskim zdołano 
je odbudować.

Zagroda, a także utrzymanie stada 
możliwe są m.in. poprzez przekazy-
wanie dotacji przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, który 
udzielił ponad 37.000 zł na zadanie, 
którego głównym celem jest zacho-
wanie stada żubrów (bison bonasus) 
linii genetycznej pszczyńskiej 
w pszczyńskim ośrodku hodowla-
nym.

W ramach dofinansowania hodowli 
żubrów planuje się zakup niezbęd-
nych, zróżnicowanych i o odpowied-
niej jakości pasz gwarantujących 
utrzymanie stada w dobrej kondycji 
oraz zapewnienie opieki weterynaryj-
nej. Zakup karmy (siano, marchew, 
pasza, kukurydza, zboże mieszanka, 
otręby pszenne) jest niezbędny do 
prawidłowego funkcjonowania stada 
żubrów. Zapewnienie opieki wetery-
naryjnej ma na celu utrzymanie kon-
dycji stada żubrów na wysokim po-
ziomie oraz przeciwdziałanie choro-
bom, które mogą spowodować 
zmniejszenie liczebności żubrów linii 
pszczyńskiej.

Jak co roku ruszył również konkurs 
na największą ilość zebranych żołę-
dzi, „bączków” oraz kasztanów będą-
cych przysmakiem żubrów oraz in-
nych zwierząt w zagrodzie. Żołędzie 
będą przyjmowane w Pokazowej Za-
grodzie Żubrów od 9 października do 
18 listopada w godz. 9.00-17.00. 
W konkursie mogą brać udział przed-
szkola, szkoły oraz dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym zbierające 
żołędzie indywidualnie. Nagrody za 
największą ilość zebranych żołędzi 
przewidziano we wszystkich katego-
riach.

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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 VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO-
WADZKI, 40 zł/h! Tel. 888-044-055!

UsłUgI

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

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

 Dachy� solidnie.� Tel.� 606-433-
031.

 REM-MAX� –� kompleksowe� re-
monty� łazienek,� mieszkań,� do-
mów.�Tel.�507-055-024.

 Centralne�ogrzewanie:�gazowe�
węglowe.� Remonty� mieszkań,� ła-
zienek.�Tel.�512-121-532.

 Docieplenia�budynków,�remon-
ty�elewacji.�Tel.�607-969-200.

 Serwis� telewizorów.� Tel.� 605-
560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, pa-
nele, itp. Tel. 505-946-693.

 Przeprowadzki – ekipa, taniuś-
ko. Tel. 601-292-699.

 Czyszczenie� dywanów,� wy-
kładzin,� tapicerki.� Tel.� 512-
120-119,�32�244-09-60.

 Meble�na�wymiar.�Tel.�512-
120-119,�32�244-09-60.

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

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

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

 POŻYCZKI� KRÓTKOTERMI-
NOWE,� tel.� 516-516-611,� 32�
260-00-33.�Pośrednik�CDF�S.C.�
firmy� Matpol� Finanse� Sp.�
z o.o.

 Przeprowadzki tanio, dojazd 
gratis. Tel. 605-109-517.

 Kompleksowe� remonty�miesz-
kań,� kafelkowanie,� gładzie.� Tel.�
535-339-717.

 Czyszczenie� dywanów,� tapi-
cerek,� wykładzin.� Solidnie.� Tel.�
606-274-056.

UsłUgI PogrZeboWe

 DOM� POGRZEBOWY� ,,HOF-
MAN”.� Usługi� pogrzebowe� i� kre-
macyjne. Ruda� Śląska-Wirek,� ul.�
Nowary� 27,� tel.� 32� 240-03-88,� 32�
242-26-27.

NIerUchomoścI
 

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

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

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

 Halemba,� dom� 200� m2,� 339�
tys.,� www.ANEL.pl� tel.� 502-052-
885.

 Tanie� mieszkania� na� WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię�mieszkanie�w�Rudzie�Ślą-
skiej,�pilne.�Tel.�502-107-384.

 Atrakcyjne� oferty� kawalerek,�
dwupokojowych,� trzypokojowych�
mieszkań�w�Rudzie�Śląskiej,�dobre�
ceny.� Zapraszamy.� Agencja� LOKA-
TOR,�tel.�793-017-323.

 
 Atrakcyjne�domy�szeregowe:�

WIREK�ul.�Jankowskiego�107�m2 
GODULA�os.�Paryż�od�125�m2  

cena�od�330.000�zł. 
HALEMBA�ul.�Solidarności� 

od�74�m2�cena�od�255�000�zł.
Pomagamy�uzyskać�kredyt�

hipoteczny.�
www.nieruchomoscigabriel.pl� 

tel.�691-523-055.

 KUPIĘ� BEZPOŚREDNIO� DOM,�
KAMIENICE,� DZIAŁKĘ.� Tel.� 887-
877-189.

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

� Bykowina� trzypokojowe� � 54,69�
m2,� 123� tys.,� zdjęcia� na� OLX.� Tel�
600-090-252.

� Sprzedam� dom� jednorodzinny�
w�Gilowicach�koło�Pszczyny.�Tel.�32�
448-71-49.

 Wynajmę� mieszkanie� w� No-
wym�Bytomiu�–�43�m2,�ul.�Parko-
wa.� Tel.� 606-913-488,� 501-315-
285.

 Do wynajęcia mieszkania 
i kwatery pracownicze również 
dla obcokrajowców. Dzielnica 
Nowy bytom ul. Niedurnego i Wi-
rek ul. Dąbrowskiego. Tel. 725-
025-008. rozmawiamy po rosyj-
sku.

NAukA

 Absolwent�Wydziału�Chemicz-
nego� Politechniki� Śląskiej� udzieli�
korepetycji�matematyka,� chemia,�
w� tym�przygotowanie� do�matury�
i�egzaminów�gimnazjalnych,�solid-
nie.�Tel.�576-055-672.

MOTORyZAcjA

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

 Kupię� skorodowane� auta,� po-
wypadkowe,�do�wyrejestrowania.�
Tel.�507-572-625.

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

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

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

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

 AUTO-SKUP� –� wszystkie�
marki.�Tel.�505-049-833.

 Skup� zużytych� akumulatorów� 
i�felg�aluminiowych.�Tel.�697-646-
492.

 Skup� samochodów� na� części.�
Tel.�697-646-492.

 Skup�wszystkich�samochodów!�
Recykling� samochodowy.� Wyda-
wanie� zaświadczeń.�Cena�0,55�za�
kg.� DOBRA� CENA� AKUMULATO-
RÓW.� TANIE�OPONY.� Tel.� 32� 771-
61-31,� 502-097-300.� Ruda� Śląska�
-�Chebzie�ul.�Kokotek�52�(niedale-
ko�Urzędu�Skarbowego).

 Kupię�WSK,�WFM,�SHL,�JUNAK,�
AWO,� KOMAR,� RYŚ� i� inne,� oraz�
części.Tel.�515-533-560.

 Kupię�części�–�Warszawa,�Syre-
na.�Tel.�515-533-560.

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

PRAcA

 Firma� budowlana� BEDAMEX�
zatrudni�pracowników�budowla-
nych�doświadczenie�min�2� lata,�
kierownika�budowy,�brygadzistę�
z�prawem�jazdy�kat.�B,�tel.�601-
504-030�w� godz.� 7-16,� 32� 242-
24-11.

� Zatrudnię� fryzjerkę.� Tel.� 518-
488-596.

�Poszukujemy�pracowników�pro-
dukcyjnych�oraz�operatorów�wóz-
ków� widłowych� –� Katowice� Pa-
newniki.�Atrakcyjne�warunki,�100�
%� weekendy,� premie.� Tel.� 519-
820-943.

� Firma� sprzątająca� poszukuję�
pracowników�na�obiekt�JMP�Ruda�
Śląska�ul.�Szyb�Walenty�10.�Poszu-
kiwane�osoby�do�pracy�trzy�zmia-
nowej,� praca� także� w� weekendy.�
Kontakt:�661-991-554.

� Fryzjerkę� na� dobrych� warun-
kach�zatrudnię.�Halemba,�tel.�509-
553-851.

różNe

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

 Kupię� radia,�wzmacniacze,�ko-
lumny� itp.� Kolejki� PIKO,� HO,� TT.�
Tel.�607-912-559.

 
 Kupię akcje huty Pokój. Tel. 

507-851-852.

 Kupię wszelkie starocie porce-
lanę, szkło, zegary, figurki, obra-
zy. Tel. 603-280-675.

 Antyki,�starocie,�meble,�fi�gurki,�
zegary,� inne� kupię.� Tel.� 515-533-
560.

 Musisz�opróżnić�dom,�mieszka-
nie,�garaż,�strych�z�mebli� i� innych�
niepotrzebnych�rzeczy�–�zadzwoń.�
Tel.�515-533-560.

 Kupię� ogródek� działkowy� (Go-
dula,� Orzegów,� Ruda).� Tel.� 694-
331-152.
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ZAPRASZAMy dO SAlONu Alex  
(c.h. DomINo – pasaż dolny),  

oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafinowe • 
modne w tym okresie opalanie natryskowe.•  

Dla stałych klientów oferujemy różne 
promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny.  

Tel. 32 700 70 78

PREZYDENT�
MIASTA� 

RUDA�ŚLĄSKA�
informuje�o�wywieszeniu�na�okres�
21�dni,�tj.�od�dnia�3.11.2017�r.�
do�dnia�24.11.2017�r.,�na�tablicy�
ogłoszeń�Urzędu�Miasta�Ruda�
Śląska,�plac�Jana�Pawła�II�6� 
(II�piętro,�obok�pokoju�221)� 
wykazu�niezabudowanej�
nieruchomości�gruntowej�

własności�Gminy�Miasta�Ruda�
Śląska,�położonej�w�Rudzie�
Śląskiej�przy�ulicy�Wojciecha 
Kossaka,�stanowiącej�działkę�

oznaczoną�numerem�geodezyjnym�
3901/120 o�powierzchni�1209�
m2,�obręb�Ruda,�zapisaną�na�
karcie�mapy�4�oraz�w�księdze�
wieczystej�prowadzonej�przez�
Sąd�Rejonowy�w�Rudzie�Śląskiej�
pod�nr�KW�GL1S/00020419/4�

(dział�III�księgi�obciążony�prawem�
drogi;�dział�IV�wolny�jest�od�

wpisów),�która�zostanie�sprzedana�
z�przeznaczeniem�pod�zabudowę�
zgodną�z�ustaleniami�miejscowego�

planu�zagospodarowania�
przestrzennego�miasta� 

Ruda�Śląska.



ZAPASY 

Urania: Pardela, P. Grzesik, R. Grzesik, Barczak 
(‘62 Jurczyński), Cieślik, Krzywda (‘75 Piecha), 
Skudlik (‘65 Gabryś), Henisz, Bujny, Zalewski, 
Nowak (‘65 Kokoszka). Sędzia główny: Adrian 

Markiewicz. Asystenci: Robert Reguła,
 Rafał Benke.
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PIŁKA NOŻNA

Derby należały do Wawelu
Wawel pokonał Uranię podczas me-

czu derbowego, który odbył się w mi-
nioną sobotę (4.11). Przedostatnie der-
by Rudy Śląskiej w klasie okręgowej 
grupy 1 rozegrane w rundzie jesiennej 
dostarczyły publiczności wielu emocji. 
Jednak po zakończeniu spotkania ra-
dość i dumę mogli poczuć tylko kibice 
Wawelu, a kibice Uranii musieli się 
pogodzić z gorzkim smakiem porażki. 

Już na początku spotkania można 
było odnieść wrażenie, że to Urania 
prezentowała się lepiej od Grunwaldu. 
Świadczyła o tym np. sytuacja z 23. 
minuty, gdy to pomiędzy dwójkę 
obrońców wypuszczony został Henisz. 
Doszło wtedy do sytuacji sam na sam, 
jednak w tym momencie sędzia od-
gwizdał pozycję spaloną. Trzy minuty później do-
szło też do strzału z bliskiej odległości, ale bram-
karz Wawelu obronił dość intuicyjnie i zdołał wy-
łapać piłkę. W 31. minucie doszło do kontry go-
spodarzy, a błąd w rozegraniu popełnił Pardela. 
Dobra okazja pojawiła się  jeszcze w 39. minucie, 
kiedy na lewym skrzydle ładnie podkręcił piłkę 
Robert Grzesik, ale skończyło się to sparowaniem 

GKS W���� W���� – GKS U����� 2:0 (0:0)

13. kolejka. Klasa Okręgowa. Grupa I
Grunwald Ruda Śląska – AKS Mikołów 0:8

0-1 Zamojda, 2 min., 0-2 Kot, 6. min 
0-3 Piszczek, 35 min., 0-4 Polak, 39. min 

0-5 Piszczek, 54 min., 0-6 Zamojda, 66. min 
0-7 Zamojda, 78 min., 0-8 Kot, 89. min 

Ostatni czas nie jest zbyt szczęśliwy dla Uranii. 

Wawel Wirek – Urania Ruda Śląska 2:0
1-0 Lux, 57 min, 2-0 G.Kałużny, 87. min 
Pogoń Ruda Śląska – Unia Kosztowy 1:4

0-1 Maciaszek, 19 min., 0-2 Wolny, 51. min 
0-3 Seiler, 54 min (samobójcza), 1-3 Ilnicki, 81. 

min 1-4 Małkowski, 86. min 

PIŁKA NOŻNA W SKRÓCIE

piłki przy słupku na rzut rożny. Z kolei już w dru-
giej połowie spotkania, w 56. minucie Urania do-
stała ostrzeżenie od gospodarzy. Minutę później 
Mariusz Lux skorzystał z prostopadłego podania 
między obrońców od Krzysztofa Pyca i w sytuacji 
sam na sam pokonał Rafała Pardelę. Było to jego 
trzecie trafi enie w bieżących rozgrywkach. Z kolei 
w 87. minucie Lux wcielił się w rolę asystenta. 
Urwał się obrońcy na prawym skrzydle, wszedł 
w pole karne i wystawił piłkę do Grzegorza Ka-
łużnego, który dopełnił formalności, zdobywając 
swoją czwartą bramkę. Gospodarze zdobyli do-
piero pierwsze punkty u siebie w obecnym sezo-
nie, z kolei Urania zanotowała już siódmą porażkę 
z rzędu.

Nie wiesz co zrobić?
Wpadłeś w kłopoty?

MAMY ROZWIĄZANIE

Barbara Blaut Niezależny Operator Finansowy Centrum9 z siedzibą w Kozach 43-340, przy ul. Bielska 37, NIP 937 173 23 57 informuje, iż jako pośrednik kredytowy 
współpracuje z: UnilinkCash, Provident, Tak To, Incredit, Netcredit,Zaplo, Aasa, TF Bank, Vivus, Opti ma, Hapi, Euroloan, Mogo, Ferratum, Geti n Bank, Axcess, Euroexpert, 

Europożyczka, Capital Service, Mikrokasa, Supera, Fundusz Korona, Wygodna Pożyczka, FGP, Idea Pożyczka, OGI, Agar, CashIn, Dineros, Łatwy Kredyt, Cross Loan, MG Finance, 
Eurocent, Chwilówki Śląsk, Euro Kasa i otrzymuje od ww pożyczkodawców wynagrodzenie I w ramach współpracy jest umocowany do dokonywania wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów o dany produkt fi nansowy (umów pożyczki/kredytu).

POŻYCZKI BANKOWE
POŻYCZKI POZABANKOWE
CHWILÓWKI
NA OŚWIADCZENIE

ZŁÓŻ WNIOSEK ONLINE
www.centrum9.pl

Ruda Śląska
ul. Niedurnego 38 
(obok OPTYKA)

tel. 32 244-21-31

REKLAMA

Biegi: 11 listopada, godz. 11.00 – Biegi Niepodległości, bieżnia przy Szkole Podstawowej nr 15 
Sportowej w Halembie. 

Pływanie: 11 listopada, godz. 9.00 – Pływacka Sztafeta Niepodległościowa w Aquadromie. 
Piłka nożna: 10-12 listopada – Bykowiński Turniej Niepodległościowy, Pordzik Arena, Bykowina.

Zapasy: 14-25 listopada – XXVII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. Ryszarda Dworaka, hala 
MOSiR 16b, Nowy Bytom. 

Pływanie: 25-26 listopada, Amatorskie i Otwarte Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Pływaniu, basen przy 
ul. Chryzantem w Rudzie. 

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY

Brązowa Slavia

Oliwia Stróżyk zaprezentowała się najlepiej z ekipy Slavii. 

Oliwia Stróżyk z ZKS-u Slavia Ruda  
Śląska najlepiej zaprezentowała się spo-
śród ośmioosobowego składu i zdobyła 
brązowy medal w kategorii do 32 kg. 
Podczas VI Mistrzostw Polski Młodzi-
czek, które odbyły się w Piotrkowie Try-
bunalskim, zaprezentowało się 176 za-
wodniczek z 56 klubów z całego kraju. 
Zawodniczki rudzkiej Slavii dzielnie 
walczyły i godnie reprezentowały barwy 
klubu, tocząc wyrównane boje. Mło-
dziczki wygrały 19 walk, jednak okazało 
się to zbyt mało, aby stanąć na podium 
w klasyfi kacji klubowej. Ostatecznie Sla-
via zdobyła wysokie, piąte miejsce.

TENIS 

Postawili na tenis

Akcja ma na celu promowanie tenisa wśród rudzkich uczniów. 

„Stawiam na tenis” to bezpłatna akcja, która 
skierowana jest do rudzkich przedszkolaków 
i uczniów. W ten sposób Tenisowy Klub Sporto-
wy Slavia Ruda Śląska postanowił zachęcić  naj-
młodsze pokolenie do rozpoczęcia gry w tenisa. 
W miniony wtorek (31.10) odbyły się pierwsze 
zajęcia w ramach akcji. 

– Chcemy zaprosić jak najwięcej dzieci z rudz-
kich szkół i przedszkoli na bezpłatne zajęcia teni-
sowe w naszym klubie. Pierwsze dwie grupy to 
pingwinki oraz krasnoludki z rudzkiego przed-
szkola nr 7, które miały zajęcia na naszej hali 
– mówił Wojciech Żmuda, prezes TKS-u Slavia 
Ruda Śląska. – Przez dwie godziny przedszkolaki 
świetnie się bawiły, ucząc się jednocześnie pod-

staw gry w tenisa pod czujnym okiem trenerów. 
Na koniec otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz 
słodki poczęstunek, a w ten wtorek odwiedzili 
nas uczniowie Szkoły Podstawowej nr 30 – do-
dał. 

Organizatorzy zajęć chcą zachęcić dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym, aby nauczy-
ły się grać w tenisa. – Chcielibyśmy, aby każde 
dziecko w naszym mieście miało możliwość prze-
konania się, jak fajnym sportem jest tenis. Liczy-
my na to, że może i w Rudzie Śląskiej znajdziemy 
talent na miarę Agnieszki Radwańskiej czy Jerze-
go Janowicza – zaznaczył Wojciech Żmuda. 

Akcja objęta została honorowym patronatem 
przez prezydent Grażynę Dziedzic. 
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 Talarek nie ma sobie równych

Robert Talarek na co dzień pracuje  
w jednej z rudzkich kopalni.

Rudzianin Robert Talarek znokautował we 
Francji Franka Harouche’a i zdobył tym samym 
pas IBO Inter-Continental wagi średniej. Bokser 
z Rudy Śląskiej, który na co dzień jest zawodo-
wym górnikiem, odniósł czwarte zwycięstwo z rzę-
du na wyjeździe, dodatkowo notując trzeci, kolej-
ny nokaut. Tym razem Talarek zaskoczył wszyst-
kich podczas gali Cahors we Francji. Warto dodać, 
że rudzianin wygrał przed czasem z zawodnikiem 
z Francji, który jeszcze kilka lat temu był równo-
rzędnym przeciwnikiem najlepszych zawodników.  
Zawody we Francji po raz kolejny udowodniły, że 
Talarek  mierzy wysoko i cały czas pnie się w gó-
rę. Jego wcześniejsze sukcesy to zdobycie pasa 
IBF East/West Europe i pokonanie Goekalpa 
Oezeklera, a także pokonanie w zeszłym miesiącu 
Ericlesa Torresa Marina, a w czerwcu zwycięstwo 

NORdic walkiNg

Podwójne podium 

Joanna Kołodziej należy do grupy FabrikaNordika. 

Rudzianka Joanna Kołodziej stanęła na  
podium Międzynarodowych Mistrzostw 
Polski w Maratonie Górskim Nordic Wal-
king w Radziechowach. Zawodniczka re-
prezentowała drużynę FabrikaNordika 
i bezapelacyjnie deklasując swoje rywalki 
stanęła dwa razy na najwyższym stopniu 
podium: w klasyfikacji open oraz w katego-
rii wiekowej z czasem 1.50.32. Druga z na-
szych rudzianek, Katarzyna Wolniewicz, 
była czwarta. 

Piłka nożna

Slavia nie daje żadnych szans
Po raz kolejny Slavia nie zawiodła swoich 

wiernych kibiców i pokazała, że nie ma sobie 
równych. Na wyjazdowym spotkaniu z zawodni-
kami Rymeru Niedobczyce Rybnik rudzianie po-
konali przeciwników 2:0. Slavia wygrała już trzy-
nasty mecz z rzędu i sprawiła, że jej najważniejsi 
rywale stracili cenne punkty. 

Już na początku meczu Slavia nie pozwoliła 
rybniczanom na zdobycie przewagi i ciągle kon-
trolowała przebieg gry i zagrania przeciwników. 
Mimo tego to dopiero Wujec w 35. minucie spo-
tkania zdobył pierwszą bramkę po podaniu Zmi-
trowicza. W dalszej części spotkania to również 
Wujec zdobył kolejną bramkę po akcji Marcin 

Rymer niedobczyce Rybnik – Slavia Ruda Śląska 0:2 (0:2)
Slavia: Strąk – ostrowski, Zmitrowicz, Szpoton, 

korzeniowski, Wujec, Jamrozy, Skorupa,  
T. Rejmanowski, M. Rejmanowski, Moritz.  
na zmiany weszli: Puschaus, Strzempek, 

Badura i Maciaszczyk. Trener Jarosław Zajdel. 

Rejmanowski – Kamil Moritz.  Pierwsza połowa 
meczu zakończyła się na korzyść Slavii i tak po-
zostało także po przerwie, chociaż w ostatnich 
minutach spotkania pojawiło się jeszcze kilka 
niewykorzystanych okazji Slavii. O krok od zdo-
bycia bramki byli jeszcze Strzempek, Moritz, 
Maciaszczyk oraz Rejmanowski, który trafił 
w poprzeczkę.

PodnoSZenie ciężaRóW

Sztangiści na medal

Sztangiści
zdobyli 
medale zarówno
drużynowo jak 
i indywidualnie. 

Rudzcy sztangiści zajęli drużynowo drugie 
miejsce na Mistrzostwach Śląska Juniorów do lat 
17, które odbyły się w ubiegły weekend w Pieka-
rach Śląskich. Ciężarowcy musieli jednak uznać 
wyższość Andaluzji Piekary, udało im się nato-
miast pokonać Belfra Racibórz. Z kolei indywidu-
alnie złoto wywalczyli: Wiktoria Matysek (wynik 

dobry bodziec treningowy na przyszłość – podkre-
ślił  Damian Połeć, który ukończył dystans 21 km. 
– Za trzy tygodnie startuję w mistrzostwach Polski 
na 8 km w Kwidzyniu. Tam będę walczył o medal, 
a ten start potraktowałem jak trening – dodał. Te-
goroczny cykl ,,Biegu Wiewiórki” zainaugurowa-
ny został 18 lutego. Zawodnicy każdego miesiąca 
rywalizowali na pętli o długości 4,25 km, którą, 
w zależności od predyspozycji, mogli pokonać od 
jednego do pięciu razy. Na tej samej trasie, na dy-
stansie 12,6 km rywalizowali też wielbiciele nor-
dic walking. Dzieci do lat 15 ścigały się na dystan-
sie 1 km.

Biegi 

Pożegnanie z wiewiórką 

W tym roku odbyło się aż dziesięć „Biegów Wiewiórki”. 

Ostatni „Bieg Wiewiórki” w tym roku za nami. 
Ponad 200 uczestników tej sportowej rywalizacji 
w minioną sobotę (4.11) odebrało statuetki podsu-
mowujące tegoroczny cykl wydarzenia. Wśród 
nich znalazło się aż 53 zawodników, którzy nie 
opuścili ani jednego biegu. Za to osiągnięcie zo-
stali nagrodzeni statuetkami.  

– Lasy przy Szkole Podstawowej Sportowej nr 
15 po raz kolejny zdały sprawdzian. W tym roku 
na ,,Biegu Wiewiórki” spotkaliśmy się dziesięć ra-
zy i pomimo tego, że pogoda nie zawsze nam dopi-
sywała, chętnych do udziału w wydarzeniu nie 
brakowało – wspominała Aleksandra Poloczek, 
zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. – Tegoroczny cykl 
zakończyliśmy w pełnym słońcu i liczę, że równie 
piękna pogoda towarzyszyła będzie inauguracji 
przyszłorocznych zmagań – dodała.

 Nowością tej edycji była statuetka „Duża Rudz-
ka Wiewiórka” przygotowana dla osób biorących 
udział we wszystkich odsłonach wydarzenia. Tra-
dycyjne „wiewiórki” trafiły do zawodników, któ-
rzy uczestniczyli przynajmniej w siedmiu spotka-
niach. W tym roku przygotowanych zostało aż 
219 statuetek, z czego 53 dużych dla 10 dziecia-
ków oraz 43 dla dorosłych zawodników, którzy 
uczestniczyli w każdym biegu. – Trasa była cięż-
ka. Dużo błota i zakrętów. Jest to jednak bardzo 

W każdym biegu brali udział biegacze oraz miłośnicy nordic walking. KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Ju-JiTSu

Młoda rudzianka wicemistrzynią 

Małgorzata Baucz reprezentuje Rudzki Klub Ju-Jitsu. 

Rudzianka Małgorzata Baucz zdo-
była srebrny medal podczas Mi-
strzostw Śląska w Ju-Jitsu Brazylij-
skim NO GI, które odbyły się w ubie-
głą niedzielę. W zawodach wzięło 
udział 120 zawodników i zawodni-
czek z 20 klubów z całego Śląska.  
Z kolei Małgorzata Baucz reprezento-
wała Rudzki Klub Ju-Jitsu i po cięż-
kich walkach zdobyła drugie miejsce 
w kategorii 32 kg.  

40 kg, kat. 75), Wiktoria Grzywocz (wynik 56 kg), 
Łukasz Gesse (wynik 40 kg, kat. 50) oraz Mateusz 
Malik (wynik 85 kg podrzut, kat. 69 kg). Nato-
miast srebro powędrowało do Tomasza Bądkow-
skiego (wynik 84 kg, podrzut). Brąz zdobył Mate-
usz Krzywda z wynikiem 85 kg, podrzut w kate-
gorii 94 kg.

podczas rewanżowej walki z Norbertem Dąbrow-
skim na gali Polsat Boxing Night 7.
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NASZE 
SALONY

RUDA ŚLĄSKA
(RUDA)
UL. MATEJKI 14 

TEL. 
32 340-00-84

RUDA ŚLĄSKA 
(WIREK)
UL. 1 MAJA 194
TEL. 
32 340-85-26

RUDA ŚLĄSKA 
(HALEMBA)
UL. P. SKARGI 114A
TEL. 
32 242-40-95
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OKNA• 
DRZWI WEJŚCIOWE I POKOJOWE• 
ROLETY I ROLETKI MATERIAŁOWE• 
BRAMY• 
OKNA DRZWI I ZABUDOWY Z ALUMINIUM• 
SZAFY – ZABUDOWY WNĘK• 

NASZE 
SALONY

RUDA ŚLĄSKA
(RUDA)
UL. MATEJKI 14 

TEL. 
32 340-00-84

RUDA ŚLĄSKA 
(WIREK)
UL. 1 MAJA 194
TEL. 
32 340-85-26

RUDA ŚLĄSKA 
(HALEMBA)
UL. P. SKARGI 114A
TEL. 
32 242-40-95

32 340-85-26

NA ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE W LISTOPADZIE I GRUDNIU
Z TERMINEM REALIZACJI W I KWARTALE 2018 R.

DODATKOWY RABAT*
* NIE DOTYCZY TOWARÓW W CENACH PROMOCYJNYCH

NASZE 

NA ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE W LISTOPADZIE I GRUDNIU
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