Po spotkaniach w dzielnicach
Zakończyła się 13. tura spotkań prezydent miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. W ramach jesiennego cyklu odbyło się dziewięć wizyt władz
Rudy Śląskiej, w których wzięło udział ok. 400 mieszkańców, a padło ok. 300
pytań. Była to okazja z jednej strony właśnie do zgłoszenia tego, co należałoby poprawić w poszczególnych dzielnicach, ale także i możliwość, by dowiedzieć się, jak zmienia się nasze miasto i jakie inwestycje są lub będą w nim
realizowane. W tej turze spotkań mówiono także wielokrotnie o segregacji
odpadów.
Więcej str. 3
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W Rudzie Śląskiej w jednym czasie przyszły na świat potrójne trojaczki!
Urodziły się one na Oddziale Neonatologicznym rudzkiego szpitala, który jest
w gronie najlepszych na Śląsku i gdzie ratowane są nawet najmniejsze maluszki, czyli te, który urodziły się przedwcześnie. Bo też i z narodzinami trojaczków zbiegły się obchody Światowego Dnia Wcześniaka, które odbyły się
w kilku miejscach w naszym mieście. Przypomnijmy, że na świat w szpitalu
w Goduli rocznie przychodzi ok. 75 dzieci o wadze poniżej 1000 g i około
100-120 poniżej 1500 g, a rudzka neonatologia rozwija się z roku na rok.
Więcej str. 5
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TURYSTYKA

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym przy kopalni Pokój są szczególne, bo ich konstrukcja sięga lat 30.
ubiegłego wieku. Dziś takie urządzenia
zanikają na sieci kolejowej. Przeważnie
są jeszcze eksploatowane na ścianie
wschodniej Polski. – Tutaj mamy jedyny w Polsce oryginalnie zachowany
układ torowy, a do tego wszystko jest
czynne i sprawne – podkreśla Janusz
Gątarz z Towarzystwa Entuzjastów Kolei. – Atutem jest także bocznica oraz
czynne nastawnie, którymi można operować, prowadząc np. pokazy zasad ruchu kolejowego – dodaje.

Drezynami po Rudzie Śląskiej?
Najbardziej członkom TEK zależy
jednak na tym, by w centrum aglomeracji stworzyć miejsce do jeżdżenia drezynami. – Obecnie takie jeżdżą w małych miejscowościach i głównie w sezonie turystycznym. Drezyny są np. w Jugowicach koło Wałbrzycha, gdzie działa
mała stacja górska. Kolejne, chyba najbardziej znane, działają w Uhercach
w Bieszczadach. Tymczasem tutaj mamy szansę uruchomić jedyne w Polsce
drezyny w centrum miasta, w samym
sercu aglomeracji. Nasz cel będzie również turystyczny, ale przez większą część
roku, nie tylko w sezonie turystycznym
(czyli w lipcu i sierpniu) – wyjaśnia Gątarz. – Tym bardziej, że posiadamy rozbudowany, szeroki układ torowy, a na
innych stacjach są to z reguły dwa, czy
trzy tory – podkreśla.
Przy kopalni Wirek mógłby działać
cały układ torowy, a przejazd pełną trasą wynosiłby na początek 4 km (docelowo nawet 8 km). I mógłby on zostać
poprowadzony nie tylko po płaskim terenie, ale również serpentyną, co byłoby dodatkową atrakcją dla fanów ekstremalnych wrażeń. To na razie jednak
plany. Pozostaje jednak pytanie, co stanie się z terenami po zamykanej powoli
kopalni Pokój. Obecnie są one w rękach
Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Jeżeli

wizja TEK miałaby stać się rzeczywistością, potrzebne jest wsparcie miasta,
bo stowarzyszenie jest za małym graczem, by przejąć obszar wraz z układem torowym. – Oczywiście sprawa
jest ciekawa i atrakcyjna. Dlatego będziemy rozmawiać o tym z SRK. Myślę,
że wszystko rozstrzygnie się w przyszłym
roku, ale konkretnych terminów nie podajemy – zaznacza wiceprezydent
Krzysztof Mejer, który wraz z Towarzystwem Entuzjastów Kolei był na wizji lokalnej przy torowisku.
Trzeba się bowiem liczyć z przeznaczeniem pieniędzy na przystosowanie
terenu do ruchu turystycznego. – Jeżeli
my przejmiemy ten teren, to po pierwsze będziemy musieli o niego dbać i pilnować infrastruktury, która tam jest.
Będziemy musieli wynająć ochroniarzy
(obecna ochrona działać tam będzie do
2019 r. – przyp. red.), co będzie kosztować. A jeżeli chcielibyśmy to bardziej
rozwinąć, to musimy poczynić pewne
inwestycje – chociażby stworzyć drogę
dojazdową (obecnie istnieje dojazd ul.
Kolejową pod nastawnię RCL – przyp.
red.). To będzie wymagało wielu kosztów, więc zastanawiamy się, co zrobić
z tą propozycją – podkreśla Mejer.
Plany są jednak ambitne. TEK już teraz przyznaje, że w przyszłości chciał-

Foto: arch.

Ruda Śląska ma szansę stworzyć
unikatowe miejsce na mapie
postindustrialnych atrakcji. A to
za sprawą Towarzystwa
Entuzjastów Kolei, którego
członkowie chcą wziąć pod
swoje skrzydła układ torowy
kopalni Pokój w Wirku
i stworzyć tam warunki do
jeżdżenia tzw. drezynami.
Obecnie takie atrakcje
dostępne są w miejscowościach
turystycznych (słynne
bieszczadzkie drezyny), a dzięki
TEK mogą one także stać się
popularne w Rudzie Śląskiej.

Na miejscu odbyła się już wizja lokalna.
by uczestniczyć w Industriadzie, czy
organizować w Wirku zawody w drezynowaniu. – Na dzisiaj 90. proc. osób,
z którymi rozmawiamy i wymieniamy
się pismami, jest wobec nas przychylnie
nastawionych – podsumowuje Gątarz.
– Warto jeszcze zaznaczyć, że członkowie TEK od pięciu lat doglądają 30 km
torów linii 176 i 192 (a także paru in-

nych) oraz skonstruowali różnorakie
pojazdy szynowe do ich utrzymania:
drezynę elektryczną, spalinową, z napędem nożnym (na pedały, o bardziej zaawansowanej i lżejszej konstrukcji, niż
drezyny z Bieszczad), kosiarkę torową,
a teraz kończą budować szynobus
– o którym to wehikule jeszcze usłyszycie – dodaje. 
Joanna Oreł
OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRACĘ

OGŁOSZENIE O PRACĘ

W związku z ciągłym rozwojem firmy obecnie poszukujemy
pracowników na stanowiska kolejowe:

W związku z ciągłym rozwojem firmy obecnie poszukujemy
pracowników na stanowiska kolejowe:
Automatyk SRK (możliwość przeszkolenia przez pracodawcę)

•

Manewrowy (możliwość przeszkolenia przez pracodawcę)

•

•

Ustawiacz

Miejsce pracy:

•

Prowadzący pojazdy w obrębie bocznicy (możliwość przeszkolenia
przez pracodawcę, mile widziane osoby posiadające licencję
maszynisty)

•

Maszynista pojazdów trakcyjnych

Miejsce pracy:

obszar Rudy Śląskiej, Łazisk Górnych

Wymagania:

–
–
–

Oferujemy:

– dobre warunki płacowe:
•
manewrowy od 2600 zł brutto
•
ustawiacz od 3000 zł brutto
•
prowadzący pojazdy w obrębie bocznicy od 3100 zł brutto
•
maszynista od 3800 zł brutto
– stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
– możliwość indywidualnego rozwoju zawodowego.

Wymagania:

–
–
		
		
–
–
Oferujemy:

zdany egzamin kwalifikacyjny na wyżej wymienione stanowiska,
wykształcenie zawodowe lub średnie,
mile widziane dodatkowe uprawnienia kolejowe.

KONTAKT: Telefon: 32 358-78-80

Aplikowanie przez formularz na stronie www.pkpcs.pl w zakładce „Kariera”

obszar Rudy Śląskiej, Łazisk Górnych
zdany egzamin kwalifikacyjny na stanowisko automatyk,
wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe: kierunkowe
(kolejowe) lub w zawodach w dziedzinie:
mechanicznej, elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej,
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
mile widziane dodatkowe uprawnienia kolejowe.

– dobre warunki płacowe:
•
Automatyk (wykształcenie wyższe kierunkowe oraz
posiadane uprawnienia) – od 5 200 zł brutto
Automatyk (wykształcenie średnie lub zawodowe
•
kierunkowe oraz posiadane uprawnienia)
– od 4 500 zł brutto
Osoby szkolące się na stanowisko automatyka
•
– od 3 000 zł brutto
– stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
– możliwość indywidualnego rozwoju zawodowego.

KONTAKT:
Telefon: 32 358-78-80
Aplikowanie przez formularz na stronie www.pkpcs.pl w zakładce „Kariera”
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Spotkania z mieszkańcami

Sesja Rady Miasta

Radni obradowali

13. cykl spotkań władz Rudy Śląskiej z mieszkańcami dobiegł końca. W dziewięciu spotkaniach uczestniczyło ponad 400 osób, które w sumie zadały prawie 300 pytań. Ostatnie dwa
Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta w sprawie nadania statutu
spotkania odbyły się w Bykowinie oraz w Rudzie.
Młodzieżowej Rady Miasta odbyła się w minioną środę
(15.11) w sali sesyjnej rudzkiego urzędu.

Jesienny cykl spotkań
zakończony

radni podjęli uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta,
co było głównym punktem sesji. – Proponowane zmiany mają na celu ułatwienie działalności rady, jej organów oraz
samych radnych poprzez dopracowanie
różnych pojęć, występujących w statucie, poszerzenie możliwości zgłoszenia
kandydatów na radnych, a także przygotowanie wzorów kart i druków potrzebnych podczas prowadzenia kampanii wyborczej, jak również wyborów
– tłumaczył Krzysztof Rodzoch, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta.

AL

GÓRNICTWO
Foto: AL

Spotkanie w Rudzie było ostatnim w jesiennym cyklu.
nizacji. Dokumentacja projektowa ma
powstać do marca 2018 r. i na jej podstawie dopiero będziemy mogli wyłonić
wykonawcę robót – wyjaśnił Michał
Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Wieloletnia prognoza finansowa
zakłada realizację inwestycji w latach
2019-2020. Aktualnie rozpoznajemy temat podłączenia domów przy ul. Janasa
do sieci gazowej. Musicie być Państwo
przygotowani na to, że w tej sprawie za
jakiś czas przeprowadzone zostaną
z Wami ankiety – dodał.
Inni mieszkańcy z kolei odnieśli się
do kontrowersyjnego w ostatnim czasie tematu wycinki drzew przy
ul. Mickiewicza. – Już kilkakrotnie zaznaczałem Państwu, że czekamy na
opinię dendrologa. Jeżeli okaże się, że
te drzewa są w złym stanie i zagrażają
bezpieczeństwu mieszkańców, to będziemy musieli coś z tym zrobić. Jeżeli

Pamiętamy…

21 listopada minęło jedenaście lat od jednej z największych
tragedii w polskim górnictwie. W 2006 roku w kopalni Halemba-Wirek zginęło 23 górników. Władze miasta i mieszkańcy
tradycyjnie uczestniczyli w uroczystej mszy świętej w kościele
pw. Matki Bożej Różańcowej w Halembie.

jednak nie, to tych platanów nie ruszymy – tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Mejer.
W dalszej części spotkania poruszone
zostały problemy dotyczące m.in.: opłaty śmieciowej, możliwości kontroli odbioru śmieciu przez spółkę Tonsmeier,
akcji edukacyjnych w zakresie segregacji odpadów, bezpieczeństwa w dzielnicy, utrzymania czystości w poszczególnych miejscach, braku parkingu przy
dworcu kolejowym, zaniedbanych zieleńców i skwerów, braku koszy na
śmieci przy ul. Wolności, czy modernizacji ul. Piastowskiej. Nie zabrakło też
pytań o akcje edukacyjne w zakresie
W jedenastą rocznicę katastrofy
segregacji odpadów oraz budowy trasy
złożono hołd ofiarom tragedii.
N-S w kierunku Bytomia, budowy ronda u zbiegu ulic Wolności, Brańskiego
i Magazynowej oraz modernizacji boPo mszy w intencji tragicznie zmariska Slavii.
łych złożono kwiaty pod pomnikiem na
Agnieszka Lewko cmentarzu komunalnym, upamiętniają-

Foto: AL

Przedostatnie spotkanie z mieszkańcami odbyło się w Bykowinie, gdzie na
finiszu jest jedna z najważniejszych
drogowych inwestycji, czyli modernizacja ulicy Górnośląskiej. – Realizacja
zadania dobiega końca, już wkrótce będzie można w pełni korzystać z przebudowanego odcinka – zapowiedział wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Tradycją spotkań jest to, że mieszkańcy często dopytują się o parkingi.
Tych z roku na rok przybywa w Bykowinie. – W ubiegłym roku wybudowaliśmy w pobliżu duży parking przy ul.
Gwareckiej, w planach na przyszły rok
mamy parking przy ul. Szramka – przypomniała Barbara Mikołajek-Wałach,
naczelnik Wydziału Dróg i Mostów
UM. – Nie jesteśmy w stanie spełnić
wszystkich oczekiwań w jednym czasie
– dodała.
Pojawił się także temat organizacji
ruchu na skrzyżowaniu wspomnianej
ulicy Górnośląskiej i Tunkla. – To niebezpieczne miejsce. Może powinno być
tam rondo – powiedział jeden z uczestników spotkania. – W planach mamy
obwodnicę Kochłowic, której budowa
zupełnie zmieni układ drogowy w tym
miejscu – zdradził Krzysztof Mejer.
Ostatnie rozmowy władz miasta
z mieszkańcami, które odbyły się
w ubiegły czwartek (16.11) w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Janasa
w Rudzie, były burzliwe i długie. Było
to najliczniejsze spotkanie w jesiennej
serii. Niektórzy dopytywali o modernizację ulicy Janasa. – Na podstawie konsultacji społecznych, które trwały od
końca czerwca do początku sierpnia tego roku, wybrany został jeden z proponowanych przez nas wariantów moder-

Na początku sesji przedstawione zostało sprawozdanie z pracy prezydent
miastaw okresie międzysesyjnym.
W sprawozdaniu była m.in. mowa
o tym, że Ruda Śląska zaopiniowała pozytywnie eksploatację górniczą na 32
ścianach kopalni Ruda w latach 20182020. Jednocześnie miasto nie wyraziło
zgody na działalność wydobywczą
w trzech z 12 ścian kopalni Ruch Pokój.
Decyzja ta wynikała z troski o przyszłość Wirku, ponieważ zaplanowana
przez kopalnię eksploatacja mogłaby
doprowadzić do dewastacji dzielnicy.
W dalszej części posiedzenia rudzcy

cym wypadek w rudzkiej kopalni. Tradycyjnie też spotkano się przed zegarem, gdzie jedenaście lat temu rodziny
ofiar czekały na informacje o swoich
bliskich.
Do katastrofy w KWK Halemba doszło 21 listopada 2006 r. ok. godz.
16.30, gdy ośmiu górników zatrudnionych w kopalni Halemba i piętnastu
pracowników, wykonujących roboty
na zlecenie kopalni firmy Mard, demontowało sprzęt z likwidowanej ściany wydobywczej. Doszło wówczas do
wybuchu metanu i pyłu węglowego,
w wyniku czego zginęło 23 górników.
Wśród nich byli ojcowie, mężowie
oraz synowie. Niektórzy dopiero rozpoczynali pracę w kopalni. Najmłodszy z górników miał 21 lat, najstarszy
– 59. 
AW
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Dziki nadal grasują
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| HALEMBA

je miejsce już jesienią. Co ciekawe, dziki zaczęły się pojawiać też w innych
dzielnicach miasta, gdzie do tej pory
ich nie było. Widziano je m.in. w Bielszowicach, Kochłowicach, na Wirku,
w Nowym Bytomiu oraz w Bykowinie.
Dlatego 10 listopada zostało wszczęte
kolejne postępowanie w sprawie wydania decyzji o odstrzale redukcyjnym
dzików. Decyzja ta została poprzedzona
konsultacjami z przedstawicielami kół
łowieckich oraz Lasów Państwowych.
Wystąpiono także do kół łowieckich
o podjęcie działań, które zmniejszyłyby
populację tych zwierząt.
Agnieszka Lewko

Tak wygląda trawnik na jednym z halembskich osiedli.

Nowe wiaty pojawią się do końca roku

Z pytaniem o nowe wiaty przystankowe zwrócił się do nas mieszkaniec Goduli. – Już dawno temu pojawiły
się informacje, że stare wiaty przystankowe zostaną wymienione na nowe. W wielu miejscach są one nadal
poniszczone lub nawet ich nie ma, więc o tej porze roku nie ma gdzie schronić się przed deszczem – pisze pan
Andrzej.
Niestety, przykładów wandalizmu
właśnie wiat przystankowych, nie
trzeba szukać daleko. 11 listopada pasażerowie autobusu jadącego przez
Kochłowice poinformowali policję
o grupie mężczyzn, którzy karygodnie
zachowywali się w autobusie, z którego wysiedli w tej dzielnicy. Chwilę
później kolejny świadek zadzwonił na
policję, by zgosić, że ktoś demoluje
autobusową wiatę w Kochłowicach.
Mundurowi, którzy pojechali na miejsce, zatrzymali trzech młodych chuliganów. Za swoje czyny odpowiedzą
przed sądem. Prócz wyroku mogą spo-

dziewać się nakazu pokrycia kosztów
uszkodzeń.
Równocześnie miasto faktycznie stawia kolejne wiaty przystankowe. Nowe,
zadaszone, z siedziskami i w większości
podświetlone wiaty, będą montowane
do końca roku. – Pojawi się na nich logo miasta, a wybrane wiaty będą miały
także lokalny akcent w postaci obrazu
wykonanego na zasadzie perforacji w blasze. Umieszczone zostaną na nich elementy charakterystyczne dla danej
dzielnicy – tłumaczy Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta
Ruda Śląska.

Zgodnie z harmonogramem nowe
wiaty pojawią się na przystankach: Nowy Bytom – Urząd Miasta (kier. Wirek,
ul. Niedurnego); Ruda Południowa
(kier. Zabrze, ul. Zabrzańska); Ruda
Południowa (kier. Godula, ul. Wolności); Godula – Plac Niepodległości
(kier. Bytom, ul. Goduli); Halemba –
Park Wodny (kier. Katowice, ul. Kłodnicka), Halemba – Park Wodny (kier.
Halemba, ul. Kłodnicka), Bykowina –
Grzegorzka (kier. Wirek, ul. Górnośląska), Kochłowice – Rynek (kier. Katowice, ul. Oświęcimska).
Arkadiusz Wieczorek

Trudności
z rejestracją
pojazdów
W związku ze znowelizowaną
ustawą Prawo o ruchu drogowym,
13 listopada br. została uruchomiona nowa Centralna Ewidencja Pojazdów (CEPiK 2.0). Wprowadzone
zmiany dotyczą przede wszystkim
użytkowników systemu (urzędy
gmin, stacje kontroli pojazdów).
Z uwagi na uruchomienie tego
systemu aktualnie występują w całym kraju trudności z rejestracją pojazdów. Dlatego osoby, które będą
w najbliższych dniach załatwiać
sprawy związane z rejestracją pojazdów prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
Uwaga. Bez problemu można załatwić wszelkie sprawy związane
z prawem jazdy.
Więcej informacji o Centralnej
Ewidencji Pojazdów na stronie:
http://www.cepik.gov.pl/
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Foto: AW

dzielni
mieszkaniowych,
działkowców oraz rolników, którym dziki
zniszczyły mienie. Mając to na uwadze
oraz napływające informacje o dokarmianiu dzików, przeprowadziliśmy akcję
edukacyjną, która miała przypominać
o ich niedokarmianiu oraz o tym, jak się
zachować w razie spotkania z dzikiem
– tłumaczy Ewa Wyciślik, naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Na tym jednak nie koniec. Już latem
2015 r. wykarczowano zakrzewione
nieużytki przy ul. Katowickiej i Piłsudskiego, gdzie przebywało najwięcej
dzików, ale zwierzęta nie przeniosły się
na inne tereny, tylko powróciły na swo-

Foto: arch.

Zniszczone trawniki i rozgrzebane śmietniki to efekt „spacerów” dzików, które często zakłócają codzienne życie mieszkańców Halemby, a problem ten cały
czas uprzykrza życie rudzianom. – Dziki niszczą wszystko, co spotkają na swojej drodze. Aż strach wychodzić z domu wieczorami i wcześnie rano. Czy da się
coś z tym zrobić? – pyta pan Adam, jeden z naszych Czytelników.
Wkrótce w Rudzie Śląskiej
Wspomniany problem syodstrzelonych zostanie 60 dzików,
gnalizowali
mieszkańcy
o czym wiceprezydent Krzysztof Mejer
podczas jednego z ostatnich
mówił podczas spotkania
spotkań z władzami miasta
w SP nr 24. Podkreślał też, że Halemba
w SP nr 24. – Od wielu już
jest dzielnicą szczególnie narażoną na
lat napływały do nas interobecność zwierząt, bo znajduje się
wencje od mieszkańców doblisko kompleksów leśnych.
mów jednorodzinnych, spół-

Nowe wiaty będą podświetlane i z logo miasta.
REKLAMA

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

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

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

www.wiadomoscirudzkie.pl
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dzień wcześniaka

Trojaczki razy trzy!

Walka małych
stópek

której celem jest zdrowy dorosły – zaznacza
Krzysztof Guzikowski, ordynator Oddziału Neonatologicznego Szpitala Miejskiego w Rudzie
Śląskiej.
Doskonale wie o tym Magdalena Tomasik, mama Amelki. – Na początku było bardzo ciężko,
ponieważ Amelka urodziła się w 24. tygodniu

Światowy Dzień Wcześniaka w Szpitalu Miejskim
był okazją do spotkania się z rodzicami wcześniaków.

i ważyła 670 g, więc cały pobyt w szpitalu był
jedną wielką niepewnością. Później pierwszy rok
był bardzo intensywny pod względem kontroli
specjalistów. Teraz, po drugim roku życia, jest już
lepiej i jesteśmy na jak najlepszej drodze ku lepszemu rozwojowi – mówi pani Magdalena.
Możliwe jest to m.in. dzięki prestiżowemu,
trzeciemu stopniowi referencyjności rudzkiej
neonatologii, co w praktyce oznacza możliwość
leczenia
najciężej
chorych
noworodków
i wcześniaków. – Oddział Neonatologiczny ma
obecnie kilkanaście stanowisk dla wcześniaków,
w tym 9 intensywnej terapii noworodka. Dysponuje w sumie 44 łóżeczkami, w tym 24 inkubatorami.
Jeszcze przed końcem tego roku rudzka neonatologia wzbogaci się o nowy sprzęt. Będzie to osiem
nowoczesnych inkubatorów, w tym cztery inkubatory hybrydowe, dwa inkubatory otwarte
i dwa zamknięte oraz siedem respiratorów, w tym
jeden oscylacyjny i jeden do nieinwazyjnej wentylacji – wylicza Arkadiusz Loska, rzecznik prasowy Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Joanna Oreł

Foto: JO

Pani Sylwia z córką Zosią – jedną z trojaczków.

Foto: JO

sia (1500 g) zdrowo rosną. – Informacja o tym, że
będą trojaczki, była dla nas szokiem. Ja aż się popłakałam, a tatuś od początku bardzo się ucieszył
– żartowała pani Sylwia. – Dzieci czują się dobrze, ja także. Teraz myślimy nad tym, jak to
wszystko zorganizować w domu. Pozostałe nasze
dzieci już czekają na przyjazd maluchów – opowiadała.
Filip, Zuza i Zosia to jedne z wielu wcześniaków, których rocznie na świat w szpitalu w Goduli przychodzi ok. 75 o wadze poniżej 1000 g
i około 100-120 dzieci poniżej 1500 g. – W ośrodkach takich jak nasz, czyli o trzecim stopniu referencyjności, można ratować bardzo małe dzieci.
Mamy dzieci, które ważą 400-500 gramów i które
urodziły się w 23. tygodniu. To jest oczywiście
ogromne wyzwanie, ale takie dzieci są ratowane.
Musimy sobie jednak zdawać sprawę z tego, że
w momencie, kiedy dziecko jest od nas wypisywane, nie oznacza to, że ten pacjent nie będzie potrzebował pomocy wielospecjalistycznej w późniejszym okresie. Jesteśmy na początku drogi,

Foto: JO

Po raz kolejny rudzki Szpital Miejski włączył się w obchody Światowego Dnia Wcześniaka. W tym roku jednak ten dzień był
jeszcze bardziej szczególny w swojej wyjątkowości, bo w ciągu kilku ostatnich dni przyszły tutaj na świat potrójne trojaczki! Nic Już po raz piąty w Rudzie Śląskiej odbyły
dziwnego, ponieważ rudzka neonatologia jest miejscem, gdzie kierowane są ciężarne kobiety z całego Śląska oraz rodzi się co- się obchody Światowego Dnia Wcześniaraz więcej wcześniaków, w tym także z ciąż mnogich.
ka, organizowane przez „Wcześniakowo”.
Kilkadziesiąt rodzin spotkało się w soboSylwia oraz Piotr z Zabrza nie spodziewali się,
tę (18.11) w przedszkolu EJBISI, by wyże zostaną obdarowani potrójnie, tym bardziej, że
mienić się doświadczeniami oraz radami,
wychowują już szóstkę dzieci (w wieku od 4 do
a także by skorzystać z porad specjali16 lat). Na szczęście ciąża obyła się bez komplistów.
kacji i dziś Filip (2100 g), Zuza (1900 g) oraz Zo-

Dla wcześniaków przygotowano m.in.
zajęcia z integracji sensorycznej.
– Przyjeżdżają do nas rodziny z różnych okolic,
by zobaczyć, jakie postępy robią ich dzieci, ale
także by znów się zobaczyć. To dla nas bardzo
ważne, gdy czujemy, że druga osoba nas rozumie,
bo jest w podobnej sytuacji. Dzięki temu możemy
wymienić się doświadczeniami i podzielić informacjami, których zwłaszcza początkujący rodzice
wcześniaków, poszukują – tłumaczy Katarzyna
Forenc z „Wcześniakowa”, mama urodzonej w 26.
tygodniu ciąży Julii.
Sobotnie spotkanie było także okazją do uzyskania fachowych porad. Na miejscu odbył się
pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, a z rodzicami rozmawiali m.in. fizjoterapeuta, terapeuta
i neurologopeda. Dla dzieci z kolei przygotowano
zabawy – w tym m.in. z chustą klanza, czy ciastoliną. W sumie w obchodach Światowego Dnia
Wcześniaka, który odbył się pod hasłem „Wielka
walka małych stópek”, razem z „Wcześniakowem”, wzięło udział ok. 50 rodzin.
JO
REKLAMA
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Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych
„Nadzieja” może cieszyć się z nowego lokalu.
W piątek (17.11) odbyło się uroczyste otwarcie siedziby przy ul. Solidarności 7/5 w Halembie. Nowe
miejsce pomoże stworzyć niepełnosprawnym dobre
warunki rozwoju, a ich rodzinom ma zapewnić
wsparcie i ułatwić funkcjonowanie oraz pomóc w opiece nad niepełnosprawnymi.
– Od 2012 roku realizujemy duże projekty i dlatego potrzebujemy większej przestrzeni i stałej siedziby. Chcemy stopniowo rozszerzać działalność, a nie
jest to możliwe bez odpowiedniego lokalu – podkreśliła Małgorzata Kubela, prezes SRON „Nadzieja”
w Rudzie Śląskiej. – Musieliśmy ten lokal przystosować do naszych potrzeb i to się udało. Cały zarząd,
personel, wolontariusze oraz rodzice pracowali na
ten sukces i własnymi siłami przystosowaliśmy
go do użytku. Teraz mamy kilka sal do różnych form
terapii i rehabilitacji – dodała.
Stowarzyszenie założyli rodzice niepełnosprawnych dzieci po to, aby stworzyć im odpowiednie
warunki rozwoju. – Po zakończeniu szkoły najczęściej kończy się ich przygoda z edukacją i nie mają
jak się rozwijać. Chcemy, żeby mieli rehabilitację
i terapię. By przebywali ze sobą i integrowali się, bo
to jest najważniejsze – podkreśliła Kubela.
AL

50. Rudzka Jesień zainaugurowana
Wernisaż wystawy „50. Rudzka Jesień” odbył się
w miniony wtorek (14.11) w Muzeum Miejskim im.
M. Chroboka. Na ekspozycji znalazły się także prace nagrodzone oraz wybrane przez jury spośród
zgłoszonych do tegorocznej edycji Konkursu Plastyki Nieprofesjonalnej.
– W tym roku przypada jubileuszowa 50. edycja
„Rudzkiej Jesieni”, czyli tego najstarszego, cyklicznie odbywającego się przeglądu plastyki nieprofesjonalnej w kraju. Złota edycja konkursu udowodniła niegasnące zainteresowanie tym wydarzeniem,
gromadząc aż dziewięćdziesięciu uczestników, którzy zgłosili do oceny łącznie 252 prace z zakresu
malarstwa, grafiki i rzeźby – tłumaczyła Ewelina
Pieczka, kierownik działu etnografii Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej. – Tegoroczna, jubileuszowa edycja „Rudzkiej Jesieni” skłania do refleksji,
ale także i do podziwu oraz ogromnego szacunku dla
wszystkich uczestników dotychczasowych konkursów, dzięki którym udało się stworzyć w Rudzie Ślą-

Podczas wernisażu odbył się finał Konkursu
Plastyki Nieprofesjonalnej.
skiej tak wyjątkowe, ponadregionalne wydarzenie
kulturalne – dodała.
Muzycznych wrażeń podczas wernisażu dostarczył publiczności zespół „Ligocianie”. Wystawę pokonkursową można podziwiać do grudnia br.  AL

HALEMBA

Inauguracja Akademii Przyszłości

RUDA

Foto: AW

Człowiek
wobec zmian
W Rudzie Śląskiej odbyła się I Ogólnopolska
Konferencja Naukowa pod hasłem „Człowiek wobec zmian na rynku pracy XXI”. Było to forum
wymiany myśli i doświadczeń na temat dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Za sprawą Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej oraz
Uniwersytetu SWPS w jednym miejscu, czyli
w Centrum Biznesowym Adria, spotkali się pracodawcy, instytucje otoczenia biznesu, czy przedstawiciele świata naukowego oraz powiatowych urzędów pracy.
Punktem wyjścia do zorganizowania konferencji
były badania przeprowadzone na przedstawicielach
różnych generacji mieszkańców Rudy Śląskiej.
– Konferencja powstała ze względu na zmiany, które zachodzą na rynku pracy. Z jednej strony są to
zmiany demograficzne, które mają wpływ na różnice pokoleniowe, a z drugiej strony obserwujemy
sytuację niedoboru pracowników i coraz większe
braki pracownicze. Zwłaszcza jeżeli chodzi o fachowców – wyjaśnia Beata Płaczek, zastępca dyrektora PUP-u. – Badania przeprowadzaliśmy na
kilku płaszczyznach – wśród osób bezrobotnych,
ale i osób pracujących. Mieliśmy ponadto cztery
zasadnicze grupy wiekowe. Te badania wykazały
pewne i podobieństwa, i też różnice, jeżeli chodzi
o funkcjonowanie osób różnych generacji we
współczesnych organizacjach na współczesnym
rynku pracy – wyjaśnia dr hab. Rafał Muster, socjolog Uniwersytetu Śląskiego.
W ramach czwartkowej (16.11) konferencji
wśród licznych prelekcji dyskutowano m.in. właśnie na ten temat, a wykłady były okazją do spojrzenia na oczekiwania względem rynku pracy
z różnorakich perspektyw – zarówno pracodawców
i pracowników, jak i osób bezrobotnych.
JO

Niedziela
z wolontariatem

Foto: AL

„Nadzieja” dla
niepełnosprawnych

Ruda Śląska

Ruda 

Finalistka „Mam Talent”
wystąpiła dla najmłodszych.
13 listopada w Szkole Podstawowej nr 24 w Halembie z inicjatywy Kolegium Akademii Przyszłości w Rudzie Śląskiej i szkolnego koła Caritas odbyła się inauguracja spotkań z Akademią Przyszłości.
Akademia działa na co dzień przy Szkole Podstawo-

wej nr 4 na Czarnym Lesie i swoją opieką obejmuje
ośmioro dzieci.
– Spotkanie z dziećmi odbywają się raz w tygodniu przez godzinę. Ponadto nie rzadziej niż raz na
dwa miesiące staramy się zorganizować wspólne dla
całej grupy wyjścia do kina, teatru, opery, muzeum,
na kręgle, basen, czy na spotkanie z interesującymi
ludźmi ze świata biznesu, nauki i sztuki. Nasi podopieczni mogą dzięki temu odkrywać rzeczy dotychczas dla nich niedostępne i poszerzać swoje horyzonty – mówi Natalia Palus, inicjatorka działalności
Akademii Przyszłości w Rudzie Śląskiej.
W inauguracji spotkań właśnie z akademią uczestniczyły też dzieciaki ze Świetlicy Fundacji Index do
Przyszłości „Bezpieczna Twierdza” oraz podopieczni
Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce
Jezusa w Halembie. Wolontariusze na spotkanie zaprosili finalistkę telewizyjnego programu „Mam Talent”. Inna Biliaieva zaprezentowała dzieciakom swój
niepowtarzalny pokaz baniek mydlanych. 
AW

Czarny Las

Duchu Ogniu śpiewa od 20 lat
Schola Duchu Ogniu śpiewa dla Boga i rudzian już dwadzieścia lat. W minioną niedzielę (19.11) w kościele pw.
Ducha Świętego odbył się uroczysty
koncert scholi, który zgromadził jej
członków, absolwentów, przyjaciół oraz
sympatyków. – Te dwadzieścia lat minęło bardzo szybko. To była ciągła praca, wiele wyjazdów, koncertowanie
w różnych miejscach w Polsce i Europie. Przez tyle lat w scholi śpiewało
wiele osób. Każdy zostawił tu jakąś
cząstkę siebie i wniósł coś niepowtarzalnego bez względu na to, ile czasu
W niedzielę schola świętowała dwudziestolecie działalności.
w niej spędził. Ten wspólnie spędzony
czas dał nam wiele dobrego – podkreślił
Grzegorz Gross, założyciel zespołu.
pochwalić się wydaniem trzech kaset i trzech płyt,
Uroczysty koncert odbył się zaraz po mszy świę- stworzeniem dwóch musicali na dziesiątą i piętnastą
tej o godzinie 15. W jubileuszowym występie wzięli rocznicę scholi oraz występem przed Ojcem Święudział także byli członkowie scholi, którzy tworzyli tym Janem Pawłem II w ostatnim roku jego pontyfiją na początku. Schola przez te dwadzieścia lat może katu w Castel Gandolfo.
AL
Foto: UM Ruda Śląska

Halemba 
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Kilkudziesięciu wolontariuszy i cztery miejsca,
gdzie można było przekonać się, że warto pomagać.
W niedzielę (19.11) z inicjatywy Stowarzyszenia na
Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” odbył się
Rudzki Dzień Wolontariatu.
Pomysł na zorganizowanie akcji zrodził się podczas
weekendu integracyjnego, który przebiegał pod hasłem
„Pomagam ja, pomagasz Ty, wolontariuszami jesteśmy
My”, a w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji oraz osoby zainteresowane wolontariatem.
W trakcie zorganizowano kurs animatorów grup oraz
opracowano programy zajęć dla placówek, w których
w niedzielę przeprowadzono Rudzki Dzień Wolontariatu. Były to: schronisko TOZ Fauna, Ośrodek Św.
Elżbiety, Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa oraz oddział pediatryczny Szpitala Miejskiego. – Zorganizowaliśmy tę akcję po to, żeby przyszli lub początkujący
wolontariusze mogli wyjść w teren i poznali, na czym
tak naprawdę wolontariat polega, a także jaką formę
wolontariatu być może wybiorą – wyjaśnia Oliwia Jurdziak, współorganizatorka akcji i wolontariuszka
„Przystanku”.
Rudzki Dzień Wolontariatu odbył się w ramach projektu „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”.
JO

NOWY BYTOM

„Lawiny” atrakcji

Foto: JO

www.wiadomoscirudzkie.pl

Piotr Pustelnik opowiadał podczas
„Lawin” o swoich wyprawach.
Po raz 22. do Rudy Śląskiej zjechali miłośnicy gór.
A wszystko to za sprawą Spotkań Górskich „Lawiny”,
które były okazją obejrzenia filmowych perełek i spotkań z osobami, dla których sport i pasja stały się sposobem na życie. Bo też i podobnego bakcyla można
było załapać podczas warsztatów. To właśnie warsztaty
wspinaczkowe były częścią festiwalego weekendu ze
stowarzyszeniem In-nI, które jest organizatorem „Lawin”. Od piątku do niedzieli (w MCK-u i w Patrii) odbywały się także pokazy filmów górskich oraz prelekcje. Największym popularnością cieszyło się sobotnie
spotkanie z Kingą Ociepką-Grzegulską, bohaterką filmu „Mama”, która jest jedną z najbardziej utytułowanych wspinaczek w kraju, co łączy z wychowaniem
dwójki dzieci. Tłumy pojawiły się również na prelekcji
Piotra Pustelnika. Jest on trzecim Polakiem, który zdobył koronę Himalajów i Karakorum. – Przed rokiem
sporo miejsca poświęciliśmy postaci Jerzego Kukuczki,
wcześniej gościem „Lawin” był Krzysztof Wielicki,
więc zaproszenie Piotra Pustelnika było dla nas „oczywistą oczywistością”. Zwłaszcza, że w tym roku ukazała się jego książkowa autobiografia – podkreślał Michał Wroński, koordynator „Lawin”.
JO
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Podczas rozdania nagród w Domu Kultury Bielszowice dla publiczności oraz laureatów wystąpili mali artyści z przedszkola nr 30 oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3.

21 młodych artystów zostało nagrodzonych podczas tegorocznego konkursu plastycznego „Wodne opowieści”, zainicjowanego
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Trzecia edycja powiązana była ze Światowym Dniem
Mycia Rąk, a głównymi celami konkursu były: pogłębianie wiedzy o wodzie, promowanie jej racjonalnego wykorzystywania, kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci, propagowanie wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej i zdrowotnej, a także promocja
talentów dziecięcych. I to tych najmłodszych mieszkańców naszego miasta, bo konkurs adresowany był do 5- i 6-letnich dzieci.

Wodne opowieści przedszkolaków

W tym roku do konkursu z 11 przedszkoli zgłoszono 40 prac, które
Lista nagrodzonych przedszkolaków: Leon Blachucik (MP nr 8), Tymon Pilny
zostały przygotowane pod hasłem przewodnim „Wodne opowieści”. Dla (MP nr 17), Michalina Jastrzębska (MP nr 19), Laura Gąsior (MP nr 20), Vanessa
maluchów była to doskonała okazja do rozwinięcia swojej fantazji
Kopel (MP nr 20), Emilia Kowolik (MP nr 20), Magdalena Siwiec (MP nr 25),
i przelania pomysłów na papier. – Bardzo podobało nam się to, że
Paulina Drzaman (MP nr 30), Julia Jedynak (MP nr 30), Antonina Gomoluch
(MP nr 30), Agata Poloczek (MP nr 30), Zuzanna Błachuta (MP nr 6), Kinga Kaw przypadku 90 proc. prac było widać to, że zostały one wykonane sasprzyk (MP nr 36), Zofia Bieniasz (MP nr 36), Marta Ociepka (MP nr 36), Nina
modzielnie, a to jest najważniejsze. Bo nikt nie ma takiej wyobraźni, jak
Maśko (MP nr 36), Maja Szołtysek (MP nr 40), Katarzyna Chabior (MP nr 40),
dzieci. Dodatkowo widać na tych pracach, że maluchy zdają sobie spra- Kevin Gorcziński (MP nr 40), Zofia Zober (MP nr 42), Magdalena Kucz (MP nr 42).
wę z tego, jak ważna jest woda – podkreśla Grażyna Skuczeń z Domu
Kultury Bielszowice, który był jednym z organizatorów konkursu i gdzie
również w środę (15.11) odbył się jego finał.
Przyznawali to także wykonawcy prac. – Sama staram się zakręcać
Komisja konkursowa postanowiła wybrać 20 prac, którym przyznano wodę, żeby jej nie marnować i pilnuję także tego, żeby inni zakręcali
równorzędne wyróżnienia – nie tylko za poziom artystyczny, ale także kran – mówi Laura Gąsior z Miejskiego Przedszkola nr 20, która wraz
za ujęcie tego, jak ważnym bogactwem jest woda. – Naszym nadrzęd- Vanessą Kopel przygotowały jedną z wyróżnionych prac. – W sumie
nym celem jest uwrażliwianie najmłodszego pokolenia na istotne kwe- malowałyśmy ją i kleiłyśmy ok. 5-6 dni. To była bardzo fajna zabawa
stie profilaktyki proekologicznej, tym samym uświadomienie mu, jak – dodaje Vanessa.
cennym skarbem jest woda – zaznacza Grzegorz Rybka, prezes PWiK
Dzieci wykraczały także poza standardowe techniki – na przykład LeSp. z o.o. – Jeżeli od najmłodszych lat będziemy wpajali dzieciom pewne on Blachucik z Miejskiego Przedszkola nr 8 wykonał pracę przestrzenną
mechanizmy zachowań oraz kształtowali sposób postrzegania świata, – w stylu eco, bo z wykorzystaniem zbędnych i nieprzydatnych już maz pewnością zaowocuje to w przyszłości. Jestem przekonany, że jeżeli teriałów. – Leon starał się pokazać w swojej pracy, że wszystkim zwierzęmałe dziecko zwróci uwagę dorosłemu na to, by nie marnował wody, to tom na świecie potrzebna jest woda – zaznaczyła mama laureata, który
ten tego nie zbagatelizuje. Dlatego przedszkolaki to jak najbardziej wła- trzeci raz brał udział w takim konkursie i ponownie zdobył nagrodę.
ściwa grupa do kształtowania zachowań proekologicznych – dodaje.
Oprócz atrakcyjnych nagród dla wyróżnionych wystąpiły dzieci
Jak ponadto podkreśla Teresa Golda, dyrektorka Poz MP nr 30 w przedstawieniu pt. „Przygody kropelek
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ruwody”, a maluchy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
KROPLA
dzie Śląskiej – taki sposób edukowania dzieci jest
nr 3 zaprezentowały piosenkę pt. „Szafy z koralowej
Monika Czoik-Nowicka
słuszny, bo dzięki temu rozwijają one swoją kreatywrafy” oraz taniec „Szalone gosposie”. Ponadto podKropla wody smutna była
ność, a przy tym bardzo dobrze się bawią. – Państwoczas gali odczytano wiersz „Kropla” autorstwa MoniI tak bardzo się martwiła
Ciągle z kranu kap… kapała
wa Inspekcja Sanitarna, w tym również Powiatowa
ki Czoik-Nowickiej, który ma szansę stać się hymnem
I się wtedy marnowała
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej,
konkursu.
Ludzie wodę wciąż puszczali
obejmuje swoimi działaniami w zakresie promocji
Wspólna zabawa to jedno, ale budowanie świadoKurków zaś nie dokręcali
zdrowia cały przekrój społeczeństwa miasta. Edukujemości ekologicznej jest najważniejsze. – ObserwujeI kapała kap kap kap…
my, od przedszkola poczynając, poprzez dzieci oraz
my, że ludzie coraz większą uwagę poświęcają profiA o wodę trzeba dbać!
młodzież wszystkich szczebli edukacji, na dorosłych
laktyce wodnej i faktycznie jej zużycie na jednego
I oszczędzać! I szanować!
Jak największy skarb traktować!
mieszkańcach naszego miasta kończąc. A dzięki temu
mieszkańca jest coraz niższe. Jednak nie chodzi o to,
Płynie z kranu dnia każdego
konkursowi wiedza tym najmłodszym dzieciom przekaby z niej nie korzystać, jest nam przecież niezbędna,
W niej umyjesz się kolego!
zywana jest w sposób optymalny – w myśl przysłowia
pragniemy jedynie wpoić społeczeństwu przekonanie
Napij się, gdy masz pragnienie
„Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość
o konieczności jej racjonalnego użytkowania – pod– Woda daje orzeźwienie!
trąci” – ocenia Teresa Golda.
sumowuje prezes Grzegorz Rybka.

Prezes Grzegorz Rybka podkreślał, że jest pod wrażeniem prac.

Nagrodzone prace można zobaczyć na wystawie w DK do 5 grudnia.

W sumie nagrodzono 21 przedszkolaków.

Dzieciom wręczono atrakcyjne upominki.

Nagrody wręczyli: prezes PWiK Grzegorz Rybka, dyrektorka Domu Kultury Bielszowice
Lucyna Cerlak i Teresa Golda, dyrektorka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Mali finaliści zaprezentowali się na scenie Domu Kultury Bielszowice.

www.wiadomoscirudzkie. pl
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Baran – Najbliższe dni będą
obﬁtowały w niezapomniane spotkania towarzyskie.
Na jednym z nich możesz poznać kogoś, kto zawróci Ci w głowie.
Byk – Nie myśl tylko o karierze. Prestiż i pieniądze nie
są w życiu najważniejsze.
Ktoś z rodziny bardzo Cię potrzebuje
i to jemu powinieneś poświęcić czas.
Bliźnięta – Postaraj się
nie wchodzić w zatargi
z osobami spod znaku
Lwa. Unikaj bezpośredniej konfrontacji, postaw raczej na dyplomację.
Rak – Tęsknota za utraconym uczuciem nie daje Ci
spokoju, ale już niebawem
stanie się coś, co sprawi, że znowu będziesz cieszyć się życiem.
Lew – Jesteś ostatnio
przemęczony. Pozwól sobie na chwile relaksu.
Dzięki temu będziesz mieć więcej
siły do działania.
Panna – Twój partner zachowuje się ostatnio nieco
inaczej niż wcześniej. Może
mieć jakieś problemy. Na pewno przyda się szczera rozmowa.
Waga – Spotkasz się
z sympatią osoby, na którą do tej pory zupełnie
nie zwracałaś uwagi. Dzięki niej
zmienisz trochę podejście do życia.
Skorpion – Los Ci sprzyja.
Sporo zaryzykujesz, ale też
dużo wygrasz. Sukces będzie spektakularny, jednak nie potrwa
długo. Wykorzystaj ten czas.
Strzelec – Spotkania
z przyjaciółmi, spontaniczne wyjazdy i moc szalonych przygód – tak właśnie będą
wyglądać najbliższe dni.
Koziorożec – Wiele nieporozumień wreszcie się wyjaśni, co skutecznie poprawi
Ci humor na następne tygodnie. Załatw
zaległe sprawy urzędowe.
Wodnik – Na początku
tygodnia czekają Cię nowe wyzwania i obowiązki.
Poradzisz sobie z nimi śpiewająco.
Wszystko za sprawą pozytywnej
energii.
Ryby – Jeśli dalej będziesz
się tak denerwować, możesz
mieć problemy ze zdrowiem. Postaraj się trochę wyciszyć
i nie przejmować wszystkim.

WRÓŻKA JADZIA

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI, Wirek
ul. Obr. Westerplatte 36,
tel. 607-468-787
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Antoni,
Jakub,
Dorota
Ordoń
dzieci
Jolanty
i Grzegorza
ur. 9.11.
(2250, 2320,
2300 g i 48,
50, 52 cm)
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WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

KRZYŻÓWKĘ
SPONSORUJE

8
18
9

10

11
3

12

13

4

14

5
15

16

17

18

19

20
2
21

22

23

24

7
25

26

27

8
28

29
19

30

31

Tymon Gołębiowski
syn Aleksandry i Mateusza
ur. 10.11. (3180 g i 52 cm)

Zuzanna Raida
córka Agnieszki i Daniela
ur. 11.11. (3450 g i 57 cm)

Michał Walkus
syn Natalii i Jakuba
ur. 11.11. (3800 g i 57 cm)

Miłosz Sojka
syn Moniki i Łukasza
ur. 9.11. (3000 g i 56 cm)

Ignacy Brzozowski
syn Magdaleny i Kamila
ur. 7.11. (4430 g i 56 cm)

Maciej Wojdecki
syn Katarzyny i Jacka
ur. 11.11. (4290 g i 60 cm)

Natan Mohn
syn Justyny i Piotra
ur. 13.11. (3375 g i 58 cm)

Szymon Pyka
syn Natalii i Damiana
ur. 14.11. (4000 g i 60 cm)

Oliwia Szulga
córka Joanny i Michała
ur. 12.11. (3000 g i 56 cm)
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20

39
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43

44
13
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14

16

47
15

Poziomo: 1– bibelot, 5 – podstawa
armaty, 8 – kolor, 9 – naród, 11 – myśl
przewodnia, 12 – inkarnacja boga
Wisznu, 15 – dowódca Kozaków, 17
– „wdowi” 20 – dawny bezrobotny na
Śląsku, 21 – mimoza, 24 – kwitnie
tylko raz, 25 – pierw. chem., 28 – słychać go na planie ﬁlmowym, 29 – kanapa, 32 – miasto w Jugosławii, 33 –
jezioro w Afryce, 36 – skrót podpisu,
39 – mineralny nawóz azotowy, 42 –
ziarno gorszego gatunku, 43 – argument, 45 – szeroki brzeg kapelusza,
46 – kryty powóz, 47 – kawa rozpuszczalna.
Pionowo: 1 – jakobinka, 2 – tkanina w barwne wzory, 3 – lęk, 4 – rupieć, 5 – kontuar, 6 – napar, 7 – kiesa,
kabza, 10 – półwysep w Rosji, 13 –
załącznik, dodatek, 14 – część obszaru wodnego, 16 – as, 17 – parmezan,
18 – miasto w Japonii, 19 – plama na
honorze, 21 – dawna złota moneta

włoska, 22 – niechęć, 23 – uniesienie,
26 – roślina z innego klimatu, 27 –
zwierzę z rodz. żyraf, 30 – ﬁltr organizmu, 31 – miękki taboret, 34 – imię
żeńskie, 35 – przewrót przez głowę,
37 – brat Mojżesza, 38 – ptak pokrewny chruścielom, 40 – choroba zakaźna, 41 – interwał złożony, 44 – drzewo lub krzew iglasty.
Hasło krzyżówki nr 38 brzmiało:
Śmiech wygrywa z patosem. Nagrodę
otrzymuje Teresa Fojk. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest
do realizacji w ﬁrmie handlowej
„Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 3840) z tej krzyżówki otrzyma jedna
osoba spośród tych, które nadeślą na
adres redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy
do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu.

Złóż życzenia barbórkowe
na łamach
„Wiadomości Rudzkich”!

Promocja 10 zł
(od osób prywatnych)

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

Życzenia do 25 słów – cena 10 zł.
Życzenia przyjmujemy do 24 listopada w redakcji przy ul. Niedurnego 36.
Szczegóły pod numerem telefonu 32 248-60-97.

REKLAMA

HOROSKOP
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Wiktoria Weiner
córka Klaudii i Dawida
ur. 9.11. (2985 g i 55 cm)
OGŁOSZENIA
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna
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Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego
36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227.
Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna
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55. ROCZNICA
STEFANII I JANA
zdrowia, szczęścia
życzą
córka Bronisława
syn Robert

Stomatolog | Ginekolog
Chirurg | Dermatolog
Pracownia Protetyczna
– Krzysztof Mazur
PROMOCJA! Tylko o 800 zł za koronę
porcelanową na podbudowie cyrkonowej!
NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba
tel. 32 700-77-33, 731-077-667

Rudzki senior
RUDZKI DZIEŃ SENIORA

Jesień pełna kolorów
Ok. 1500 osób wzięło udział w II Dniu Seniora w Rudzie Śląskiej. Muzyczna biesiada, czyli dwa koncerty w rytm śląskich klimatów, zostały
zorganizowane z inicjatywy prezydent miasta Grażyny Dziedzic i kolejny raz cieszyły się ogromną popularnością wśród naszych seniorów.
a wiek nie ma dla nich większego znaczenia. W sumie w imprezie wzięło
ok. 1500 seniorów z Rudy Śląskiej
– a wielu z nich regularnie uczestniczy
nie tylko w imprezach muzycznych,
ale również działa w rudzkich organizacjach oraz stowarzyszeniach, zrzeszających mieszkańców w sędziwym
wieku, ale wciąż aktywnych. To właśnie ich działalność prezentujemy na
str. 6-8 dodatku Rudzki Senior. Nieco
młodsi mogą dowiedzieć się, w jaki
sposób i gdzie działają rudzcy seniorzy, a ci drudzy mogą zainspirować się
do tego, by wyjść z domu i urozmaicić
codzienność, równocześnie rozwijając
swoje pasje.
JO

Foto: www.fotolia.pl

Wielu z nich coraz aktywniej spędza czas i choć wkroczyło już w jesień
życia, to jest to jesień pełna kolorów.
Tak jak i też barwne jest ich życie. Seniorzy, bo o nich mowa, obchodzili
w poniedziałek (20 listopada) Ogólnopolski Dzień Seniora. Z tej okazji
w Rudzie Śląskiej zorganizowano drugi już oﬁcjalny Dzień Seniora. Podczas dwóch niedzielnych koncertów
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Halembie dla naszych
seniorów wystąpiły gwiazdy śląskiej
estrady. Toteż nie brakowało wspólnych śpiewów i zabawy. Bez dwóch
zdań seniorzy po raz kolejny udowodnili, że potraﬁą się świetnie bawić,

Ruda Śląska
– HALEMBA
ul. 1 Maja 49
tel. 32 340 60 66
tel. 506 501 304

Ruda Śl.-Wirek
ul. Pawła Kubiny 20
tel. 661-030-392, 885-661-392
www.ddp-seniorek.pl
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Przyjmujemy osoby
chore na Alzheimera.
Opieka jest dzienna
w godz. 7.30-17.00.
Oferujemy dowóz,
3 posiłki, terapię
i rehabilitację.
Koszt pobytu 70 zł.
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RUDZKI SENIOR

WYWIAD

Ruda Śląska to miasto dobre dla seniora
– Zawsze podkreśla Pani, że rudzcy
seniorzy to grupa, która bardzo mocno
uczestniczy w życiu miasta…
– Ogromnie cieszę się, że nasi seniorzy
cały czas są młodzi duchem i mam nadzieję, że już zawsze tak pozostanie. To ważne,
że potraﬁą cieszyć się życiem i szukają obszarów nie tylko do własnego rozwoju, ale
i do pomocy innym.
– W jaki sposób miasto aktywizuje
osoby starsze?
– W Rudzie Śląskiej działa mnóstwo organizacji pozarządowych, kierujących
swoją ofertę do osób starszych. Każda
z nich może liczyć na nasze organizacyjne
i ﬁnansowe wsparcie. Dzięki tej współpracy nasi seniorzy mogą korzystać z bardzo
bogatej oferty, obejmującej m.in. zajęcia
sportowe czy artystyczne. W tym zakresie
wspieramy m.in. działalność Stowarzyszenia Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro
Ethica”, Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”, Rudzkiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych In-nI,
Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza,
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Śląskiego Stowarzyszenia
Diabetyków, Fundacji „Aktywni My”,

OŚRODEK
PIELĘGNIARSTWA
„POMOC W ZDROWIU
I W CHOROBIE”
SP Z O.O.
ul. 1 Maja 288
41-710 Ruda Śląska

rudzkiego hufca ZHP czy Stowarzyszenia
Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”.
– Oferta kierowana do seniorów jest
bardzo bogata.
– Zgadza się. Seniorzy to w większości
ludzie bardzo aktywni, którzy pewien etap
pracy zawodowej mają za sobą, natomiast
teraz realizują swoje pasje. Bycie seniorem
nie oznacza, że trzeba rezygnować z rozwoju czy edukacji. Dlatego oferta dla osób
starszych stale się rozszerza. Szereg zajęć
prozdrowotnych, hobbystycznych, czy integracyjnych w tym zakresie proponuje
m.in. Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw
Niebanalnych In-nI. Z kolei w Centrum
Pomocy i Aktywności Osób Starszych
przy Stowarzyszeniu ,,Pro Ethica”, które
działa w ramach bykowińskiego Centrum
Inicjatyw Społecznych, rudzcy seniorzy
mogą skorzystać z indywidualnego doradztwa, animacji społecznych, kursów
komputerowych, czy treningu pamięci.
Ciekawą propozycją dla seniorów jest projekt „Aktywni seniorzy z Nereuszem” realizowany w dwóch dzielnicach przez Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza. Wspomniane organizacje zapraszają seniorów
zwłaszcza do pracy z rodzinami, bo waż-

nym atutem osób starszych jest „historyczna pamięć” oraz wychowawcza rola
dziadków. Tak jest chociażby w „Klubie
babci, dziadka i wnusia”, w bykowińskim
CIS-ie, gdzie seniorzy dają wiele od siebie, dzielą się swoim doświadczeniem
i dobrocią. Dobrym przykładem może być
tu też przygotowywanie wraz ze Stowarzyszeniem św. Filipa Nereusza raz w miesiącu niedzielnego obiadu dla osób bezdomnych i wychodzących z uzależnień,
które znalazły swoje miejsce przy paraﬁi
św. Andrzeja Boboli w Wirku.
– Jak wygląda wsparcie dla osób, które ze względu na swój wiek, czy chorobę
potrzebują specjalistycznej pomocy?
– W naszym mieście znajdują się podmioty, które zajmują się wspieraniem osób
starszych. Do nich należy Dom Pomocy
Społecznej „Senior”, Ośrodek „Święta
Elżbieta” Dom Pomocy Społecznej, mieszkania chronione dla osób starszych, Dzienny Dom „Senior-Wigor”. To ważne miejsca na mapie Rudy Śląskiej i cieszę się, że
takimi dysponujemy. Naszą „rudzką perełką” jest również projekt „Dzwonię i jadę”
koordynowany przez Fundację „Aktywni
My”, który polega na zapewnieniu bezpłatnego dojazdu osobom powyżej 60. ro-

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ POMOCY DLA SENIORÓW:
OPIEKA DOMOWA
Kompleksowa pomoc oparta o indywidualny plan opieki, dostosowany
do potrzeb pacjenta, wspierający rodzinę w sprawach życia codziennego,
dający poczucie bezpieczeństwa i opiekę.

ku życia. Seniorzy oraz osoby niepełnosprawne często mają problem, by dojechać
na rehabilitację, wydarzenia kulturalne czy
dodatkowe zajęcia. Głównym celem projektu jest danie możliwości wyjścia do ludzi i uczestniczenia w życiu lokalnym
oraz
społecznym
osobom,
które
z powodów ograniczonych możliwości
poruszania i przemieszczania się pozostają
w domu.
– Bogata oferta dla seniorów to także
Rudzka Karta Seniora.
– Tak, działa ona już drugi rok. Jej celem jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla osób 60+ m.in. poprzez zaoferowanie im specjalnych usług, ulg i szczególnych uprawnień przez instytucje kultury,
rekreacji i edukacji. Aktualnie zniżki czy
rabaty w takich obszarach jak sport, gastronomia czy kosmetyka oferuje ponad
100 partnerów projektu. Pracujemy jednak
nad tym, żeby ta liczba się stale powiększała.
– Nad aktywizacją seniorów czuwa
także powołana w naszym mieście Rada
Seniorów, która ma pełnić funkcję doradczą.
– Utworzenie Rady Seniorów było
ukłonem w stronę osób starszych. Ma ona

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ
POMOCY DLA SENIORÓW:

ul. Cegielniana 7
41-707 Ruda Śląska

PROFESJONALNE, CAŁODOBOWE, STACJONARNE
USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE
•
•
•
•
•

osób starszych,
osób potrzebujących pomocy przy codziennych czynnościach,
osób mających problemy w poruszaniu się.
USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
(W TYM RÓWNIEŻ BEZPŁATNA W RAMACH NFZ)

Kontakt:

Kompleksowe, profesjonalne usługi pielęgniarskie, oparte o indywidualny
plan opieki, zakres czynności jest zależny od woli pacjenta i jego najbliższych.
Kompleksowa współpraca z opiekunami, lekarzami, możliwość pobytów
w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

tel. 32 2420-506
tel. 32 2421-700

Dla kogo jest ta usługa?

info@eopieka.pl
www.eopieka.pl

•
•
•
•

osób leżących lub wymagających pomocy przy poruszaniu się,
osób po hospitalizacji,
osób po udarach / wylewach/wypadkach,
osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innych chorób otępiennych.
NOWOCZESNE LABORATORIUM ANALITYCZNE

służyć integracji międzypokoleniowej, zapobiegać marginalizacji potrzeb osób starszych, wspierać ich aktywność w życiu
społecznym miasta. Rada Seniorów porusza na swoich sesjach bliskie im tematy
i konsultuje z nami działania kierowane do
tej grupy mieszkańców. Seniorzy w naszym mieście to bardzo liczna grupa, gdyż
obecnie w mieście mieszka około 33 tys.
osób, które ukończyły 60. rok życia. Ta
liczba cały czas rośnie.
– Z każdym dniem jesteśmy coraz
starsi…
– Tak, każdy z nas będzie kiedyś seniorem. Taka jest kolej rzeczy. Dlatego tak
ważne jest, by zwracać uwagę na potrzeby
osób starszych, bo kiedyś my sami będziemy seniorami. Mówi się, że nasze człowieczeństwo mierzy się miarą, w jaki traktujemy osoby starsze. Ja się z tym w pełni
zgadzam, bo każdy zasługuje na godną jesień życia.
Arkadiusz Wieczorek

ZAKŁAD
PIELĘGNACYJNO
-OPIEKUŃCZY

Dla kogo jest ta usługa?
•
•
•

Foto: arch.

To już drugi Dzień Seniora w Rudzie Śląskiej. Spotkanie organizowane przez władze miasta to przede wszystkim forma podziękowania seniorom za
ich całoroczną aktywność oraz okazja do spotkania się w jednym miejscu wielu społeczności osób starszych. O tym, jak wyjątkowi są rudzcy seniorzy,
rozmawiamy z prezydent miasta, Grażyną Dziedzic.

diagnostyka lekarska i laboratoryjna,
indywidualna rehabilitacja,
terapia zajęciowa, pełne wyżywienie,
profesjonalna opieka medyczna 24 godziny/dobę,
szacunek bezpieczeństwo, serdeczność.
POBYTY DŁUGOTERMINOWE REFUNDOWANE PRZEZ NFZ

Kontakt:

POBYTY KRÓTKOTERMINOWE
•

tel. 32 340 19 62
tel. 603 665 669
zakład@eopieka.pl
www.eopieka.pl

tzw. wyręczające rodziny lub opiekunów.
POBYTY REHABILITACYJNE

•
•
•
•
•

po udarach mózgu,
w chorobach neurologicznych,
po operacjach stawu biodrowego,
w chorobach kręgosłupa,
rehabilitacja kardiologiczna.

Punkt pobrań, przyjazne warunki dla dzieci, brak kolejek, dobre ceny,
wyniki on-line nawet tego samego dnia, pakiety badań skoncentrowane
na konkretną chorobę lub dolegliwości, szybkie wykrywanie poważnych
chorób.

•

po hospitalizacji,

Przykładowe badania:

•

w chorobie Alzheimera i demencji,

morfologia 6,00 zł, OB 4,00 zł, cholesterol całkowity 5,00 zł,
ca 125 – 35,00 zł, PSA całkowity 25,00 zł, borrelia igg / igm 30,00 zł.

•

pacjenci w stanie apalicznym.

POBYTY OPIEKUŃCZO- LECZNICZE
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RADA SENIORÓW

Czuwają nad seniorami od dwóch lat

Foto: arch.

Józef Osmenda od maja 2015 roku pełni funkcję przewodniczącego rudzkiej Rady Seniorów. Rozmawiamy z nim o efektach
dotychczasowych prac radnych oraz o planach na najbliższe miesiąca.

– Za nami drugi Dzień Seniora
w Rudzie Śląskiej. Jak Pan ocenia

tegoroczną edycję święta obchodzonego w Rudzie Śląskiej z inicjatywy
Rady Seniorów?
– 20 listopada jako Rudzki Dzień
Seniora obchodzony jest dopiero od
2016 roku, kiedy to Rada Seniorów
wyszła z inicjatywą uchwalenia takiego dnia. W tym roku udało się spotkać
z dwukrotnie większą grupą seniorów
niż podczas ubiegłorocznych obchodów. Cieszymy się, że tak dobitnie obchodzi się to święto, a rudzcy seniorzy
mają okazję do spotkania oraz do
wspólnej zabawy.
– Dzień Seniora to jedno z Waszych ważniejszych osiągnięć, ale
nie jedyne...

– Naszym sukcesem numer jeden jest
niewątpliwie Rudzka Karta Seniora,
dzięki której nasi seniorzy mogą korzystać z licznych zniżek i ulg u rudzkich
przedsiębiorców. Rada Seniorów była
także głównym narratorem i czynnym
organizatorem wprowadzenia w mieście Rudzkiej Koperty Życia.
– Porozmawiajmy więc o planach
na przyszłość. Jakie one są?
– Wśród naszych planów jest utworzenie Skweru Seniora. Mamy już poparcie władz miasta i radnych w tym
temacie, gdyż 22 czerwca br. Rada
Miasta podjęła uchwałę, aby nieruchomości położonej pomiędzy ulicami
Odrodzenia, Katowicką i Tuwima

Z okazji Dnia Seniora mamy dla Was do rozdania
dwa zestawy prezentowe – a wśród nich dwie książki
„Opowieści z angielskiego dworu. Karol” autorstwa
Magdaleny Niedźwiedzkiej i „Dawka życia” Lizzie Enﬁeld
oraz płytę „Bajka Nadii”, a także kubek „Wiadomości
Rudzkich”. Aby dać sobie szansę na zdobycie takiego
zestawu, wyślij SMS-a o treści wiad.senior na nr 71100,
a my wybierzemy dwie osoby, które otrzymają od nas
prezent, o czym poinformujemy telefonicznie 30.11.

Na SMS-y czekamy od środy 22.11. od godz. 12.00, do 29.11. do godz. 12.00.
(Koszt 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 brutto)

GINEKOLOGIA
CHIRURGIA, UROLOGIA
BADANIA USG
BADANIA PRENATALNE
KARDIOLOGIA
ENDOKRYNOLOGIA
ORTOPEDIA, NEUROLOGIA
Tel. 32 248-20-69, kom. 502-606-821
Ruda Śląska (Nowy Bytom),
ul. gen. Hallera 83

w dzielnicy Wirek nadać nazwę
„Skwer Rudzkich Seniorów”. Chcielibyśmy, aby ten skwer wpisał się
w Trakt Rudzki i żeby było to miejsce
rekreacji przyjazne seniorom. Oczywiście wszystko uzależnione jest od
ﬁnansów, ale wierzymy, że i ten plan
uda się doprowadzić do końca.
– Uważa Pan, że Rada Seniorów
po ponad dwóch latach działalności
spełnia swoją rolę?
– Jako Rada Seniorów spełniamy
trzy role: doradczą, inicjatywną i konsultacyjną. Uważam, że spełniamy je
dobrze. Udaje nam się inicjować działania na rzecz seniorów oraz monitorować ich potrzeby przy ścisłej współ-

pracy z organizacjami pozarządowymi. Nasza działalność postrzegana
jest bardzo pozytywnie wśród seniorów, a my staramy się zwracać uwagę
władz na kwestie dla seniorów najistotniejsze. Jako Rada Seniorów nadal będziemy się starać podnieść rangę
i podkreślić obecność osób starszych
w działalności oraz życiu społeczności
lokalnej przy właściwym i rozsądnym
wykorzystaniu ich bogatego doświadczenia życiowego, zawodowego i społecznego. Wsłuchujemy się w głosy
rudzkich seniorów, a ich rozsądne pomysły oraz idee staramy się maksymalnie wspierać.
Arkadiusz Wieczorek

BEZPŁATNE BADANIE WZROKU
możliwość zamówienia okularów – CENY HURTOWE
27 listopada 2017 w godz. 9.00-11.00 – SPZOZ, ul. Sztolniowa 6, tel. 32 242 75 50
7 grudnia 2017 r. w godz. 9.00-11.00 – SPZOZ, ul. Lipa 3, tel. 32 342-33-02
ZAPRASZAMY!!!
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RUDZKI DZIEŃ SENIORA

Seniorzy świętowali

Drugi Dzień Seniora za nami. Około 1500 najstarszych mieszkańców naszego miasta wzięło udział w II Dniu Seniora w Rudzie Śląskiej. To był dzień pełen muzyki i śpiewu. Specjalnie z myślą o rudzkich seniorach przygotowano dwa koncerty w rytmie śląskich przebojów, które odbyły się w halembskiej hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wydarzenie kolejny raz cieszyło się ogromną popularnością wśród rudzkich seniorów.
– Ogromnie cieszę się, że cały czas jesteście młodzi duchem i mam nadzieję, że już zawsze tacy pozostaniecie.
W naszym mieście działa mnóstwo organizacji, w których
są bardzo aktywni seniorzy, z czego jestem bardzo dumna
i którzy chętnie uczestniczą w życiu naszego miasta. To
ważne, że potraficie cieszyć się życiem. Bądźcie szczęśliwi, zdrowi i uśmiechnięci. Czerpcie z życia pełnymi garściami – życzyła seniorom Grażyna Dziedzic, prezydent
Rudy Śląskiej.
Rudzcy seniorzy na co dzień aktywnie działają w różnych organizacjach, zrzeszających osoby starsze. Koncert, który odbył się w ramach Dnia Seniora, był uhonorowaniem ich całorocznych działań. – To już nasza druga
„senioriada” i mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu
wszyscy spotkamy się w tym gronie lub być może w jeszcze
większym. Życzę wszystkim seniorom dużo zdrowia i wytrwałości – powiedział Józef Osmenda, przewodniczący
Rady Seniorów. – Wielu z nas działa w różnych organizacjach i robi coś dla naszego miasta. My, seniorzy, jesteśmy sobą i cały czas działamy. Od dwóch lat jestem przewodniczącym rudzkiej Rady Seniorów i to, że jesteśmy tak
aktywni, uważam za wielki sukces nie tylko tej rady, ale
także prezydent miasta, która o nas dba – dodał.
Wielu seniorów aktywnie spędza czas. Rudzcy emeryci
nie lubią się nudzić i marnować czasu. Każdy z nich robi
to, co najbardziej lubi i właśnie dla nich wszystkich na
scenie hali MOSiR-u w niedzielę wystąpili artyści śląskiej sceny muzycznej. Wśród nich: Mirosław Szołtysek
i Wesołe Trio, Jacek Kierok, Michalina Starosta, Freje,
Arkadia Band, Bożena Mielnik oraz Zespół Akordeonistów im. E. Huloka. Z kolei imprezę poprowadzili Anna
Włodarczyk i Arkadiusz Wieczorek. Podczas II Dnia Seniora rudzcy seniorzy udowodnili, że starsi ludzie mogą
się naprawdę dobrze bawić. – To świetna impreza. Byłyśmy w zeszłym roku na Dniu Seniora, jesteśmy teraz i wybierzemy się za rok. Jesteśmy na emeryturze, ale to nie
znaczy, że siedzimy w domu. Zawsze staramy się być aktywne i brać udział w różnych imprezach dla seniorów,
organizowanych w naszym mieście, bo to dla nas wspaniała rozrywka – powiedziała Łucja Kocur z Halemby.
– Korzystamy ze wszystkich atrakcji dla seniorów i uważamy, że bycie emerytem wcale nie musi być nudne. Jeśli
zdrowie i dobry humor nam dopisuje, wykorzystujemy to
jak możemy. Tak jak na przykład dzisiaj – dodała Aniela
Gross z Kochłowic.

Tekst i foto: AL, AR
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Ilona Dojaś z Goduli
– Staram się aktywnie spędzać
czas – jeżdżę na wycieczki, chodzę na występy, a nawet na siłownię. Poza tym już od roku
należę do Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nowym Bytomiu. Spotykamy się dwa razy w miesiącu i jest
nam bardzo wesoło oraz radośnie. Dotychczas
razem z członkami związku byliśmy m.in.
w Szczyrku, w Ustroniu, czy w Zielonej. Ponadto
mam dwie wnuczki w wieku 10 i 5 lat, którym
także poświęcam swój czas.

Zygfryd Kozok z Halemby
– Mam 80 lat, a nadal bardzo
dobrze i aktywnie udaje mi się
spędzać czas. Dużo biegam
i jeżdżę na rowerze. Nie mogę
narzekać, bo w moim wieku naprawdę dobrze się czuję. Należę również do koła
emerytów nr 6 w Halembie, gdzie spotykamy się
w każdym miesiącu. Razem jeździmy na wycieczki, na wczasy, organizujemy liczne zabawy, imprezy okolicznościowe, w tym wkrótce będziemy
obchodzili nasz Dzień Seniora. Życzę wszystkim
seniorom, aby cieszyli się i wesoło szli przez życie. Bo humor jest najważniejszy.

Stefania i Jan Deptowie
z Bielszowic
– Należymy do koła nr 1
emerytów w Rudzie Śląskiej,
w którym bardzo dobrze się
czujemy i bardzo dobrze się
bawimy oraz gdzie wiele się dzieje – teraz na przykład
organizujemy sobie andrzejki, później będziemy mieli
mikołajki. Nie da się nudzić, tym bardziej że do koła
należymy już od ośmiu lat. Poza tym zajmujemy się
wnukami, których mamy aż czwórkę – trzech maluchów w wieku trzech, pięciu i sześciu lat oraz najstarszego piętnastolatka. Zawsze staramy się dla nich
znaleźć czas, bo to są nasze ukochane skarby.

Teresa Olearczyk z Kochłowic
– Jako seniorka dwojako spędzam czas. Na zajęciach z rękodzieła, z którym moja przygoda
zaczęła się w Centrum Inicjatyw Społecznych w Bykowinie,
a w tej chwili chodzę na zajęcia do Kochłowic
w ramach Fundacji Aktywni My. Poza tym pomagam tam jako wolontariuszka, a konkretnie
w Punkcie Pomocy Rzeczowej przygotowuję rzeczy do wydania osobom potrzebującym. Mam też
trójkę wnucząt i staram się to wszystko łączyć.
Bo najważniejsze jest to, żeby wychodzić do ludzi i być aktywnym, bo w domu się tego nie ma.

Urszula Gajda
z Bytomia-Szombierek
– Należę do naszej śląskiej rodziny, więc jako seniorka regularnie chodzę do Matecznika na
śląskie grania, a także na liczne
festyny. Jestem już na emeryturze, więc wolny
czas spędzam chodząc na spacery oraz odwiedzając znajomych. Mam także dwie wnuczki
i dwóch prawnuków, których staram się odwiedzać. Dziś życzę wszystkim seniorom, aby myśleli pozytywnie, nie poddawali się, nawet jak zdrowie daje się we znaki, bo przecież nastawienie
jest najważniejsze.

Zbyszek Osmenda
z Gliwic
– Z uwagi na zdrowie nie mogę
sobie pozwolić na szczególnie
aktywne spędzanie czasu, ale
zatańczyć, jeszcze zatańczę.
A tak całkiem poważnie, to w wolnym czasie
przeważnie czytam książki, natomiast dzisiaj jestem tutaj, ponieważ brat zaprosił mnie na tę
„senioriadę” – i choć mieszkam obecnie w Gliwicach, to czuję się i jestem rudzianinem z Wirku.

Sonia Badura z Goduli
– Od 15 lat jestem wolontariuszką w Rudzkim Stowarzyszeniu
Amazonek „RELAKS”. Niemalże
codziennie działam dla innych
pań, ale jest to praca, która daje
wiele satysfakcji i radości, bo nie ma nic cenniejszego od tego, jak móc zamienić smutek na twarzy drugiego człowieka w uśmiech. Szczególnie w sytuacjach, kiedy odwiedzam w szpitalach panie, które
początkowo są zasmucone, a po rozmowie ze mną
są uśmiechnięte i zadowolone, że ktoś przyszedł
oraz opowiedział im o tym, jak sobie radzić. Życzę
wszystkim seniorom zdrówka, bo wszyscy tego potrzebujemy oraz żeby cały czas byli uśmiechnięci.

Gabriela Bochenek
z Halemby
– Wolny czas spędzam, głównie
zajmując się wnukami, a jest co
robić, bo mam ich czterech plus
jednego prawnuka. Oprócz tego, jeżeli mam czas i jest ku temu okazja, to chodzę na śląskie grania. Lubię taką muzykę, bo to
jest nasza muzyka, którą trzeba promować. Już
od 20 lat biorę udział w śląskich biesiadach
i niemalże wszyscy moi wykonawcy są ulubieni.
Niemniej jednak na dzisiejszym koncercie najbardziej czekałam na występy Bożeny Mielnik
i Jacka Kieroka.
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Klub „Seniora” w Bykowinie

Aktywne Asy

Zebrania klubowiczów odbywają się
w każdą drugą środę miesiąca
(w ODK RSM Country, Bykowina, ul.
Sztygarska 9). Spotkania są otwarte
– każdy z mieszkańców, niezależnie od
wieku, może wziąć w nich udział.
– Każde ze spotkań jest poświęcone jakiejś konkretnej tematyce, którą prezentujemy na początku spotkania (często

dotyczą one także pasji uczestników klubu – przyp.red.). Wachlarz tematyczny
jest naprawdę szeroki. Dotyczy wszystkiego, co nas interesuje. Każdy i każda
z uczestniczek może czynnie włączyć się
w przygotowanie spotkania – wyjaśnia
Ewa Chmielewska.
Oprócz tego w ramach Klubu „Seniora” odbywa się szereg cyklicznych im-

prez. – Często odbywają się spotkania
okazjonalne – bale karnawałowe, wieczory patriotyczne, ostatki, andrzejki itp.
Organizujemy też imprezy plenerowe
–  wycieczki do lasu, ogniska, wycieczki
autokarowe – wylicza Chmielewska.
– W ramach spotkań w naszym klubie
działa Senioralny Klub Artystyczny,
w którym obecnie odbywają się warszta-

Foto: arch.

Klub „Seniora” od siedmiu lat działa w Bykowinie, a obecnie jego spotkania odbywają się w Osiedlowym Domu
Kultury Rudzkiej Spółdzielni „Country” w Bykowinie. To miejsce, gdzie seniorzy mogą integrować się, aktywnie
spędzać wolny czas i rozwijać swoje pasje, choć... seniorami wcale się nie czują, a to jest najważniejsze. – Określenie seniora absolutnie nie pasuje do osób, które uczestniczą w naszych spotkaniach. Takiej energii, tyle pomysłów i zapału do działania mogłyby pozazdrościć im osoby z młodszych grup wiekowych – podkreśla Ewa
Chmielewska, koordynatorka Klubu „Seniora”. – Po naszymu to prawdziwe Aski i Asy, co mają się czym asić –
żartuje.

Seniorzy z Bykowiny uczestniczą m.in. w zajęciach teatralnych.
ty teatralne realizowane przez Fundację
Aktywni Społecznie AS w ramach projektu „ASY Kultury”. W grudniu odbędzie się wieczór wigilijny, w czasie któ-

rego podsumujemy naszą działalność
oraz wystawimy przygotowany spektakl,
na który już teraz zapraszamy mieszkańców – dodaje.
JO

PROJEKT „GENERACJE”

FUNDACJA AKTYWNI MY

„Generacje” to tytuł projektu, prowadzonego przez Miejskie Centrum Kultury, którego celem była aktywizacja kulturalna oraz integracja seniorów
i młodzieży. W ramach niego odbyły się warsztaty teatralne, komputerowe
i fotograficzne, plastyczne i rękodzieła, a także tańca użytkowego oraz
w kręgu. Uczestnicy wzięli także udział w plenerze malarskim i fotograficznym. Z kolei w październiku w MCK odbyło się podsumowanie projektu,
w którym rudzcy seniorzy uczestniczyli od lata tego roku.

szansę na aktywizację. Jej flagowym działaniem jest projekt „Dzwonię i jadę”, ale fundacja m.in. prowadzi także
Punkt Pomocy Rzeczowej oraz organizuje osobom potrzebującym rehabilitację i wyjazdy.

Foto: AL

Projekt „Generacje” miał na celu integrację seniorów i młodzieży.
– Ten projekt pozwolił zintegrować
się ludziom starszym z młodzieżą, a poza tym pozwolił rozwinąć się w wielu
dziedzinach i zaprezentować swoje talenty – zaznaczyła Katarzyna Furmaniuk, dyrektorka Miejskiego Centrum
Kultury im. H. Bisty. – Warto dodać, że
przedsięwzięcie to cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że wzięło w nim
udział ponad sto osób. Ta integracja
pozwoliła młodym ludziom oswoić się
ze starością, ale także nauczyć się pasji
życia od ludzi starszych. Z kolei starsi
mogli przekazać młodym cenne doświadczenia życiowe i nauczyć ich wielu rzeczy – dodała
Najistotniejszym elementem projektu była realizacja mikroprojektów
w grupach międzypokoleniowych.
Wśród zajęć w ramach projektu „Generacje” znalazły się takie przedsięwzięcia, jak: „Arystokratki Górnego Śląska”

– cykl autorskich wykładów prowadzonych przez Jolantę Literską, wycieczki
dla grup międzypokoleniowych (zwiedzanie Muzeum Śląskiego oraz muzeum górnictwa – kopalni Guido, a także udział w spektaklu „Jabłko” w wykonaniu aktorów Teatru Żelaznego
w Katowicach), miejska gra terenowa,
koncert charytatywny „Razem możemy
więcej” oraz koncert finałowy, podczas
którego uczestnicy zaprezentowali swoje talenty i umiejętności, a całość programu uświetnił recital w wykonaniu
trio muzycznego Grzegorza Płonki.
– Dzięki projektowi ludzie starsi mogli
rozwinąć się w wielu dziedzinach, poza
tym wyszli z domu i uczestniczyli we
wspólnych zajęciach. Każdy mógł odnaleźć coś dla siebie. To projekt międzypokoleniowy łączący pokolenia
– podsumowała Katarzyna Furmaniuk.
AL

– Działamy na różnych polach
– w zależności od potrzeb, ale przede
wszystkim prowadzimy projekt bezpłatnych usług transportowych, organizujemy różnego turnusy rehabilitacyjne,
warsztaty i zajęcia terapeutyczne, czy
bezpłatne porady prawne dla osób z naszego miasta – wylicza Katarzyna Kinder, prezes Fundacji Aktywni My.
– Niedawno wydaliśmy kalendarz charytatywny na 2018 roku, a obecnie
przygotowujemy się do kolejnej, dużej
imprezy, czyli spotkania wigilijnego dla
naszych seniorów w Kochłowicach. Ponadto 25 listopada z okazji Dnia Seniora organizujemy wyjazd z grupą seniorów do Wadowic – dodaje.
Najbardziej Fundacja Aktywni My
znana jest jednak ze wspomnianego
projektu „Dzwonię i jadę”, który okazał
się być prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Tylko w okresie od kwietnia do
lipca tego roku z bezpłatnych przejazdów skorzystało ok. 1600 osób w Rudzie Śląskiej oraz ponad 820 spoza naszego miasta. – Rozkręciło nam się to
do tego stopnia, że już na początku listopada nie mieliśmy miejsc na ten mie-

Foto: arch.

Seniorzy integrowali Aktywnie dla seniorów, ale nie tylko
Od ponad roku w naszym mieście działa Fundacja Aktywni My. Jej głównym celem jest pomoc osobom starszym,
się z młodzieżą
chorym i niepełnosprawnym. Z jednej strony mogą one liczyć na wsparcie, ale z drugiej strony fundacja daje im

Podopieczni fundacji m.in. biorą udział w warsztatach.
siąc. Dodatkowo też uruchomiliśmy
wyjazdy poza ośrodki w Rudzie Śląskiej
– m.in. do Knurowa, Gliwic, Tarnowskich Gór, czy Zabrza. Chętnych cały
czas przybywa, a kilka miast nawet
podchwyciło ten pomysł i realizuje
u siebie podobne projekty – zaznacza
Katarzyna Kinder.
Fundacja prowadzi także w Kochłowicach przy ul. Tunkla 1 (tam też znajduje się jej siedziba) Punkt Pomocy
Rzeczowej. – Rozdajemy wszelkiego
rodzaju ubrania, doposażamy mieszka-

nia w meble, naczynia, firanki, pościele,
środki czystości oraz higieniczne – wymienia Kinder.
Dotychczas z pomocy Aktywnych
My skorzystało setki osób, a za wsparciem tym kryje się zaledwie ok. 12 wolontariuszy oraz ok. czterech stałych
członków fundacji. Można się z nimi
kontaktować w siedzibie fundacji lub
poprzez numery telefonu 661-217-743
i 661-242-763 oraz poprzez adres
e-mail: kontakt@fundacjaaktywnimy.
pl, czy za pośrednictwem MOPS-u.JO
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Śpiew to jego życie

Joachim Borys śpiewa w Chórze św. Cecylii od 60 lat.
– Jak się rozpoczęła Pana przygoda ze śpiewaniem i Chórem św. Cecylii?
– To były czasy, kiedy nie było telefonów komórkowych i komputerów,
a młodzież chętnie gromadziła się
przy parafii. I wtedy jako piętnastolatek trafiłem do tenorów Chóru św. Cecylii – przede wszystkim dzięki opiekunowi Sodalicji Mariańskiej, księdzu
Janowi Klemensowi. Było to w 1957
roku i od tego czasu nie rozstałem się
z chórem. To już sześćdziesiąt lat, ale

nie wyobrażam sobie, żeby mogło być
inaczej. Tyle lat w chórze to zasługa
przede wszystkim mojej żony, która
sama kiedyś śpiewała, ale ze względu
na opiekę nad córką, musiała zrezygnować. To ona pomogła mi w realizowaniu mojej pasji. Chór przez cały
ten czas miał i nadal ma wpływ na
rytm życia w naszej rodzinie. Wszyscy znają rozkład prób i zajęć w chórze, dlatego obowiązki domowe są
ustawione tak, żeby jedno drugiemu
nie przeszkadzało.

– Czemu akurat Chór św. Cecylii?
Czy przez tyle lat nie myślał Pan
o jakiejś zmianie?
– Jestem rodowitym kochłowiczaninem. Mam wielki sentyment do tej
dzielnicy, bo to jest moja mała ojczyzna, z którą jestem związany całym
sercem. Dlatego postanowiłem związać swoje życie właśnie z kochłowickim chórem. Mimo wszystko od 2000
roku śpiewam jeszcze w chórze Cantate Deo w Halembie.
– Czyli można powiedzieć, że
śpiew towarzyszy Panu w każdym
momencie życia? W dobrych i złych
chwilach?
– Dokładnie tak jest. Chór towarzyszy mi w różnych sytuacjach
w życiu. Poza próbami i koncertami
wszyscy członkowie chóru dobrze

znają się i integrują. Wyjeżdżaliśmy
razem, organizowaliśmy podwieczorki taneczne, ogniska, kuligi, wycieczki oraz zwykłe spotkania przy
kawie i ciastku. Co więcej, kiedy byłem chory to członkowie chóru odwiedzali mnie. Towarzyszyli nam też
w różnych innych okolicznościach
życia, na przykład śpiewali podczas
naszego ślubu. Chór jest z nami na
dobre i na złe.
– Proszę powiedzieć jeszcze, co
daje Panu śpiewanie?
– Po co śpiewam? Dla własnej satysfakcji, ale też na chwałę Bogu. Przygoda z chórem to dla mnie wielka satysfakcja nie tylko duchowa, ale także
z dobrze wykonanych koncertów, zarówno pieśni sakralnych, jak i świeckich.

– Przez tyle lat spędzonych w chórze na pewno odwiedził Pan wiele
miejsc. Gdzie koncertowaliście?
– Na naszej trasie znalazły się różne
koncerty oraz występy na festiwalach.
Śpiewaliśmy w takich miejscach, jak
m.in.: sanktuarium maryjne w Częstochowie, w Piekarach Śląskich, czy
w Licheniu. Odwiedziliśmy także wiele
zagranicznych miast jak na przykład:
Wiedeń, Nitrę na Słowacji, Karwinę
w Czechach, Wenecję, Asyż, Padwę,
Monte Casino oraz Rzym i Watykan.
Podróż do Watykanu wspominam ze
szczególnym sentymentem, ponieważ
tam spotkaliśmy się i zaśpiewaliśmy dla
papieża Jana Pawła II w czasie obchodów dwudziestej rocznicy pontyfikatu.
– Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Lewko

TEATR CISOWIANKI

Scena to ich żywioł
Kobiecy teatr CISowianki to dowód na to, że swoje pasje i marzenia warto spełniać niezależnie od wieku. A co
więcej – przeżywać młodość na nowo. Jednak równocześnie CISowianki tworzą panie dojrzałe… można też powiedzieć dojrzałe w swej kobiecości. Tematyka ich sztuk jest zwykle radosna, lekka i bardzo kobieca. A że inicjatywę pań należy podziwiać, świadczy m.in. fakt, że CISowianki były nominowane do tegorocznej edycji „Unikalnych” – plebiscytu organizowanego przez „Wiadomości Rudzkie”.
Amatorski teatr kobiecy istnieje już
od kilku lat. Jego spotkania oraz próby odbywają się w Centrum Inicjatyw
Społecznych MBP w Rudzie ŚląskiejBykowinie. – Teatr tworzą panie dojrzałe. Jednak czasem dołączają do
niego również mężczyźni. Na swoim
koncie teatr ma trzy autorskie sztuki.
To właśnie panie samie przygotowują
teksty, choreografię, stroje. Rocznie
wystawiają kilkanaście spektaklów,
głównie w bykowińskim CIS-ie, ale
regularnie zapraszają nas też Kluby
Seniorów i domy pomocy społecznej
– opowiada Anna Nawrot, prezes
rudzkiego Stowarzyszenia Pro Ethica,
która prowadzi zajęcia dla seniorów.
To jednak nie jedyna forma aktywizacji seniorów, prowadzona w bykowińskim CIS-ie, gdzie odbywają się
także zajęcia z rękodzieła. – Panie
rozwijają swoje zainteresowania
związane z robótkami ręcznymi, ale
zawsze tworzą też rzeczy dla innych
i w oparciu o swoje pasje rozwijają
wolontariat. Pierwsza taka akcja, którą zorganizowaliśmy jakieś cztery lata
temu, związana była z robieniem biżuterii. Część ozdób zawieźliśmy przy
okazji Dnia Kobiet do Domu Pomocy
Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej. To było niesamowite spotkanie
bazujące na kobiecej solidarności.
Wreszcie ktoś w kobietach starszych,

Foto: arch.

Foto: AL

Można spokojnie powiedzieć, że Chór św. Cecylii to jego drugie życie. Od 60 lat, bo właśnie tyle czasu siedemdziesięciopięcioletni Joachim Borys śpiewa w kochłowickim chórze. W niedzielę (19.11) podczas uroczystego koncertu w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej kochłowiczanin z okazji jubileuszu odebrał list gratulacyjny przekazany przez władze miasta.

Panie swoim talentem dzielą się m.in. podczas występów w DPS.
schorowanych dostrzegł piękno i postanowił je podkreślić odpowiednią
biżuterią. Błysk w oczach, który dostrzegłam u mieszkanek tego domu noszę w sobie do dzisiaj – przyznaje Anna Nawrot. – Druga akcja związana
była ze wsparciem dzieciaków
z Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Bykowinie. Tu również zaczęło
się od inicjatywy pań z Centrum Inicjatyw Społecznych z Bykowiny. Na
zajęciach z rękodzieła zrobiły piękne
torebki, które zaniosłyśmy potem zbuntowanym nastolatkom na zakończenie
roku szkolnego. Ważne były nie tyle

torebki, co cała atmosfera, która przy
tym powstała. Dziewczyny z ośrodka
zorganizowały całe przyjęcie – upiekły ciasto, przygotowały ognisko z kiełbaskami. Widziałam, że poczuły się
docenione tymi torebkami i postanowiły się odwdzięczyć i stworzyć dla
nas rodzinną atmosferę. Kobiecość
była tym czymś uniwersalnym łączącym nastolatkę z emerytką – podsumowuje.
Do CISowianek można się dołączyć w każdy poniedziałek o godz.
12, kiedy to odbywają się spotkania
teatru.
Joanna Oreł

8

RUDZKI SENIOR

Ludzie z pasją

Swoją pasją zarażają najmłodszych
Bycie emerytem wcale nie musi być nudne. Udowodniło to dwóch rudzian, czyli Janusz Urbański oraz Stanisław Mazur, którzy zarażają rudzkie dzieciaki i młodzież swoimi pasjami. Jakiś czas
temu obaj panowie wpadli na pomysł, żeby prowadzić bezpłatne zajęcia w przedszkolach oraz szkołach, podczas których dzieci dowiadują się o ich pasji tworzenia przeróżnych przedmiotów
z zapałek oraz kolekcji monet z wielu krajów. W ten sposób dwaj rudzianie pragną oderwać młodych ludzi od zbyt długiego spędzania czasu przed komputerem lub telewizorem.
mam zgromadzonych bardzo dużo monet, właściwie aż z 82 państw oraz banknotów z 45 krajów.
Kolekcjonowanie monet i banknotów to bardzo
ciekawe zajęcie, które polecam dzieciakom, bo

Foto: arch.

– Zaczęliśmy się kontaktować z przedszkolami
w Rudzie Śląskiej i tak nasza współpraca stopniowo rozwijała się, a teraz bardzo często dostajemy zaproszenia, żeby zorganizować takie
warsztaty dla dzieci – tłumaczy Janusz Urbański.
– Dzieciom zajęcia te bardzo się podobają. Szczególnie część praktyczna, kiedy to same mogą dokładnie obejrzeć klasery z monetami i moje prace
z zapałek oraz spróbować swoich sił w stworzeniu jakiejś rzeźby – dodaje.
Janusz Urbański już od czterdziestu lat zajmuje się tworzeniem niecodziennych prac
właśnie z zapałek. Można śmiało powiedzieć,
że zużył ich już około pięciu milionów. W jego kolekcji znajdują się m.in. Mur Chiński,
ponad dwuipółmetrowy okręt, wieża Eiffla
czy rudzki tramwaj ustawiony na rondzie
w Chebziu. Jednak tworzenie w samotności nie
wystarczyło rudzianinowi, dlatego postanowił
wyjść ze swoją pasją do ludzi i oprócz tego, że
chciał pokazać mieszkańcom Rudy Śląskiej swoje prace, to zaczął zarażać pasją najmłodszych.
W ten sposób na swojej drodze spotkał Stanisława Mazura, który podczas zajęć z dzieciakami
w niezwykły sposób opowiada o swoim hobby.
– Najstarsza moneta, którą posiadam, ma ponad
150 lat i to jest pięć kopiejek rosyjskich. Ogólnie

Janusz Urbański i Stanisław Mazur prowadzą warsztaty dla dzieci.

im wcześniej zaczną się tym zajmować, tym bardziej pokaźną i ciekawą kolekcją będą mogli pochwalić się w przyszłości – zaznacza Stanisław
Mazur.
Zajęcia, które prowadzą rudzianie, zazwyczaj
są podzielone na dwie części – teoretyczną i prak-

tyczną. – Często dostajemy sygnały od rodziców,
że dzieci same zaczynają w domu robić na przykład coś z zapałek i opowiadają rodzicom o naszych zajęciach. To dla nas znak, że to co robimy,
podoba się mieszkańcom naszego miasta i dalej
będziemy to robić – podkreślają Janusz Urbański
i Stanisław Mazur.

Prace Janusza Urbańskiego oraz kolekcję monet Stanisława Mazura można było podziwiać
także na wystawach w rudzkich instytucjach kultury – na przykład w Galerii Czapla w Orzegowie oraz w filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także na pierwszym piętrze rudzkiego
Urzędu Miasta. 
Agnieszka Lewko
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LISTOPAD
Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Janasa 28
22 listopada, godz. 11.00
Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród w konkursie plastycznym dla dzieci, młodzieży i rodziców: „Chcę ci
powiedzieć…”. Wstęp wolny.
Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród w konkursie „Około-memowym” – dla dzieci i młodzieży pod
hasłem „Rozmowa”. Wstęp wolny.
Koncert laureatów i wręczenie nagród w konkurs piosenki pozytywnej i pozytywnego słowa „Posłuchaj co ci
powiem…”. Wstęp wolny.
Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Mazurek Dąbrowskiego – ilustracje”.
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
23 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.
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
24 listopada, godz. 18.00
„Mąż mojej żony” – spektakl teatralny, bilety w cenie: 40 zł, bilety grupowe 30 zł (przy zakupie min. 20 sztuk).
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
27 listopada, godz. 18.00
,,Kaj dzias” – spektakl teatru tańca inspirowany kulturą romską, bilety w cenie: 8 zł.
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
6 grudnia, godz. 9.30, 11.30, 17.00
Mikołaj w MCK „Nowe przygody w Akademii Pana Kleksa” – bajka muzyczna, bilety w cenie: 15 zł.
Uwaga! Brak wolnych miejsc na seans o godz. 17.00.
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
10 grudnia 2017, godz. 18.00
„DZIADEK DO ORZECHÓW”. Bilety w cenie: 70 zł, 80 zł.
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Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o.

41-706 Ruda Śląska, ul. Piotra Skargi 87
tel. 32 24 22 110, 32 24 26 389, e-mail: rudaslaska@remondis.pl
HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW
KOMUNALNYCH DLA POSESJI JEDNORODZINNYCH
I NIEZAMIESZKAŁYCH OBOWIĄZUJE OD 1.11.2017

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z BUDYNKÓW
WIELORODZINNYCH POŁOŻONYCH NA POŁUDNIE
OD AUTOSTRADY A-4
wtorek, piątek

ULICE: Borowa, Cisowa, Grabowa, Kosynierów, Krucza, Leśna, Międzyblokowa, Modrzewiowa, Świerkowa,
2.11.2017, 16.11.2017, 30.11.2017, 14.12.2017, 28.12.2017
ULICE: Brodzińskiego Kazimierza, Brzechwy Jana, Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa, Grodzka,
Halembska do numeru 129 (numer 2), Kukuczki, Makuszyńskiego Kornela, Parandowskiego Jana, Pomorska
(Ogródki Działkowe)
3.11.2017, 17.11.2017, 1.12.2017, 15.12.2017, 29.12.2017
ULICE: Halembska do numeru 129 (poza numerem 2), Jaronia Nikodema, Kończycka, Lubuska,
Makoszowska, Miedziana, Miodowa, Młyńska (poza Ogródkami Działkowymi), Morska, Nowy Świat, Piwna,
Podlaska ( poza Ogródkami działkowymi), Rybnicka ( poza numerem 5), Srebrna, Złota, Żeliwna
6.11.2017, 20.11.2017, 4.12.2017, 18.12.2017
ULICE: Armii Krajowej, Chłopska, Czwartaków, Dąbrowskiej Marii, Dziewanny, Gojawiczyńskiej Poli,
Graniczna, Harcerska, Hubalczyków, Jadwigi Śląskiej, Jastrzębia, Junaków, Jutrzenki, Kruczkowskiego
Leona, Lexa Pawła ks., Kuncewiczowej Marii, Kurpiowska, Łowicka, Łużycka, Marciniaka Floriana,
Marzanny, Mazurska, Nowa, Orla, Orzeszkowej Elizy, Pakuły Alberta, Pancernych, Poświatowskiej Haliny,
Rodziewiczówny Marii, Schulza Brunona, Skośna, Sobótki, Sokolska, Staropolska, Strzelców Bytomskich,
Świętojańska, Zapolskiej Gabrieli
7.11.2017, 21.11.2017, 5.12.2017, 19.12.2017
ULICE: 1 Maja do numeru 145, Asnyka Adama, Bagienna, Beskidzka, Gaikowa, Kaczmarka Ignacego,
Kłodnicka ( do numeru 47), Liebhera Hansa, Ligocka, Mała, Mikołowska, Miła, Młyńska ( Ogródki Działkowe)
Nowowiejska, Odrzańska, Piękna, Skargi Piotra, Podlaska ( Ogródki działkowe), Poniatowskiego Józefa,
Ptasia, Pułaskiego Kazimierza, Rolnicza, Rybnicka ( numer 5), Rzeczna, Solidarności, Sosnowa, Spiżowa,
Studzienna, Szczudlaka Wawrzyńca, Śmiłowicka, Wilcza, Wiśniowa, Wyżynna
8.11.2017, 22.11.2017, 6.12.2017, 20.12.2017
ULICE: Burszki Pawła, Cegielniana, Gościnna, Kochłowicka do nr 71, Księżycowa, Łanowa, Makowa,
Panewnicka, Piłsudskiego Józefa od nr 81, Pomorska od nr 49 (poza Ogródkami Działkowymi), Poranna,
Racławicka, Sudecka, Tatrzańska, Traugutta Romualda, Zacisze, Żytnia
9.11.2017, 23.11.2017, 7.12.2017, 21.12.2017
ULICE: Borowików, Kalinowa, Oświęcimska, Maślaków, Pieczarek, Rydzów
10.11.2017, 24.11.2017, 8.12.2017, 22.12.2017

Leśna

Borowa

1 Maja

Młyńska

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
22, 24, 28, 30-30A, 32,
34, 36-36A, 38, 40 38, 40

2, 4

5, 7, 40, 42, 44, 46, 48, 50,
52, 57, 99 ,123

77

Gałczyńskiego

Gojawiczyńskiej

Grodzka

Makuszyńskiego

2,4
Brzechwy

2, 4, 6, 8, 12, 14
Kukuczki

9, 11
Ks. Lexa

4, 5, 7, 9, 11, 13

1,2, 3, 4

Sejmu Śl.
1, 2, 3, 4, 5
Parandowskiego

Brodzińskiego
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Nowy Świat

3, 5

18, 27

1, 1C, 1D, 5, 6, 7-9, 8, 10
Kłodnicka
58, 62, 64, 66, 68, 91, 97,
99, 105
Halembska
12, 113
Os. Leśne
Borowików, Maślaków,
Pieczarek, Rydzów

9, 11, 13
Łużycka
3
Cegielniana
30

Segregacja typu - dzwony + kosze siatkowe + pojemniki 1100 l. opróżniane:
Plastik – w każdy poniedziałek
Makulatura – w każdy piątek
Szkło – w każdą środę
Gabaryty – wywóz w każdy piątek

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Z POSESJI JEDNORODZINNYCH OBOWIĄZUJE OD 1.11.2017
ULICE: Borowików, Cegielniana, Gaikowa, Gościnna, Grzybowa, Kalinowa, Kochłowicka do nr 71,
Księżycowa, Makowa, Maślaków, Odrzańska, Oświęcimska, Panewnicka, Pieczarek, Piłsudskiego Józefa od
nr 81, Pomorska od nr 49, Poranna, Rydzów, Rzeczna, Sudecka, Tatrzańska
4.12.2017
ULICE: Bagienna, Brodzińskiego Kazimierza, Brzechwy Jana, Burszki Pawła, Gałczyńskiego Konstantego
Ildefonsa, Gojawiczyńskiej Poli, Kaczmarka Ignacego, Kłodnicka, Ligocka, Łanowa, Makuszyńskiego
Kornela, Mikołowska, Miła, Nowowiejska, Poniatowskiego Józefa, Ptasia, Pułaskiego Kazimierza, Sosnowa,
Studzienna, Szczudlaka Wawrzyńca, Traugutta Romualda, Wiśniowa, Wyżynna, Zacisze, Żytnia
5.12.2017
ULICE: Asnyka Adama, Borowa, Cisowa, Energetyków, Grabowa, Graniczna, Jaronia Nikodema, Jastrzębia,
Kończycka,Kosynierów, Krucza, Leśna, Makoszowska, Miedziana, Międzyblokowa, Miodowa, Młyńska,
Modrzewiowa, Morska, Olszynowa, Orla, Piękna, Skargi Piotra, Podlaska, Racławicka, Solidarności, Spiżowa,
Srebrna, Śmiłowicka, Świerkowa, Wilcza, Zamenhofa Ludwika, Złota, Żeliwna

ULICE: Energetyków, Olszynowa, Zamenhofa Ludwika
13.11.2017, 27.11.2017, 11.12.2017, 23.12.2017 (sobota)
ULICE: Kłodnicka ( od numeru 47), Sejmu Śląskiego

6.12.2017

14.11.2017, 28.11.2017, 12.12.2017, 30.12.2017 (sobota)
Wywóz nastąpi w godzinach od 6.00 do 22.00. W dniu wywozu od godziny 6.00 pojemniki powinny być
wystawione przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników ﬁrmy (pracownicy ﬁrmy nie mają
prawa wchodzenia na teren posesji). PRZEOCZENIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW ODROCZY GO DO
NAJBLIŻSZEGO TERMINU, ZGODNEGO Z HARMONOGRAMEM.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z BUDYNKÓW
WIELORODZINNYCH POŁOŻONYCH NA POŁUDNIE
OD AUTOSTRADY A-4 OBOWIĄZUJE OD 1.11.2017

ULICE: Beskidzka, Chłopska, Czwartaków, Dziewanny, Grodzka, Halembska do nr 129, Hubalczyków,
Junaków, Jutrzenki, Kruczkowskiego Leona, Kukuczki, Lubuska, Mała, Marzanny, Nowa, Nowy Świat,
Pancernych, Piwna, Rybnicka, Sejmu Śląskiego, Sobótki, Strzelców Bytomskich, Świętojańska
7.12.2017
ULICE: 1 Maja do nr 145, Armii Krajowej, Dąbrowskiej Marii, Hansa Liebherra, Harcerska, Jadwigi Śląskiej,
Lexa Pawła ks., Kuncewiczowej Marii, Kurpiowska, Łowicka, Łużycka, Marciniaka Floriana, Mazurska,
Orzeszkowej Elizy, Pakuły Alberta, Parandowskiego Jana, Poświatowskiej Haliny, Rodziewiczówny Marii,
Rolnicza, Schulza Brunona, Skośna, Sokolska, Staropolska, Zapolskiej Gabrieli
8.12.2017

Miodowa

Wywóz nastąpi w godzinach od 6.00 do 22.00. W dniu wywozu od godziny 6.00 pojemniki powinny być
wystawione przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników ﬁrmy (pracownicy ﬁrmy nie mają prawa
wchodzenia na teren posesji). PRZEOCZENIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW ODROCZY GO DO NAJBLIŻSZEGO
TERMINU, ZGODNEGO Z HARMONOGRAMEM.

1, 4, 5, 6, 7, 9

15, 16, 18, 20

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH
Z POSESJI JEDNORODZINNYCH OBOWIĄZUJE OD 1.11.2017

Modrzewiowa

Olszynowa

Racławicka

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13

1, 2, 3, 4, 5, 7

1, 3

poniedziałek, czwartek
Energetyków

Międzyblokowa

Grabowa

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10B,
11, 12, 13, 17, 19, 21B

1D, 2, 3D, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20

Kosynierów
2, 4
Solidarności

Zamenhofa Ludwika

1 Maja

1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 24, 26, 28A, 30C

2C, 4C, 6C, 8, 10

18 ,21C-2G, 23-23A, 7, 8

Segregacja typu - dzwony + kosze siatkowe + pojemniki 1100 l. opróżniane:
Plastik – w każdy poniedziałek
Makulatura – w każdy piątek
Szkło – w każdą środę
Gabaryty – wywóz w każdy piątek

ULICE: Asnyka Adama, Bagienna, Brodzińskiego Kazimierza,Brzechwy Jana, Cisowa, Gałczyńskiego
Konstantego Ildefonsa, Kłodnicka, Krucza, Makuszyńskiego Kornela, Nowowiejska, Nowy Świat,
Parandowskiego Jana, Piękna, Poniatowskiego Józefa, Skargi Piotra, Studzienna, Śmiłowicka, Świerkowa,
Wilcza, Wyżynna
17.11.2017, 15.12.2017
ULICE: Borowa, Dąbrowskiej Marii, Energetyków, Kosynierów, Gojawiczyńskiej Poli, Grabowa, Halembska do
nr 129, Kuncewiczowej Marii, Leśna, Lexa Pawła ks., Międzyblokowa, Miodowa, Modrzewiowa, Olszynowa,
Orzeszkowej Elizy, Podlaska, Poświatowskiej Haliny, Racławicka, Rodziewiczówny Marii, Schulza Brunona,
Skośna, Solidarności, Zamenhofa Ludwika, Zapolskiej Gabrieli, Żeliwna
27.11.2017, 23.12.2017 (sobota)
ULICE: Borowików, Cegielniana, Gaikowa, Gościnna, Grzybowa, Kalinowa, Kochłowicka do nr 83,
Księżycowa, Łanowa, Makowa, Maślaków, Odrzańska, Oświęcimska, Panewnicka, Pieczarek, Piłsudskiego
Józefa od nr 81, Pomorska od nr 49, Poranna, Rydzów, Rzeczna, Sosnowa, Sudecka, Tatrzańska, Traugutta
Romualda, Żytnia
28.11.2017, 30.12.2017 (sobota)
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ULICE: Burszki Pawła, Kaczmarka Ignacego, Ligocka, Mikołowska, Miła, Ptasia, Pułaskiego Kazimierza,
Szczudlaka Wawrzyńca, Wiśniowa, Zacisze
2.11.2017, 30.11.2017, 28.12.2017
ULICE: 1 Maja do nr 145, Armii Krajowej, Graniczna,Grodzka, Jadwigi Śląskiej, Jaronia Nikodema, Jastrzębia,
Kukuczki, Marciniaka Floriana, Liebherra Hansa, Miedziana, Młyńska, Morska, Orla, Rolnicza, Sejmu
Śląskiego, Sokolska, Spiżowa, Srebrna, Strzelców Bytomskich, Złota
3.11.2017, 1.12.2017, 29.12.2017
ULICE: Beskidzka, Chłopska, Czwartaków, Dziewanny, Harcerska, Hubalczyków, Junaków,
Jutrzenki,Kończycka, Kruczkowskiego Leona, Kurpiowska, Lubuska, Łowicka, Łużycka, Makoszowska,
Mała, Marzanny, Mazurska, Nowa, Pakuły Alberta, Pancernych, Piwna, Rybnicka, Sobótki, Staropolska,
Świętojańska
4.11.2017 (sobota), 29.11.2017, 27.12.2017
Wywóz nastąpi w godzinach od 6.00 do 22.00. W dniu wywozu od godziny 6.00 pojemniki powinny być
wystawione przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników ﬁrmy (pracownicy ﬁrmy nie mają
prawa wchodzenia na teren posesji). PRZEOCZENIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW ODROCZY GO DO
NAJBLIŻSZEGO TERMINU, ZGODNEGO Z HARMONOGRAMEM.

HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW
BIODEGRADOWALNYCH DLA POSESJI JEDNORODZINNYCH
OBOWIĄZUJE OD 1.11.2017
ULICE: 1 Maja do nr 145, Beskidzka, Borowa, Borowików, Brodzińskiego Kazimierza, Brzechwy Jana,
Chłopska, Cisowa, Czwartaków, Dziewanny, Energetyków, Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa,
Gojawiczyńskiej Poli, Grabowa, Grodzka, Grzybowa (numery 33,35,35A,36,38,39,40,41,43), Halembska,
Hubalczyków, Jaronia, Jastrzębia, Junaków, Jutrzenki, Kłodnicka od nr 49, Kochłowicka (numery
54,54B,54C,56A do 56P, 58, 60, 64A, 68, 81, 83), Kończycka,Kosynierów, Krucza, Kruczkowskiego ,Kukuczki,
Lexa Pawła ks. (numery 3,12,14), Leśna, Liebhera Hansa, Ligocka ( numery 50, 50B, 50C, 52, 52B, 52C, 52D),
Łowicka, Makoszowska, Makuszyńskiego Kornela, Mała, Marzanny, Miedziana, Międzyblokowa, Maślaków,
Mikołowska ( numery 32A, 39E, 39F), Miodowa, Młyńska ( numery 34, 34B,36, 36A, 36B, 97A, 103, Ogródki
działkowe), Modrzewiowa, Nowa, Nowy Świat, Odrzańska, Olszynowa, Orla, Orzeszkowej Elizy ( numery
3,5,7,10,10B), Pancernych, Parandowskiego Jana, Pieczarek, Piłsudskiego Józefa (numery 111A, 111B),
Piwna, Podlaska, Pomorska ( Ogródki działkowe), Poniatowskiego Józefa ( numer 6), Racławicka, Rolnicza,
Rybnicka, Rydzów, Rzeczna, Skargi Piotra ( numer 117), Sobótki, Solidarności, Spiżowa, Srebrna, Strzelców
Bytomskich, Szczudlaka Wawrzyńca ( numery 59A-J, 61A, 63B), Świerkowa, Świętojańska, Traugutta
Romualda (numery 45, 47, 49, 51, 53, 53A, 55, 59), Zamenhofa Ludwika, Zapolskiej Gabrieli ( numery 14,
14A-P, 16, 16A-L, 26, 26A-26D ), Żeliwna

OGŁOSZENIE | 22.11.2017
ULICE: Bagienna, Burszki Pawła, Cegielniana ,Gaikowa, Gościnna, Grzybowa (poza numerami
33,35,35A,36,38,39,40,41,43), Kaczmarka Ignacego (poza numerem 9), Kalinowa, Kłodnicka do nr 47,
Kochłowicka (poza numerami 54,54B,54C,56A do 56P, 58, 60, 64A, 68, 81, 83), Księżycowa, Łanowa,
Makowa, Nowowiejska, Oświęcimska, Panewnicka, Piłsudskiego Józefa ( poza numerami 111A, 111B),
Pomorska ( poza Ogródkami działkowymi), Poniatowskiego Józefa ( poza numerem 6 ), Poranna, Sosnowa,
Studzienna, Sudecka, Tatrzańska, Traugutta Romualda (poza numerami 45, 47, 49, 51, 53, 53A, 55, 59),
Wyżynna , Zacisze, Żytnia
13.11.2017, 11.12.2017
ULICE: Armii Krajowej, Asnyka Adama, Dąbrowskiej Marii, Graniczna, Harcerska, Jadwigi Śląskiej, Lexa
Pawła ks. ( poza numerem 14), Kuncewiczowej Marii, Kurpiowska, Ligocka ( poza numerami 50, 50B,
50C, 52, 52B, 52C, 52D), Lubuska, Łużycka, Marciniaka Floriana, Mazurska, Mikołowska ( poza numerami
32A, 39E, 39F), Miła, Młyńska (poza numerami 34, 34B,36, 36A, 36B, 97A, 103, Ogródki działkowe),
Morska,Orzeszkowej Elizy ( poza numerami 3,5,7,10,10B), Pakuły Alberta, Piękna, Poświatowskiej Haliny,
Ptasia, Pułaskiego Kazimierza, Rodziewiczówny Marii, Schulza Brunona, Skargi Piotra ( poza numerem 117),
Skośna, Sokolska (poza numerem 6), Staropolska, Szczudlaka Wawrzyńca ( poza numerami 59A-J, 61A, 63B),
Śmiłowicka, Wilcza, Wiśniowa, Zapolskiej Gabrieli (poza numerami 14, 14A-P, 16, 16A-L, 26, 26A-26D ),
Złota
14.11.2017, 12.12.2017
Wywóz nastąpi w godzinach od 6.00 do 22.00. W dniu wywozu od godziny 6.00 pojemniki powinny być
wystawione przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników ﬁrmy (pracownicy ﬁrmy nie mają
prawa wchodzenia na teren posesji). PRZEOCZENIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW ODROCZY GO DO
NAJBLIŻSZEGO TERMINU, ZGODNEGO Z HARMONOGRAMEM.

HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW
KOMUNALNYCH Z CMENTARZY OBOWIĄZUJE OD 1.11.2017
CMENTARZ UL.ZACISZE
26.10.2017, 27.10.2017, 28.10.2017, 30.10.2017, 2.11.2017, 3.11.2017, 6.11.2017, 20.11.2017, 4.12.2017,
18.12.2017, 20.12.2017, 21.12.2017, 22.12.2017, 23.12.2017, 27.12.2017, 28.12.2017
CMENTARZ UL. PIŁSUDSKIEGO
26.10.2017, 27.10.2017, 28.10.2017, 30.10.2017, 2.11.2017, 3.11.2017, 15.11.2017, 29.11.2017, 13.12.2017,
20.12.2017, 21.12.2017, 22.12.2017, 23.12.2017, 27.12.2017, 28.12.2017
CMENTARZ UL. 1 MAJA (PARAFIALNY)
26.10.2017, 27.10.2017, 28.10.2017, 30.10.2017, 2.11.2017, 3.11.2017, 15.11.2017, 29.11.2017, 13.12.2017,
20.12.2017, 21.12.2017, 22.12.2017, 23.12.2017, 27.12.2017, 28.12.2017

4.11.2017 (sobota ), 15.11.2017, 29.11.2017, 13.12.2017

CMENTARZ UL. 1 MAJA (KOMUNALNY)

ULICE: Bagienna, Burszki Pawła, Cegielniana ,Gaikowa, Gościnna, Grzybowa (poza numerami
33,35,35A,36,38,39,40,41,43), Kaczmarka Ignacego, Kalinowa, Kłodnicka do nr 47, Kochłowicka (poza
numerami 54,54B,54C,56A do 56P, 58, 60, 64A, 68, 81, 83), Księżycowa, Łanowa, Makowa, Nowowiejska,
Oświęcimska, Panewnicka, Piłsudskiego Józefa ( poza numerami 111A, 111B), Pomorska ( poza Ogródkami
działkowymi), Poniatowskiego Józefa ( poza numerem 6 ), Poranna, Sosnowa, Studzienna, Sudecka,
Tatrzańska, Traugutta Romualda (poza numerami 45, 47, 49, 51, 53, 53A, 55, 59), Wyżynna , Zacisze, Żytnia

26.10.2017, 27.10.2017, 28.10.2017, 30.10.2017, 2.11.2017, 3.11.2017, 15.11.2017, 29.11.2017, 13.12.2017,
20.12.2017, 21.12.2017, 22.12.2017, 23.12.2017, 27.12.2017, 28.12.2017

13.11.2017, 27.11.2017, 11.12.2017
ULICE: Armii Krajowej, Asnyka Adama, Dąbrowskiej Marii, Graniczna, Harcerska, Jadwigi Śląskiej, Lexa
Pawła ks. ( poza numerami 3,12,14 ), Kuncewiczowej Marii, Kurpiowska, Ligocka ( poza numerami 50, 50B,
50C, 52, 52B, 52C, 52D), Lubuska, Łużycka, Marciniaka Floriana, Mazurska, Mikołowska ( poza numerami
32A, 39E, 39F), Miła, Młyńska (poza numerami 34, 34B,36, 36A, 36B, 97A, 103, Ogródki działkowe),
Morska,Orzeszkowej Elizy ( poza numerami 3,5,7,10,10B), Pakuły Alberta, Piękna, Poświatowskiej Haliny,
Ptasia, Pułaskiego Kazimierza, Rodziewiczówny Marii, Schulza Brunona, Skargi Piotra ( poza numerem
117), Skośna, Sokolska, Staropolska, Szczudlaka Wawrzyńca ( poza numerami 59A-J, 61A, 63B), Śmiłowicka,
Wilcza, Wiśniowa, Zapolskiej Gabrieli (poza numerami 14, 14A-P, 16, 16A-L, 26, 26A-26D ), Złota
14.11.2017, 28.11.2017, 12.12.2017
Wywóz nastąpi w godzinach od 6.00 do 22.00. W dniu wywozu od godziny 6.00 pojemniki powinny być
wystawione przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników ﬁrmy (pracownicy ﬁrmy nie mają
prawa wchodzenia na teren posesji). PRZEOCZENIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW ODROCZY GO DO
NAJBLIŻSZEGO TERMINU, ZGODNEGO Z HARMONOGRAMEM.

HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH
ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH DLA POSESJI
NIEZAMIESZKAŁYCH OBOWIĄZUJE OD 1.11.2017
ULICE: 1 Maja do nr 145, Beskidzka, Borowa, Borowików,Brodzińskiego Kazimierza, Brzechwy Jana,
Chłopska, Cisowa, Czwartaków, Dziewanny, Energetyków, Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa, Grabowa,
Grodzka, Gojawiczyńskiej Poli, Grzybowa (numery 33,35,35A,36,38,39,40,41,43), Halembska, Hubalczyków,
Jaronia, Jastrzębia, Junaków, Jutrzenki, Kaczmarka Ignacego (numer 9), Kłodnicka od nr 49, Kochłowicka
(numery 54,54B,54C,56A do 56P, 58, 60, 64A, 68, 81, 83), Kończycka, Kosynierów, Krucza, Kruczkowskiego,
Kukuczki, Lexa Pawła ks. (numer 14), Leśna, Liebhera Hansa, Ligocka ( numery 50, 50B, 50C, 52, 52B, 52C,
52D), Łowicka, Makoszowska, Makuszyńskiego Kornela, Mała, Marzanny, Miedziana,Międzyblokowa,
Maślaków, Mikołowska ( numery 32A, 39E, 39F), Miodowa, Młyńska (numery 34, 34B,36, 36A, 36B, 97A,
103, Ogródki działkowe),Modrzewiowa, Nowa, Nowy Świat, Odrzańska, Olszynowa, Orla, Orzeszkowej Elizy
(numery 3,5,7,10,10B), Pancernych, Parandowskiego Jana, Pieczarek, Piłsudskiego Józefa (numery 111A,
111B), Piwna, Podlaska, Pomorska ( Ogródki działkowe), Poniatowskiego Józefa (numer 6), Racławicka,
Rolnicza, Rybnicka, Rydzów, Rzeczna, Sejmu Śląskiego, Skargi Piotra (numer 117), Sobótki, Sokolska (numer
6), Solidarności, Spiżowa, Srebrna, Strzelców Bytomskich, Szczudlaka Wawrzyńca (numery 59A-J, 61A,
63B), Świerkowa, Świętojańska, Traugutta Romualda (numery 45, 47, 49, 51, 53, 53A, 55, 59), Zamenhofa
Ludwika, Zapolskiej Gabrieli (numery 14, 14A-P, 16, 16A-L, 26, 26A-26D ), Żeliwna
4.11.2017 (sobota), 29.11.2017, 13.12.2017

Wywóz nastąpi w godzinach od 6.00 do 22.00. W dniu wywozu od godziny 6.00 pojemniki powinny być
wystawione przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników ﬁrmy (pracownicy ﬁrmy nie mają
prawa wchodzenia na teren posesji). PRZEOCZENIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW ODROCZY GO DO
NAJBLIŻSZEGO TERMINU, ZGODNEGO Z HARMONOGRAMEM.

DODATKOWY WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH
DLA POSESJI JEDNORODZINNYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH
DLA KTÓRYCH W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ HARMONOGRAMU,
TERMIN WYWOZU JEST WIĘKSZY NIŻ 14 DNI.
ULICE: Borowików, Cegielniana, Gaikowa, Gościnna, Grzybowa, Kalinowa, Kochłowicka do nr 83,
Księżycowa, Łanowa, Makowa, Maślaków, Odrzańska, Oświęcimska, Panewnicka, Pieczarek, Piłsudskiego
Józefa od nr 81, Pomorska, Poranna, Rydzów, Rzeczna, Sosnowa, Sudecka, Tatrzańska, Traugutta Romualda,
Żytnia
2.11.2017
ULICE: Bagienna, Beskidzka, Chłopska, Czwartaków, Dziewanny, Energetyków, Harcerska, Hubalczyków,
Junaków,Jutrzenki, Kruczkowskiego Leona, Kurpiowska, Lubuska, Łowicka, Łużycka, Makoszowska, Mała,
Marzanny, Mazurska, Nowa, Nowy Świat, Pakuły Alberta, Pancernych, Piwna, Poniatowskiego Józefa,
Rybnicka, Sobótki, Staropolska, Studzienna, Świętojańska, Wyżynna, Zamenhofa Ludwika
3.11.2017
Wywóz nastąpi w godzinach od 6.00 do 22.00. W dniu wywozu od godziny 6.00 pojemniki powinny być
wystawione przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników ﬁrmy (pracownicy ﬁrmy nie mają
prawa wchodzenia na teren posesji). PRZEOCZENIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW ODROCZY GO DO
NAJBLIŻSZEGO TERMINU, ZGODNEGO Z HARMONOGRAMEM.

HARMONOGRAM ODBIORU PRZETERMINOWANYCH LEKARSTW
Z PUNKTÓW POŁOŻONYCH NA POŁUDNIE OD AUTOSTRADY
OBOWIĄZUJE OD 1.11.2017
21.11.2017, 19.12.2017
Wywóz nastąpi w godzinach od 6.00 do 22.00. W dniu wywozu od godziny 6.00 pojemniki powinny być
wystawione przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników ﬁrmy (pracownicy ﬁrmy nie mają
prawa wchodzenia na teren posesji). PRZEOCZENIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW ODROCZY GO DO
NAJBLIŻSZEGO TERMINU, ZGODNEGO Z HARMONOGRAMEM.

Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o.

41-706 Ruda Śląska, ul. Piotra Skargi 87
tel. 32 242-21-10, 32 242-63-89, e-mail: rudaslaska@remondis.pl
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EKOwiadomości

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

Jak powszechnie wiadomo, odpady niebezpieczne nie pochodzą jedynie z przemysłu. Sporo część produkowana jest przez nas samych. Ważne jest, to aby mieć świadomość, co zaliczamy do odpadów niebezpiecznych i aby trafiły one w odpowiednie miejsce po zużyciu.

Odpady niebezpieczne powstają
również w naszych domach

Odpady niebezpieczne to przede
wszystkim odpady, które ze względu
na swoje pochodzenie oraz skład chemiczny i biologiczny oraz inne właściwości stanowią zagrożenie dla
zdrowia i życia ludzi lub dla środowiska. Materiały te wymagają szczególnego postępowania i nie mogą trafić
po zużyciu do zwykłych odpadów komunalnych.
W naszych domach powstaje mnóstwo odpadów komunalnych, o których często nie mamy nawet pojęcia.
Do głównych grup możemy zaliczyć:
baterie i akumulatory, zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne,
resztki farb, lakierów, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, środki ochrony roślin (pestycydy) i pojemniki, w których były przechowywane, przeterminowane lub tylko częściowo zużyte
leki, przedmioty zawierające w sobie
rtęć, takie jak: termometry, przełączniki, środki czyszczące, wywabiacze
plam i opakowania po nich, rozpuszczalniki organiczne, pojemniki po aerozolach, pozostałości po domowych
środkach do dezynfekcji lub dezynsekcji, oleje przepracowane, smary,
środki do konserwacji metali, odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz
z opakowaniami, skażone opatrunki,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady azbestowe.
Wszystkie wymienione odpady zawierają wiele substancji szkodliwych
lub zaliczanych do szkodliwych i żrących.
Odpady te powinny zostać odpowiednio posegregowane, a potem trafić do utylizacji. Organizacja odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców to ustawowy obowiązek każdej gminy. Gmina ma obowiązek zapewnić warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Dzięki
temu możliwe jest między innymi
wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych.

Każdy z nas ma obowiązek odpowiedniego segregowania odpadów
zarówno tych neutralnych takich jak
papier, szkło, makulatura, czy odpady
ulegające biodegradacji, jak i tych
niebezpiecznych.
Poniżej przypominamy kilka zasad
postępowania z odpadami niebezpiecznymi:
1. Pamiętajmy, że naszym obowiązkiem jest przekazywanie zużytego
sprzętu podmiotom zajmującym
się zbieraniem tego typu odpadów.
Zużyty sprzęt możesz oddać nieodpłatnie w sklepie lub hurtowni
w chwili zakupu nowego sprzętu
tego samego rodzaju lub dostarczyć do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadó Komunalnych.
W sklepie, w którym kupujesz
sprzęt RTV i AGD, sprzedawca
musi umieścić informacje o punktach zbierania tego typu sprzętu.
Jeśli naprawa zepsutego sprzętu

jest dla Ciebie nieopłacalna lub
niemożliwa ze względów technicznych, możesz go nieodpłatnie
pozostawić w serwisie.
2. Wszystkie zużyte baterie i akumulatory musisz zbierać selektywnie
i umieszczać w pojemnikach na
ten cel przeznaczonych. Pamiętaj!
Baterie i akumulatory znajdują się
w przedmiotach codziennego użytku: pilotach, zabawkach, latarkach, telefonach itd. Przed wyrzuceniem takich przedmiotów do
pojemnika na odpady, usuń z niego zużyte baterie i akumulatory.
Zużyte baterie i akumulatory możesz oddać bezpłatnie w urzędzie,
szkołach i PSZOK.
3. Przeterminowane leki należy przechowywać w domu w specjalnym
pojemniku, aby nie dostały się
w ręce dzieci i regularnie przekazywać do PSZOK lub do najbliższej apteki, w której znajduje się

specjalny pojemnik na tego typu
odpady. Nie wolno spalać przeterminowanych leków w paleniskach
domowych. Nie wolno porzucać
śmieci w lasach. Nie wolno
umieszczać ich w jednym pojemniku wraz z innymi odpadami.
4. Nigdy nie wylewaj zużytych olejów odpadowych do wód, gleby,
ziemi oraz kanalizacji. Nie używaj
ich również jako oleju opałowego.
Nigdy nie mieszaj z innymi substancjami. Trzymaj w miejscach
niedostępnych dla dzieci. Olej z samochodu możesz zostawić w serwisie samochodowym jeśli wymieniasz na nowy. Nie wolno spalać farb, rozpuszczalników, olejów
odpadowych itp. w paleniskach
domowych, ponieważ mogą być
one źródłem emisji szkodliwych
substancji do atmosfery. Nie wylewaj chemikaliów do kanalizacji,
ponieważ w ten sposób niszczysz
system kanalizacji i utrudniasz
oczyszczanie ścieków. Nie wylewaj
chemikaliów na powierzchnię gleby. Substancje szkodliwe w nich
zawarte mogą trafić do łańcucha pokarmowego, stanowiąc tym samym
zagrożenie dla roślin oraz zdrowia
i życia ludzi i zwierząt. Odpady te
należy dostarczyć do PSZOK.
Odpady niebezpieczne wytwarzane
na jednego mieszkańca stanowią 1%
masy wytwarzanych odpadów. W roku 2016 każdy z nas wytworzył 332
kg odpadów komunalnych. Biorąc
pod uwagę, że w Polsce w roku 2016
żyło ok. 38 mln ludzi, razem wytworzyliśmy ok. 126 tys. ton odpadów
niebezpiecznych.
To od nas samych zależy, jak będzie wyglądać środowisko, w którym
żyjemy. Pamiętajmy, że jesteśmy tylko użytkownikami miejsca, w którym
jesteśmy tu i teraz. Pozostawmy więc
miejsce, z którego korzystamy w takim stanie, w jakim je zastaliśmy.
Agnieszka Kominek
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KUPIĘ AKCJE
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA

TEL. 510-806-072

| 519-700-062

NAJWYŻSZE CENY | BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA
POKRYWAMY KOSZTY NOTARIALNE | GOTÓWKA OD RĘKI

Usługi

Nieruchomości

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

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

Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych. Tel. 607-219-491,
32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Centralne ogrzewanie: gazowe
węglowe. Remonty mieszkań, łazienek. Tel. 512-121-532.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.

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

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem
wymienionych w wykazie lokali użytkowych.
Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości
stawki eksploatacyjnej na podane lokale.
Ww. wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowe informacji znajdują się w Dziale Członkowsko-Lokalowym
pokój 118 tel. 32 248-24-11 wew. 311.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.
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Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel.
501-398-273.
Szybka pożyczka, dojazd, tel.
780-116-672.
Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe
kafelkowanie łazienek, remonty.
Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, 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.
Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel.
606-274-056.
Hydraulik. Tel. 797-599-031.

Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
189 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Ruda, dwupokojowe, 46 m2, 49
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
Bykowina, dwupokojowe, 1100
zł, wynajmę, www.ANEL.pl, tel.
502-052-885.
Kochłowice, dom, 198 m , 420
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
2

Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, pilne. Tel. 502-107-384.
Atrakcyjne oferty kawalerek,
dwupokojowych, trzypokojowych
mieszkań w Rudzie Śląskiej, dobre
ceny. Zapraszamy. Agencja LOKATOR, 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. 887877-189.

Sprzedam lub wynajmę bar
Halemba. Tel. 664-129-662, 662587-890.

Kupię części – Warszawa, Syrena. Tel. 515-533-560.

Sprzedam działkę Wirek Nowy
Świat. Tel. 790-451-125.

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

Do wynajęcia mieszkania
i kwatery pracownicze również
dla obcokrajowców. Dzielnica
Nowy Bytom ul. Niedurnego i Wirek ul. Dąbrowskiego. Tel. 725025-008. Rozmawiamy po rosyjsku.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy
najwięcej, dojazd do klienta. Tel.
792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania.
Tel. 507-572-625.

Praca
Firma budowlana BEDAMEX
zatrudni pracowników budowlanych doświadczenie min 2 lata,
kierownika budowy, brygadzistę
z prawem jazdy kat. B, tel. 601504-030 w godz. 7-16, 32 24224-11.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518488-596.
Zatrudnię opiekunki do pracy w
Niemczech. Tel. 32 271-09-66
781-989-873.

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

Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.

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

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

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

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

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. 697-646492.
Skup samochodów na części.
Tel. 697-646-492.

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

Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,55 za
kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 77161-31, 502-097-300. Ruda Śląska
- Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

Sprzedam lub zamienię Kochłowice 80 m2 plus garaż. Tel. 502510-460.

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

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

komunikat Prezydenta 
Miasta szefa obrony 
cywilnej 
miasta ruda śląska
Informuję, że w dniu 28 listopada 2017 roku pomiędzy godziną
9.00 a 13.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening
sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie
ostrzegania i alarmowania ludności.
W ramach treningu syreny alarmowe w Rudzie Śląskiej emitować
będą – dźwięk ciągły trwający trzy minuty
– oznaczający odwołanie alarmu.

Różne

Kupię wszelkie starocie porcelanę, szkło, zegary, figurki, obrazy.
Tel. 603-280-675.
Antyki, starocie, meble, figurki,
zegary, inne kupię. Tel. 515-533560.
Musisz opróżnić dom, mieszkanie, garaż, strych z mebli i innych
niepotrzebnych rzeczy – zadzwoń.
Tel. 515-533-560.
Kupię ogródek działkowy (Godula, Orzegów, Ruda). Tel. 694331-152.
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 tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta, wykazu części  nieruchomości  
gruntowej  położonej przy:
– ul. Sienkiewicza 1a, która przydzielona
zostanie w trybie bezprzetargowym na
podstawie umowy najmu zawartej na
czas oznaczony do 3 lat, oraz
– ul. Szpaków 33, która przydzielona
zostanie w trybie bezprzetargowym na
podstawie umowy najmu zawartej na
czas oznaczony do 9 lat.

www.wiadomoscirudzkie.pl 

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów
nieruchomości gruntowych znajdujących się w Rudzie
Śląskiej w rejonie ulicy: Pokoju, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż
wolnostojący, Edmunda Kokota, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod istniejący
garaż murowany położony w kompleksie.
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Szczere wyrazy współczucia
Doktorowi Stanisławowi Jachimkowi i jego najbliższym
z powodu śmierci

brata
Wiesława Jachimka
składa
Prezes Przychodni Wireckiej
Lek. med. Marian Aleksa
oraz personel Przychodni Wireckiej.
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Macieja Gonciarza
Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia

składa
Zarząd oraz Pracownicy
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Szanownej Pani
Dorocie Gonciarz
oraz Jej Rodzinie
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Syna

składa
Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Panu Henrykowi Topisz
byłemu pracownikowi Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Żony

składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Mirosławie Krawczyk
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

składają
Zarząd i Pracownicy
MPGM TBS Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Piłka nożna

Zapasy

Worek medali z Opolszczyzny
Worek medali przywieźli zapaśnicy Slavii z VI Memoriału Henryka Wołoszyna w zapasach w stylu
wolnym, który odbył się w minioną
sobotę (18.11) w Gogolinie. W tym
roku w turnieju wystartowało
180 zawodników i zawodniczek
z 15 klubów zarówno z całego kraju, jak i również z klubów z Czech
i Niemiec.
Medale złote w grupie dzieci
zdobyły: Oliwia Smołka, Agnieszka Jastrzembska, Zuzanna Duda,
Weronika Bańko. Srebrny medal
zdobył Adam Wenzel, a brązowe
otrzymali: Michalina Garbulowska, Emilia Krawczyk, Agnieszka
Hałas, Natalia Szczęsna, Zuzanna
Sobczyk, Anna Polewka, Emilia
Wójcik, Wiktoria Baucz, Fabian
Wrona, Olaf Węglewski oraz Denis Kopia. W grupie wiekowej
młodzików medal złoty zdobył
Adam Cepok, a brązowe medale
zdobyli: Bartosz Madejczyk, Mateusz Ociepka, Filip Jurzyca i Patryk
Kulbiński. W klasyfikacji drużynowej Slavia uplasowała się na trzecim miejscu

Urania cieszy się zwycięstwem
Sokół Wola – Urania Ruda Śląska 1:3 (1:2)

Młodzi zapaśnicy podczas minionego
weekendu wzięli udział w dwóch memoriałach.
W tym samym dniu zawodnicy
ZKS-u Slavia Ruda Śląska wystąpili też w czwartej już edycji Międzynarodowego Memoriału, poświęconego pamięci tragicznie
zmarłych zawodników Orła Namysłów, czyli Witka Prociaka i Patry-

ka Żymańczyka. Przypomnijmy, że
ci dwaj młodzi sportowcy zginęli
w wypadku samochodowym, jadąc
na pokaz zapaśniczy w grudniu
2013 roku. W bardzo silnie obsadzonym turnieju trzecie miejsce
zajął Klaudiusz Wiezner ze Slavii.

Piłka nożna w skrócie
15. kolejka. I grupa.
Klasa Okręgowa
Grunwald Ruda Śląska
– Iskra Pszczyna 0:3
0-1 Prusek, 16. min,
0-2 Grajcarek, 66. min,
0-3 Prusek, 82. min

Wawel Wirek
– Podlesianka Katowice 0:3
0-1 Rosiński, 80. min (wolny), 0-2
Renner, 83. min,
0-3 Szostek, 89. min
Pogoń Ruda Śląska
– Ogrodnik Tychy 1:3

0-1 Chrząścik, 14. min, 1-1 Bargiel, 20 min, 1-2 Masternak, 70.
min, 1-3 Koczy, 73 min
Sokół Wola
– Urania Ruda Śląska 1:3
1-0 Jażdżewski, 1-1 Nowak, 1-2
Henisz, 1-3 Henisz
REKLAMY

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
• Profilaktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

Wyjazdowe spotkanie okazało się dla
Uranii bardzo szczęśliwe. Kochłowicka
drużyna pokonała przeciwników 3:1. To
ważny sukces, ponieważ dwa ostatnie spotkania rundy jesiennej miały być próbą
częściowej rehabilitacji za poprzednie zakończone przegraną mecze.
Na pierwszą bramkę trzeba było poczekać aż do 24. minuty, gdy to po błędzie
w wybiciu obrońcy Uranii, piłkę przejęli
gospodarze i po wrzutce z lewej strony piłkę do bramki w polu karnym skierował
Jażdżewski. Stracona bramka podziałała
na Uranię jak płachta na byka i na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Ledwo dwie minuty później po wrzutce w pole
karne i dość dużym zamieszaniu, piłkę do
bramki głową skierował Nowak. Minęły
dwie kolejne minuty, a Urania już prowa-

Urania: Palichleb, Cieślik, P.Grzesik,
Wypiór, Zalewski (’75 Piecha),
Skudlik (’46 Gomola), Kokoszka,
Nowak, Henisz , Bujny. Sędzia
główny: Andrzej Gorzawski.
Asystenci: Paweł Wycisk, Rafał
Podleśny.
dziła. Tym razem dobrze wypuszczony pomiędzy dwóch obrońców został Henisz,
który przeszedł obok bramkarza i puścił
piłkę do pustej bramki. Wynik ustalony został w drugiej połowie, konkretnie w 60.
minucie gry, a sama bramka była już klasyką. Przerzucono piłkę przez pole karne ze
strony lewej na prawą, głową dośrodkował
Bujny, a na środku z kolei głową piłkę do
siatki skierował ponownie Henisz.

Koszykówka – II liga

Przegrana
była zaskoczeniem

SSK Rzeszów – Pogoń Ruda Śląska 91:88
(21:20, 19:24, 12:20, 29:17 – dogrywka 10:7)
Rudzcy koszykarze rozegrali kolejny doPogoń: Jeleń 8 (9 zb.), Maślanka
bry mecz – tym razem w Rzeszowie.
12, Mol 6 (2x3, 9 zb., 3 str., 4 prz.),
W starciu z SSK Rzeszów wykazali się
Pawlik 10 (6 str., 4 prz.), Stankala
ogromną determinacją i ambicją, jednak
26 (15 zb.) oraz Sega 10 (2x3),
mimo tego przegrali w starciu z zaciętymi
Anduła 7, Biel 6, Respondek 3,
przeciwnikami w hali ROSiR-u.
Komandzik 0.
Pod koniec trzeciej kwarty rzeszowianie
Trener Bogusław Mol.
tracili do Ślązaków 16 punktów. Jednak
SSK: Banyś 32 (2x3, 3 str., 2 prz.),
w połowie czwartej kwarty zapas gości wyWoźnik 0, Szalka 6 (8 zb.), Rycerz
nosił 13 punktów, a niecałe dwie minuty
8, Skop 0, Sowa 21 (1x3, 9 zb.oraz
przed syreną jeszcze osiem oczek. Pod koŻmudka 0 (8 zb., 9 as., 3 str., 2
niec spotkania rzeszowski zespół doprowaprz.), Szubart 21 (1x3), Strzępek 3,
dził do dogrywki (81:81), która okazała się
Osikowicz 0.
korzystna dla przeciwników Rudzian.
Trener Paweł Lenik.
OGŁOSZENIA
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PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

Ciężarowcy na czwartym miejscu
Rudzcy ciężarowcy dobrze
spisali się podczas ﬁnału Śląskiej Ligii Juniorów w Podnoszeniu Ciężarów. Na pomoście hali sportowej HKS Szopienice dla drużyny CKS Slavia punktowali: Wiktoria
Grzywacz (kat. 69, rwanie 48,
podrzut 62, dwubój 110), Nikola Fiolka (kat. 75, rwanie
40, podrzut 55, dwubój 95),
Wiktoria Matysek (kat. 58,
rwanie 25, podrzut 45, reunion 70) oraz Mateusz Malik
(kat. 69, rwanie 62, podrzut
88, dwubój 150), Mateusz
Krzywda (kat. 94, rwanie 70,
podrzut 85, dwubój 155). Wynik ten pozwolił zająć Slavii
czwarte miejsce na dziewięć
klubów w Śląskim Związku
Podnoszenia Ciężarów.
Dobry start w zawodach pozwolił rudzianom zająć 4. miejsce wśród 9 klubów.

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Rudzcy policjanci najlepsi

Policjanci rywalizowali w zawodach w Siemianowicach Śląskich.

Drużyna policjantów z Rudy Śląskiej okazała
się najlepsza podczas Wojewódzkich Mistrzostw
policji w Halowej Piłce Nożnej. W zawodach zorganizowanych w Siemianowicach Śląskich wystartowało 28 drużyn, z których najlepszą okazała
się właśnie rudzka reprezentacja. Zawodnicy zwycięskiego teamu zdobyli także tytuły najlepszego
bramkarza oraz strzelca.
Eliminacje do Wojewódzkich Mistrzostw Policji
w Halowej Piłce Nożnej odbywały się systemem
„każdy z każdym”. Mecze rozgrywano w ośmiu
grupach, a do dalszych gier awansowały drużyny,
które zajęły pierwsze i drugie miejsca w swojej
grupie. Właśnie te zespoły w dniach 6, 7 i 10 listopada w hali sportowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich walczyły o tytuł mistrza. Gra była
naprawdę na wysokim poziome, a co najważniejsze – przebiegała w duchu fair play.
Pierwsze miejsce zdobyła reprezentacja z Komendy Miejskiej Policji z Rudy Śląskiej, drugie

miejsce zajęli policjanci z Gliwic, a trzecie ze
Świętochłowic. Na kolejnym miejscu uplasowali
się mundurowi z katowickiego oddziału prewencji
policji, a za nimi zespoły z Chorzowa, Rybnika,
Będzina i Siemianowic Śląskich.
Najlepszym zawodnikiem mistrzostw został Daniel Pietrycha z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Tytuł najlepszego strzelca traﬁł z kolei
do zawodnika z Rudy Śląskiej Konrada Ziółkowskiego, a jego drużynowy kolega Artur Stanke został najlepszym bramkarzem.
Dyplomy oraz puchary wręczył zawodnikom
pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego
policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, komendant miejski policji w Siemianowicach Śląskich mł. insp. Dariusz Kopeć oraz sekretarz miasta Adam Skowronek. Organizatorem Wojewódzkich Mistrzostw Policji w Piłce Halowej był Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach.

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

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

Lp.

Adres lokalu

Pow.
użytkowa

Wyposażenie
w instalacje

Stawka
wywoł.

Wadium

Termin
oględzin
lokalu

1.

Ruda Śląska
– Wirek
ul. Krasińskiego
14/5

35,70 m
(1 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej

4,69 zł/m2

700 zł

4.12.2017 r.
godz. 9.30

2.

Ruda Śląska
– Wirek
ul. Kokota 3/16

36,00 m2
(1 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej

4,69 zł/m2

700 zł

4.12.2017 r.
godz. 10.30

3.

Ruda Śl.
– Nowy Bytom
ul. Niedurnego
67/3

106,30 m2
(3 p + k+
łaz. + wc)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe

6,11 zł/m2

1.200 zł

4.12.2017 r.
godz. 11.30

4.

Ruda Śląska
– Orzegów
ul. Kard.
A. Hlonda 24/6

71,65 m2
(2 p + k +
łaz. + wc)

inst. elektr.,
inst. wod.kan., centralne
ogrzewanie

6,60 zł/m2

1.200 zł

4.12.2017 r.
godz. 12.45

5.

Ruda Śląska
– Ruda
ul. Górnicza 1/4

74,73 m2
(2 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej

4,69 zł/m2

700 zł

4.12.2017 r.
godz. 13.50

6.

Ruda Śląska
– Ruda
ul. Górnicza 1/5

39,48 m
(1 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
etażowe, wc na
klatce schodowej

4,69 zł/m2

700 zł

4.12.2017 r.
godz. 13.50

7.

Ruda Śląska
– Ruda
ul. Górnicza 2/3

48,62 m
(2 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej

4,69 zł/m2

700 zł

4.12.2017 r.
godz. 14.10

8.

Ruda Śląska
– Ruda
ul. Górnicza 4/3

38,70 m
(1 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod-kan,
ogrzewanie
etażowe, wc na
klatce schodowej

4,69 zł/m2

700 zł

4.12.2017 r.
godz. 14.30

9.

Ruda ŚląskaBielszowice ul.
Główna 38/1

91,50 m2
(3 p + k +
łaz. + wc)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe

5,82 zł/m2

1.200 zł

5.12.2017 r.
godz. 14.30

2

2

2

2

Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Biurze Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o., pokój nr 34 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 8 grudnia 2017 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale
mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109
0321 do dnia 11 grudnia 2017 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o. ).
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 34 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-0175 wew. 743.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.
pl.
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JU-JITSU

TURNIEJ SKATA

Szkaciorze znowu zagrali

Trójka z medalami

Małgorzata Baucz po raz kolejny
pokazała, na co ją stać.

To był weekend pełen emocji dla
rudzkich młodych miłośników jujitsu. W sobotę (18.11) w Kuźni Raciborskiej odbyła się Ogólnopolska
Liga Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu
Sportowym, w której dwaj rudzianie na co dzień trenujący w klubie
Kong Sao Mikołów, stanęli na po-

Dwaj bracia wywalczyli złote i srebrne medale.

dium. Igor Wiśniewski zdobył dwa
złote medale (ne waza 50 kg i ne
waza 55 kg). Z kolei Jakub Wiśniewski wywalczył dwa srebrne
medale (srebro ne waza 24 kg, srebro ﬁghting bez pierwszej fazy – 24
kg). Dobrze spisała się także Małgorzata Baucz z Rudzkiego Klubu

Ju-Jitsu, która po ciężkich walkach
wywalczyła dwa złote medale w kategorii 32 kg. Zawodniczka startowała też w kategorii 36 kg i udało
jej się wywalczyć brązowy medal.
W zawodach wzięło udział około
300 zawodników i zawodniczek z 26
klubów z całej Polski.

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek

REKLAMY

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!

LECZENIE LASEREM

W ofercie rownież:
bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, leczenie opryszczki,
aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

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

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE

W turnieju wzięli udział miłośnicy skata.

Już po raz drugi w Halembie odbył się II
Turniej Skata o Puchar Prezydent Rudy Śląskiej. Do wspólnej gry mógł przyłączyć się
każdy mieszkaniec miasta, który ukończył
sześćdziesiąty rok życia.
– Turniej dla seniorów zorganizowaliśmy
już po raz drugi, ale wszystko się udało. To
udowadnia, że chociaż skat nie jest już dzisiaj tak popularny jak dawniej, to nadal wiele osób lubi sobie pograć. Dlatego zapraszam serdecznie w każdy piątek o godzinie
16.30 do baru „Antek”, gdzie każdy chętny
może szybko opanować zasady „śląskiego
brydża” pod okiem doświadczonych karciarzy – zachęca Alfred Zieliński, prezes sekcji
skata Tuzy Halemba.
Czwartkowe (16.11) rozgrywki trwały
kilka godzin i wzięło w nich udział 29 zawodników, a najstarszy senior, który wystartował w turnieju, miał 87 lat. Puchary i nagrody, które wywalczyli zawodnicy, zostały
wręczone podczas „Dnia Seniora”, który odbył się w niedzielę (19.11) w hali MOSiR
-u w Halembie. Organizatorem wydarzenia
była sekcja skata Tuzy Halemba Ruda Śląska. W mieście obecnie działają trzy sekcje

skata zrzeszone w Polskim Związku Skata.
Są to: Pokój Ruda Śląska, Tuzy Halemba
Ruda Śląska oraz Skat Klub RSM Ruda
Śląska. Łącznie liczą one około 40 członków i zrzeszają zawodników od 20 do 87
lat. W czwartkowym turnieju wzięła udział
także jedna kobieta – Jolanta Wodarska
z Wirku, którą pasją do skata zaraził mąż.
– Mój mąż grał w skata od zawsze. Była to
jego pasja, którą po czasie zaraził także
i mnie. Po naszym ślubie mąż zazwyczaj grywał z moim bratem. Brakowało im trzeciego
gracza, dlatego postanowili nauczyć mnie.
Tak się to zaczęło i trwa już ponad 40 lat –
mówiła Jolanta Wodarska. – Wśród ludzi
panuje taki stereotyp, że w karty grają tylko
mężczyźni. Nie jest to prawdą. Najlepiej widać to podczas zawodów ogólnopolskich czy
międzynarodowych. Można wtedy spotkać
wiele świetnych zawodniczek – dodała.
Wyniki: I miejsce – Andrzej Cwajna
z Halemby – 2613 punktów, II miejsce
– Paweł Skucik z Wirku – 2358 punktów,
III miejsce – Piotr Smaluch z Goduli – 2151
punktów, IV miejsce – Alojzy Widera z Halemby – 2004 punkty.

PIŁKA NOŻNA

Niebywały sukces Slavii
W�������� N���� – S����� R��� Ś����� 1:3 (0:2)

Piętnaście wygranych spotkań to niebywały wynik, którym może poszczycić się
rudzka Slavia. Podopieczni Jarosława Zajdla w rundzie jesiennej wygrali wszystkie
mecze i tym sposobem zapisali się na kartach historii rudzkiej piłki nożnej, a ich
sukces z pewnością jeszcze długo pozostanie w pamięci rudzian. Ostatnie zwycięstwo
zawodnicy odnieśli podczas spotkania
z trzecim zespołem w tabeli, czyli Włókniarzem Nędzą.
Już na początku spotkania można było
podejrzewać, że Slavia zwycięży po raz kolejny, bowiem już po 11 minutach drużyna
prowadziła 2:0. Pierwszy celnie traﬁł do

bramki Kamil Moritz, który wykorzystał
prostopadłe podanie Jacka Wujca. Później
było już tylko lepiej. Siedem minut później
po dośrodkowaniu z rogu bramkarz miejscowych odbił piłkę na 14. metr, gdzie stał
Zmitrowicz. To właśnie on skierował piłkę
wprost w okienko bramki. Na przerwę zawodnicy Slavii zeszli z dwubramkową
przewagą. Po przerwie gospodarzom też
nie szło najlepiej. Gola udało się im zdobyć dopiero w 61. minucie spotkania.
W dalszej części spotkania przyjezdni nie
pozwolili gospodarzom wyjść na prowadzenie i w 81. minucie to Met wbił piłkę do
siatki, co dało Slavii pewne zwycięstwo.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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