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BARBÓRKA 2017

OGŁOSZENIA

Górnicy świętowali

Kopalnie to największy pracodawca w naszym mieście, który zatrudnia
ok. 8 tys. pracowników. Równie wielkie są więc i obchody górniczego święta.
Z okazji tegorocznej Barbórki każdy z zakładów zorganizował uroczystości.
Tradycyjnie także prezydent miasta rozpoczęła szychtę z górnikami rudzkich
kopalń w okolicach ich święta. Ponadto premier Beata Szydło uczestniczyła
w uroczystej Barbórce Polskiej Grupy Górniczej, która odbyła się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie. Świętowanie połączone zostało z obchodami 60-lecia istnienia kopalni Halemba.

Grażyna Dziedzic tradycyjnie spotkała
się z górnikami na początku ich szychty.

Foto: UM Ruda Śląska

się w intencji górników o Boże błogosławieństwo w czasie pracy kopalnianej. By ta
matka, żywicielka – jak ją nazywam – dawała pracę i wyżywiała nasze rodziny – mówił
podczas uroczystej mszy świętej w parafii
pw. św. Marii Magdaleny, gdzie zgromadzili się górnicy kopalni Bielszowice, proboszcz ks. Piotr Kurzela.
Zresztą już kilka dni wcześniej w rudzkich kopalniach odbyły się barbórkowe spotkania, w trakcie których górników czterech
rudzkich kopalń odwiedziła prezydent Grażyna Dziedzic. – Uważam to za mój obowiązek. Wiadomo, jak ciężką i niebezpieczną
pracę górnicy wykonują, poza tym warto
przy okazji tego święta pamiętać, ile miasto
i mieszkańcy zawdzięczają górnictwu – podkreśla prezydent Dziedzic.
Największą w naszym mieście była uroczystość barbórkowa związana z wizytą
premier Beaty Szydło w Rudzie Śląskiej.
– Wasza praca przyczynia się do dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski, przez
co nasz kraj jest podziwiany na całym świecie, za co bardzo dziękuję i życzę, żeby Wa-

Zapraszamy do salonu
Foto: AL

4 grudnia zarówno w kopalni Bielszowice, Pokój oraz Halemba, jak i w KWK Wujek-Ruch Śląsk świętowano Barbórki. Uroczystości rozpoczęte w kopalnianych cechowniach, po przemarszach przy dźwiękach górniczych orkiestr, przeniosły się do
rudzkich parafii. – Chcemy wszyscy modlić

Premier Szydło złożyła górnikom barbórkowe życzenia i podziękowania.
sza praca przynosiła satysfakcję oraz żebyście z każdej szychty bezpiecznie wracali do
domu – mówiła premier Beata Szydło.
– Muszę też podkreślić rolę, jaką dla rozwoju regionu pełni kultura i tradycja górnicza.
Więzi społeczne, które są budowane tutaj na
Śląsku, wspaniale pokazują, że razem można budować wiele dobrego. Pragnę złożyć
serdeczne życzenia i gratulacje z okazji
jubileuszu kopalni Halemba. Życzę, żeby
rozwijała się i była kopalnią nowoczesną
oraz zapewniającą bezpieczną pracę dla
swoich pracowników, a także bezpieczny
rozwój dla Rudy Śląskiej – dodała.
Barbórka Polskiej Grupy Górniczej,
w której uczestniczyła premier, była również okazją m.in. do wręczenia odznaczeń
honorowych „Zasłużony dla Górnictwa RP”
pracownikom śląskich kopalń. W trakcie

wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski
otrzymał stopień generalnego dyrektora
górnictwa.
Przypomnijmy, że w rudzkiej kopalni
KWK Ruda pracuje obecnie 6,5 tysiąca
osób. Natomiast w kopalni Wujek-Ruch
Śląsk zatrudnionych jest ok. tysiąca osób.
– Mam nadzieję, że górnictwo w Rudzie Śląskiej – największej gminie górniczej – nie
tylko nadal będzie istniało, ale również będzie się rozwijało. Trzeba pamiętać, że to
również dzięki górnictwu mamy taki, a nie
inny budżet miasta – ocenia prezydent Grażyna Dziedzic. – Ufam również, że dobra
praktyka bliskiej współpracy władz Polskiej
Grupy Górniczej oraz poszczególnych oddziałów z władzami samorządowymi będzie
realizowana – podkreśla prezydent Dziedzic.
JO, AL

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 (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowych znajdujących się
w Rudzie Śląskiej, które zostaną
oddane w użyczenie w celu
utwardzenia dojazdu do stawu
Szkopka w rej. ul. Sobieskiego.

Ryby na świąteczny stół tylko z RYBOŁÓWKI!
Idą Święta Bożego Narodzenia, jedno z najważniejszych, najbardziej celebrowanych
świąt w Polsce. Jest to czas, gdy spotykamy się całymi rodzinami i zasiadamy
do wieczerzy wigilijnej i każdy stara się, aby produkty znajdujące się na wigilijnym
stole były najsmaczniejsze i najlepszej jakości.
To oczywiste, że na świątecznym stole nie może zabraknąć ryb, które są nie tylko smaczne
ale i zdrowe. Ryby, podobnie jak kapusta z grzybami, barszcz z uszkami czy pierogi, należą do
kulinarnego kanonu potraw wigilijnych. Tradycyjną rybą jest oczywiście karp,
którego w swojej ofercie proponuje nam Rybołówka.
Warto jednak urozmaicić swoje menu i spróbować zarówno ryb żywych
takich jak: pstrąg, sum, szczupak, ale
również ryb wędzonych, zarówno słodkowodnych jak i morskich.
Rybołówka słynie z tego, że od wielu
lat serwuje dla klientów ryby o najwyższej jakości. W Rybołówce kupicie Państwo tylko prawdziwego polskiego
karpia hodowanego na pszenicy, dzięki
czemu ma on niesamowity smak, zapach
i walory odżywcze. Można tam zakupić
także żywego suma, pstrąga, jesiotra czy

szczupaka. Jednym z największych atutów są ryby wędzone, które dostępne są
w Rybołówce przez cały rok. Wędzone
tylko naturalną metodą na drzewie olchowym i owocowym – Rybołówka nie
używa
przemysłowych
wędzarni.
W ofercie ryb wędzonych są: pstrągi,
karpie, makrele, sumy, karmazyny, halibuty, łososie, dorsze, węgorze, a w okresie świątecznym polędwice i własnoręcznie robiona kiełbasa z suma.
Proces przygotowania ryb wędzonych w Rybołówce wymaga precyzji

w każdym jej elemencie. Na początku
ryby nacierane są solą, później lądują
one na całą noc w specjalnie przygotowanej mieszance przypraw i ziół. Następnego dnia trafiają one do wędzarni. Proces ten jest długi, dzięki czemu
wychodzą przepyszne o pięknym kolorze i zapachu naturalnie uwędzone
ryby.
Serdecznie zapraszamy do zakupu
zarówno karpia jak i innych ryb właśnie w Rybołówce.
Polecamy!!!

Paniowy
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PLATANY PRZY UL. MICKIEWICZA

Listopadowe dyskusje

Dwa drzewa do wycinki. Kolejne badanie za trzy lata

Foto: AW

Foto: JO

Czwartkowa (30.11) sesja Rady Miasta dotyczyła głównie głosowania Po raz kolejny w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 spotkali się mieszkańcy zainteresowani obroną platanów przy ulicy Mickiewicza,
uchwał w sprawie reorganizacji rudzkich szkół oraz przychodni i poradni gdzie kilka tygodni temu zaplanowano wycinkę dwudziestu drzew. Członkowie internetowej grupy „Ratujmy platany z Mickiewicza” walw naszym mieście. Ponadto wręczono honorową odznakę dla Urzędu Pocz- czyli o zmianę tej decyzji i uratowanie drzew. Z jakim efektem?
towego w Rudzie oraz honorową odznakę dla Joanny Helander. Nie zabraNa spotkaniu (1.12) obecny był wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer,
kło też dyskusji o sytuacji w rudzkim Szpitalu Miejskim.
który od początku zaangażował się w dyskusję z mieszkańcami. Przekazał
on informację o tym, że większa część drzew zostanie uratowana. – Mogę
potwierdzić, że wycięte zostaną tylko dwa platany, ponieważ zagrażają one
bezpieczeństwu. W raporcie dendrologa możemy przeczytać, że z uwagi na
liczne ubytki i zaawansowany rozkład zalecane jest usunięcie drzew oznaczonymi numerami: 19 i 20. Ich brak wpłynie równie korzystnie na rozwój
koron drzew sąsiednich – tłumaczył Krzysztof Mejer, zastępca prezydent
miasta. – Pozostałe drzewa jedynie przytniemy, aby mogły dobrze się rozwijać. Kolejne badanie drzew powinno być przeprowadzone za trzy lata
– dodał.
Z takiego obrotu sprawy zadowoleni są członkowie grupy. – Z naszej
strony
to była chęć zwrócenia uwagi na to, że zależy nam na tym, aby nie
Podczas sesji wręczono odznakę dla 120-letniego Urzędu Pocztowego.
wycinano tych drzew. Jak już wiele razy wspominałam, chcieliśmy znaleźć
ten „złoty środek” pomiędzy wycięciem wszystkich drzew, łącznie z tymi
Wiceprezydent spotkał się z „obrońcami platanów”.
Listopadowa sesja rozpoczęła się od wręczenia „Odznaki Honorowej za zdrowymi, a ich pozostawieniem – nie zważając na to, że niektóre rzeczywiZasługi dla Województwa Śląskiego” w związku z jubileuszem 120-lecia ście mogą zagrażać bezpieczeństwu. Na szczęście okazało się, że mieliśmy
nieprzerwanej pracy Urzędu Pocztowego przy ul.Wolności 8 w Rudzie, rację i tylko dwa drzewa zostaną wycięte. Reszta platanów po odpowiedniej walczyć o naszą małą ojczyznę – mówi Elżbieta Żurek. Z takiego obrotu
o co wnioskowało Towarzystwo Przyjaciół Rudy Śląskiej. Odznaczenie pielęgnacji będzie mogła spokojnie dalej rosnąć – podkreśla Elżbieta Żu- sprawy zadowolony jest też wiceprezydent. Dzięki tej akcji miasto zmieniło zasady dotyczące wycinki drzew. Dotychczas MPGM TBS, spółka odpoodebrała naczelnik urzędu,Teresa Mogilska-Labus. Ponadto radni w trakcie rek, organizatorka spotkania.
Jak zaznacza Elżbieta Żurek, grupa „Ratujmy platany z Mickiewicza” wiedzialna za utrzymanie zieleni w pasach drogowych, sama wysyłała
sesji przyznali tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Ruda Śląska” rudziance Joannie Helander. – Pani Joanna Helander jest uznaną w Polsce będzie nadal istnieć, bo dzięki tej akcji organizatorom udało się zwrócić w imieniu miasta dokumenty dotyczące wycinki drzew do marszałka woj.
i Europie fotografką oraz reżyserką filmów dokumentalnych. Ponadto uwagę mieszkańców na fakt, że razem można wiele zdziałać. Obecnie jej śląskiego. Teraz będzie musiała skontaktować się w tej sprawie z Wydziaz sukcesami realizuje się jako pisarka i tłumaczka. Jest znana szczególnie członkowie m.in. monitorują, planowaną z powodu remontu dróg, wycinkę łem Ochrony Środowiska rudzkiego magistratu, który dokona oględzin
jako dokumentalistka życia codziennego w PRL-u oraz autorka filmowych drzew przy ulicy Piastowskiej. – Wokół grupy zbierają się ludzie w różnym i zdecyduje, czy drzewo należy wyciąć. – Cieszę się, że powstał taki spoi fotograficznych portretów przedstawicieli polskiej kultury – mówiła wieku, którzy poświęcają bezinteresownie swój czas w trosce o miejsce, łeczny ruch oddolny, bo dzięki temu uważniej będziemy podejmować decyw którym mieszkamy. Myślę, że udało nam się również przekonać władze, że zje. Może gdzieś wkradła się rutyna, może część drzew została niepotrzebw trakcie sesji Cecylia Gładysz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta.
Z kolei w punkcie sprawozdanie z działalności prezydent miasta w okre- warto bardziej słuchać opinii mieszkańców, gdy chodzi o dobro wspólne. nie wycięta, ale dzięki tej grupie będziemy teraz uważniej przyglądać się
sie międzysesyjnym nie brakowało trudnych pytań o Szpital Miejski. Miało Wiem, że może to zabrzmieć patetycznie, ale warto połączyć siły i wspólnie tym sprawom – deklaruje Krzysztof Mejer.
Arkadiusz Wieczorek
to związek z pogłoskami, że są plany, aby zamknąć oddział kardiologiczny,
OGŁOSZENIA
z którego niedawno odeszła część lekarzy. Jednak informację tę zdementoTonsmeier Południe Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej prowadzi na zlecenie Miasta
wały władze miasta. – Kolejny raz powtarzam, że nie ma żadnych planów
likwidacji oddziału kardiologicznego szpitala. Nie widzę podstaw do
CAŁODOBOWE POGOTOWIE INTERWENCYJNE WRAZ Z USUWANIEM SKUTKÓW
interwencji. To sami lekarze podjęli decyzję o odejściu z pracy. Dzień po
NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU
tym, jak pani prezes przedstawiła im warunki pracy, które spełniały wszystkie ich oczekiwania – zapewniał wiceprezydent Krzysztof Mejer.
RUCHU DROGOWEGO I PIESZEGO W PASIE DROGOWYM
Jeżeli zaś chodzi o głosowane uchwały, to poza tymi dotyczącymi przeMimo iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring dróg wojewódzkich i powiatowych, zachęca się wszystsunięć w ramach budżetu i w zapisach Wieloletniej Prognozy Finansowej
kich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe na drodze zagrożenia, takie jak: wyciek oleju
Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2041, uchwalono szereg projektów
i innych substancji niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsypanej stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu, rozlaw sprawie zmian w statutach rudzkich przychodni i poradni, a także przenego betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.
kształceń organizacyjnych szkół. Ponadto przedłużono o rok dotychczasową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Tonsmeier Południe Sp. z o.o. pod numerem 32 248-10-81 w gościeków. – Utrzymanie taryfy na dotychczasowym poziomie do końca
dzinach 8.00-16.00 oraz całodobowo 693-000-701, w Straży Miejskiej pod numerem tel. 32 248-67-02 lub bezpłatnym
2018 r. nie wpłynie na pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorstwa,
numerem 986, a także w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK), Ruda Śl. ul. gen J. Hallera 61, Centrum Zarządzania
pozwoli również na utrzymanie jakości świadczonych usług na
Kryzysowego (CZK) adres jw. tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32 248-63-58, 603-880-887 dla osób słabosłysządotychczasowym poziomie – podkreślała Ewa Wyciślik, naczelnik
cych, z wadami wymowy – SMS o treści POMOC; 32 248-62-81 wew. 7605, 32 244-49-00 do 10 wew. 7605.
Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa.
JO
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Co z parkingami dla niepełnosprawnych?

INTERWENCJE | 6.12.2017

|BYKOWINA

O wyznaczeniu miejsca postojowego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej decyduje m.in. właściciel czy zarządca terenu. Z kolei
w przypadku pasów drogowych lub na działkach miejskich taką decyzję może podjąć prezydent miasta. Jednak w obydwu przypadkach parkingi dla osób niepełnosprawnych nie są wyznaczane na zawsze.
– Przyjęta w Urzędzie Miasta Ruda Śląska procedura nakłada na osobę
wnioskującą o stanowisko postojowe złożenie oświadczenia z końcem
każdego roku, że dane miejsce będzie wykorzystywane w roku kolejnym
– tłumaczy Barbara Mikołajek-Wałach, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Niezłożenie takiego oświadczenia
skutkuje tymczasowym (na okres 30 dni) usunięciem oznakowania miejsca i w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez dotychczasowego użytkownika lub niezgłoszenia się innej osoby uprawnionej do
korzystania z istniejącego miejsca rzeczone stanowisko usuwane jest
docelowo – dodaje.
Z kolei, jeżeli osoba niepełnosprawna wyprowadziła się i nie zgłosiła chęci korzystania z wyznaczonego miejsca parkingowego, to zostanie ono w najbliższym czasie zlikwidowane. Dodajmy, że rocznie wytyczanych jest ok. 10-15 ogólnodostępnych miejsc postojowych dla
osób niepełnosprawnych.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: AW

W imieniu mieszkańców osiedla w Bykownie interweniowała u nas Czytelniczka, zainteresowana miejscami parkingowymi
dla osób niepełnosprawnych. – Przy naszym bloku są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Obecnie jednak nikt z nich nie korzysta. Jedyna niepełnosprawna osoba w naszym bloku wyprowadziła się parę miesięcy
temu – tłumaczy pani Agnieszka. – Zastanawiamy się, czy te miejsca nadal muszą być „zarezerwowane”, gdyż w okolicy
każde miejsce parkingowe jest cenne – dodaje.

Rocznie wyznaczanych jest ok. 10-15 takich miejsc.

Na drogę trzeba będzie poczekać

| RUDA

– Ruch rozładowuje się, kiedy mieszkańcy korzystają z równoległego
wyjazdu przy ulicy Wawelskiej (obok postoju taxi). Problem polega jednak na tym, że oba osiedla nie są połączone ulicą, więc kierowcy jeżdżą
po trawniku – wyjaśnia nasz Czytelnik i pyta o możliwość utworzenia
w miejscu dzikiego przejazdu drogi, która ułatwi życie mieszkańcom.
– Teren między ulicami Słowiańską i Wawelską, używany przez mieszkańców jako skrót między tymi ulicami, znajduje się poza granicami
pasa drogowego – odpowiada Adam Nowak, rzecznik prasowy
UM Ruda Śląska. – W związku z tym wykonanie w tym miejscu drogi
wymaga sporządzenia pełnej dokumentacji projektowej. Na chwilę
obecną na taki projekt w budżecie miasta nie zostały zabezpieczone
środki ﬁnansowe – dodaje.
Miasto Ruda Śląska rozważy w przyszłości wyznaczenie w tym
miejscu pasa drogowego. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby
mieszkańcy skorzystali np. z możliwości złożenia wniosku o wybudowanie drogi do budżetu obywatelskiego.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: AW

Z interwencją w sprawie wyznaczenia drogi łączącej osiedla przy ulicy Słowiańskiej i Wawelskiej zwrócił się do nas mieszkaniec dzielnicy Ruda. – Jedyny wyjazd z naszego osiedla prowadzi na ulicę Wolności. W godzinach szczytu wyjazd ten jest
bardzo utrudniony i możliwy tylko w momencie, kiedy na przejściu dla pieszych pojawi się ktoś, kto zamierza przejść przez
ulicę – żali się pan Andrzej. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, miasto na razie nie planuje wybudować łącznika, ale równocześnie zachęca mieszkańców do złożenia wniosku w tej sprawie do budżetu obywatelskiego.

Mieszkańcy korzystają obecnie z dzikiego przejazdu.

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

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejHalembie w rejonie ulicy Rolniczej z przeznaczeniem na
zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem
na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest
niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 128
m2 stanowiąca własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położona
w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Rolniczej, oznaczona
numerem geodezyjnym 1284/86, obręb Halemba, k.m.1, KW nr
GL1S/00020817/4. Działka objęta jest umową dzierżawy zawartą
do dnia 30.09.2019 r.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka ﬁguruje jako teren zabudowy mieszkaniowousługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję
usługową, w tym rzemiosła (symbol planu MNU1).
Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy
usługowej (w tym stacji paliw), jest płaska, porośnięta drzewami
owocowymi i trawą. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu
do dróg publicznych, w związku z czym nabywca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić dojazd do
działki przez inne nieruchomości, po uprzednim uzyskaniu stosownego tytułu prawnego.
Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 13.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony
podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie
zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23%).
Rokowania odbędą się w dniu 10.01.2018 r. o godz. 10.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które
zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.
pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia 2.01.2018 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 700,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010
0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę wniesienia zaliczki przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00 -18.00, piątek 8.0014.00 oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach,
a ponadto przedłożą w trakcie rokowań wymagane dokumenty
i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej
przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
nieruchomości.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32-248-75-63.
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POMAGAMY

Foto: SP nr 20

Wieszaki na ubrania znajdują się
w sześciu dzielnicach miasta.
To nie jedyna akcja prowadzona obecnie przez stowarzyszenie. Razem z dzieciakami i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 20, która prowadzi projekt

Spotkania pokoleń

Foto: SP nr 20

Już drugi rok z rzędu odbywa się
w Rudzie Śląskiej akcja „Ciepłodzielnia”,
a przyświeca jej hasło „Dziel się ciepłem,
dziel się sercem”. W ramach tej akcji
w kilku dzielnicach miasta przy
przystankach rozstawiono wieszaki, na
których można zostawić niepotrzebną
kurtkę, szalik czy czapkę. – W tym roku
już nie w dwóch, a w sześciu dzielnicach
miasta można korzystać z naszych
wieszaków. Ubrania można zawieszać
i zabierać w Kochłowicach, Bykowinie,
Nowym Bytomiu, Halembie,
Bielszowicach i Orzegowie – wylicza Rafał
Wypior, prezes stowarzyszenia „Lepsze
Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska”.

REKLAMY

W ramach akcji „Spotkanie z seniorem” uczniowie odwiedzają starszych mieszkańców.
„Aniołki w piżamkach”, udało się wystartować z akcją „Spotkanie z seniorem”.
W ramach niej dzieci wraz z nauczycielem odwiedzają starszych mieszkańców
dzielnicy Kochłowice. – Ostatnio razem
z uczennicami Martą i Basią odwiedziłyśmy panią Małgorzatę. Podczas wspólnego, przepysznego posiłku, przygotowanego przez Dom Przyjęć „Omega”, gawędzilłyśmy o tym, jak dawniej wyglądały
Kochłowice – mówi Marta Zuber, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 20
w Kochłowicach. – Pani Małgorzata wróciła wspomnieniami do swojego dzieciństwa i młodości, a my, zasłuchane, nie

mogłyśmy uwierzyć, że czas płynie tak
szybko. To było bardzo miłe spotkanie
z ważną lekcją historii. Mamy nadzieję, że
jeszcze nie raz uda nam się spotkać z naszą seniorką – dodaje.
W ramach akcji „Spotkanie z seniorem”
dzieci będą odwiedzać seniorów cyklicznie. – Mamy nadzieję, że zawiążą się takie
małe międzypokoleniowe przyjaźnie – tłumaczy Rafał Wypior. – Docelowo liczymy
na to, że poza spotkaniami w domach seniorów uda nam się w przyszłości zorganizować spotkania dla seniorów, którzy
będą mogli zebrać się przy kawie i spędzać razem czas – dodaje.
AW
OGŁOSZENIE

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

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

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

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
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MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA

Wybory już 14 grudnia

Już 14 grudnia odbędą się wybory do VIII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska. Zostaną one przeprowadzone w oparciu o nowy statut MRM, który Rada Miasta uchwaliła 15 listopada br. Statut w obecnej wersji jest
efektem doświadczeń niemal 15-letniej działalności Młodzieżowej Rady Miasta.
Kadencja MRM trwa 24 miesiące. Sesje zgodnie ze statutem muszą się odbywać nie rzadziej
niż raz na sześć miesięcy, a terminy ich zwoływania nie powinny kolidować z zajęciami szkolnymi. Każdej szkole przysługuje prawo do wyboru jednego radnego. Kandydatów może zgłaszać klasa, samorząd szkolny lub klasowy, organizacje działające w szkole, indywidualny uczeń,
a nawet sam kandydat. Zgłoszenie kandydata

musi być poparte co najmniej przez 15 osób
(uczniów danej szkoły). Zgłoszenia kandydatów
składa się na ręce opiekuna radnych Młodzieżowej Rady Miasta z danej szkoły lub Szkolnej
Komisji Wyborczej (po jej powołaniu przez prezydenta miasta).
Przypomnijmy, że celem Młodzieżowej Rady
Miasta jest inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście, a w szczególności

w zakresie nauki, kultury i sportu oraz współpraca ze szkołami, samorządami uczniowskimi oraz
organizacjami młodzieżowymi. Ponadto odpowiada ona za organizowanie spotkań młodzieży
Rudy Śląskiej z przedstawicielami organizacji
politycznych, społecznych i kulturalnych, a także za organizowanie przez ludzi młodych pomocy charytatywnej oraz imprez kulturalnych
i sportowych.
AW

WYWIAD

Zapraszamy do startu w wyborach
Opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta z ramienia Rady Miasta Ruda Śląska jest jej wiceprzewodniczący Krzysztof Rodzoch, z którym rozmawiamy
o tym, dlaczego warto spróbować swoich sił w wyborach i pracach MRM.
– Jak Pan ocenia dotychczasową działalność Młodzieżowej
Rady Miasta oraz jej rolę w życiu młodych mieszkańców naszego miasta?
– Jest to okazja dla młodych ludzi, aby pokazać, że potraﬁą działać i można na nich liczyć. Dotychczasowe kadencje pokazują, że
mamy bardzo kreatywną i zdolną młodzież. Wystarczy spojrzeć na
przewodniczących poprzednich dwóch kadencji. Aleksandra
Kusiak studiuje z powodzeniem w Stanach Zjednoczonych i promuje tam nasze miasto. Ostatni przewodniczący Michał Kabis pełni
obecnie funkcję przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. To pokazuje, że ci nasi młodzi ludzie sprawdzają się w swoich działaniach, a przez to przecież promujemy wspólnie nasze miasto.

– Można więc powiedzieć,
że prace w Młodzieżowej Radzie Miasta to namiastka
prac w tej „dorosłej radzie”?
– Procedury są bardzo podobne. Młodzi radni muszą
skonstruować swój budżet, podejmować uchwały i poznać
system działania rady. Naszym
celem na kolejną kadencję jest
zwiększenie udziału Młodzieżowej Rady Miasta w działaniach „dorosłej rady”. Chcielibyśmy, żeby młodzi ludzie mieli okazję opiniować uchwały ważne dla tej grupy społecznej. Obecnie jest to trudne
ze względów technicznych, gdyż częstotliwość spotkań Młodzieżowej Rady jest inna niż Rady Miasta Ruda Śląska i nie zawsze te
działania udaje się przeprowadzić w odpowiednim czasie.
– Dlaczego warto startować w wyborach do MRM?
– Myślę, że to doskonały sposób na poznanie systemu samorządu
nie tylko w szkole, ale także na płaszczyźnie miejskiej. To także
możliwość wprowadzenia w życie wielu fajnych pomysłów. Młodzi
radni organizują szereg ciekawych imprez, które później na całe lata
pozostają w kalendarzu wydarzeń kulturalnych w Rudzie Śląskiej.
To też możliwość przekazania w większym gronie swoich poglądów i przekonań. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do
działania na spotkanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kochłowicach, które odbędzie się 8 grudnia o godzinie 16.30. Na spotkanie zapraszamy też wszystkich byłych członków Młodzieżowej
Rady Miasta.
AW

Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska
WYBORY 2017

Co musisz wiedzieć?
• Wybory w szkołach/zespołach szkół odbywają się w dniu 14 grudnia
2017 roku.
• Nowy Statut MRM, a w nim m.in. nowe zasady związane z wyborami
(ordynacja wyborcza).
• Nowy – aktualny wykaz obwodów wyborczych (szkół lub zespołów
szkół), ich numery, adresy oraz liczba radnych (mandatów)
przysługujących danej szkole.
Najważniejsze zmiany:
• Kandydatów na radnych zgłaszają już nie tylko klasy, ale samorząd
szkolny, klasowy, organizacje działające w szkole, indywidualny
uczeń szkoły/zespołu lub nawet sam kandydat (nie ma ograniczenia
do zgłoszenia tylko jednego kandydata). Bierne i czynne prawo
wyborcze mają uczniowie szkół podstawowych (od klasy 7),
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
• Zgłoszenie każdego kandydata musi być poparte co najmniej przez
15 osób – uczniów szkoły/zespołu szkół.
• Każdy uczeń (wyborca) może poprzeć dowolną liczbę kandydatów na
radnych w swoim obwodzie wyborczym.
• Zgłoszenia kandydatów składa się na ręce opiekuna radnych MRM
z danej szkoły/zespołu lub Szkolnej Komisji Wyborczej, po jej
powołaniu przez Prezydenta Miasta.
• Cisza przedwyborcza obowiązuje w dniu poprzedzającym wybory,
a wyborcza, oczywiście w dniu wyborów.
• Wszystkie potrzebne wzory druków związanych z wyborami
znajdziecie w załącznikach do Statutu MRM.
• Pamiętajcie, że na karcie wyborczej stawiamy tylko jeden znak „X”.
• Zapoznajcie się z nowym Statutem Młodzieżowej Rady Miasta Ruda
Śląska za pośrednictwem: opiekuna MRM w Waszej szkole lub na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu
Miasta Ruda Śląska (www.rudaslaska.bip.info.pl) w zakładce „Rada
Miasta”, katalog „Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska”, podkatalog
„Statut MRM R. Śl., który zawiera uchwałę Nr PR.0007.162.2017 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania
Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska.
Jeśli masz pytania dzwoń lub pisz!
Tel. 32 342-36-05, e-mail: rada@ruda-sl.pl
Oddaj swój głos! Zapraszamy!
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10 lat Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Rudzie Śląskiej!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej będzie niebawem obchodził 10. rocznicę istnienia. Placówka
powstała z myślą o tych wszystkich osobach, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, będących na tak zwanym „życiowym zakręcie”.
To już 10 lat!
W pierwszej kolejności należy zdać sobie sprawę, że życiowe kryzysy mogą dotknąć każdego
w najmniej oczekiwanym momencie. Co wtedy
zrobić?
W Ośrodku czekają wykwalifikowani specjaliści, którzy dzięki swojemu długoletniemu doświadczeniu udzielają kompleksowej pomocy
zarówno psychologicznej jak i informacyjnej oraz
prawnej.
Praktyka w Ośrodku wskazuje jednoznacznie,
że wiodącym problemem, z jakim przychodzi się
mierzyć, jest przemoc w rodzinie, we wszystkich
jej negatywnych odsłonach. Codziennością stało
się niesienie pomocy osobom doświadczającym,
jak i osobom stosującym przemoc w rodzinie.
Zmieniające się tempo życia, warunki współżycia
społecznego ujawniły tę przykrą prawdę, a statystyki alarmują.
Ośrodek dysponuje bogatą ofertą pomocy indywidualnej i grupowej dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie. Organizowane są grupy wsparcia
dla osób doświadczających przemocy, sesje indywidualnego wsparcia oraz grupowe formy pomocy dla osób stosujących przemoc.
DOBRE RELACJE
=>ZDROWA RODZINA
Standardem działania Ośrodka jest ciągłe poszerzanie wachlarza pomocowego i szukanie dodatkowych funduszy na usprawnianie systemu
walki z przemocą w rodzinie w Rudzie Śląskiej.
Z myślą o osobach z kręgu przemocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej podjął
wyzwanie i w efekcie po raz kolejny został laureatem Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
edycja 2017 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt nosi tytuł „DOBRE RELACJE => ZDROWA RODZINA”.
Do tej pory najwięcej działań pomocowych na
rzecz rodzin dotkniętych przemocą miało charakter interwencyjny. Działania te ukierunkowane
były na jej powstrzymanie i adresowane do osób
doświadczających przemocy. W tym roku za sprawą projektu postanowiono skupić się na oddziaływaniach profilaktycznych, które obejmowały rodziny wieloproblemowe, zagrożone wystąpieniem przemocy, jak i terapeutycznych, skierowanych do rodzin, w których przemoc ustała, ale
jednak nadal widoczne są jej skutki.
Terapia wielorodzinna
W ramach projektu odbył się cykl warsztatów,
podczas których wykorzystano innowacyjną metodę walki z przemocą. Jest nią terapia wielorodzinna (Multi – Family Therapy – MTF). W swoich założeniach metoda ta obejmuje pracę z kilkoma rodzinami równocześnie. Członkowie rodzin
pod czujnym okiem specjalistów rozmawiają
i dzielą się doświadczeniami na temat trudnych
i traumatycznych przeżyć zaistniałych w różnych
sytuacjach i relacjach życiowych, a szczególnie
rodzinnych. Założenia metody MTF opierają się
na zaangażowaniu wszystkich członków rodziny,
by wypracować właściwe wzorce rodzinne. Pod-

stawa kształtowania tychże wzorców to współpraca partnerów, rodziców i dzieci oraz współdziałanie wśród rodzeństwa. Ponadto założenia dotyczą
dostarczania pomysłów na aktywne spędzanie
wolnego czasu, z wykorzystaniem zabawy i technik relaksacyjnych.
Grupowy charakter warsztatów wyzwolił
w uczestnikach pojawienie się procesu, w którym

rodziny pomagały sobie nawzajem, dzieliły się
problemami i dochodziły wspólnie do nowych
rozwiązań. W ten sposób zmniejszyła się izolacja
społeczna członków rodzin, zaś nastawienie
obronne uległo obniżeniu. Uczestnicy stali się bardziej otwarci, skłaniali się do przemyśleń i podejmowali próby wprowadzania ważnych zmian życiowych.
Przed uczestnikami jest jeszcze jedno spotkanie.
Spotkanie to połączy możliwość wymiany doświadczeń, podsumowania wspólnej pracy z obchodami dnia św. Mikołaja. Będzie Mikołaj, prezenty, pamiątkowe zdjęcia i świetna zabawa.

Konferencja
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej został powołany między innymi, by scalać
działania w walce z przemocą. Codziennie do
Ośrodka zgłaszają się nowe osoby potrzebujące
pomocy. Rosnąca liczba rodzin, w których dochodzi do aktów przemocy, skłoniła pracowników
Ośrodka do podjęcia wzmożonych działań w wal-

ce z nią i jej przejawami. Należy nie tylko działać
naprawczo na już wyrządzone zło, ale szukać nowych rozwiązań i dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z pracownikami innych instytucji
miejskich, którzy także na co dzień spotykają się
w swojej pracy zawodowej z osobami uwikłanymi
w przemoc. To przyczyniło się do zorganizowania
konferencji nt. „Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie z perspektywy 10-letniego doświadczenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej”. Konferencja organizowana jest
w ramach międzynarodowej kampanii „16 Dni
Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć”,

kończącej się międzynarodowym Dniem Praw
Człowieka. Podczas konferencji przedstawiony
zostanie problem osób uwikłanych w przemoc
w rodzinie, a swój udział potwierdzili prelegenci
– specjaliści z obszaru przeciwdziałania przemocy. Jest to także okazja, by móc wymienić się swoimi doświadczeniami. Uzupełnieniem programu
będą autorskie filmy przedstawiające punkty widzenia osób doznających i stosujących przemoc.
To przejmujące historie prawdziwych osób, uwikłanych w przemoc w rodzinie, żyjących i mieszkających obok nas. Zwieńczeniem konferencji
będzie wystąpienie grupy młodzieżowej klas mundurowych XVI LO w Katowicach, prezentującej
spektakl profilaktyczny pt. „Katharsis”.
Przerwij milczenie.
Przemoc można zatrzymać
Naczelnym zadaniem, jakie stawia sobie Ośrodek, jest uwrażliwianie społeczności na występowanie przemocy i nawoływanie do reagowania na
nią. Tegoroczna kampania „Przerwij milczenie.
Przemoc można zatrzymać” skierowana jest do
mieszkańców Rudy Śląskiej. Plakaty informacyjne zostały zamieszczone we wszystkich najważniejszych instytucjach i placówkach miasta. Ma to
na celu spowodowanie reagowania na przemoc
w rodzinie oraz wyzwolenie w ludziach poczucia
wspólnoty i współodpowiedzialności za zachowania przemocowe.
Każdy z nas co najmniej raz w życiu znalazł się
w sytuacji bycia świadkiem przemocy. Krzyki,
obelżywe wyzwiska, dźwięk tłuczonego szkła
roztrzaskującego się o ścianę w mieszkaniu obok,
wrzask rodzica karcącego na ulicy nieprawidłowe
zachowanie swojego dziecka to tylko kilka przykładów sytuacji alarmującej. Czy warto coś zrobić? Czy reagować, czy może lepiej się nie wtrącać? Bo przecież każdy ma prawo do zdenerwowania i gorszego dnia. Poza tym czasy są takie,
a nie inne… Powinniśmy zdać sobie sprawę, że
brak reakcji na agresję i przemocowe zachowania
jest przyzwoleniem na ich stosowanie. W przysłowiowych czterech ścianach mogą rozgrywać się
prawdziwe ludzkie dramaty, a osoby krzywdzone
często nie są świadome tego, że istnieją fachowcy
i instytucje powołane do tego, aby właśnie takim
osobom udzielać specjalistycznej pomocy i wsparcia.
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej
zrealizował wiele projektów dotyczących pomocy
osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach
życiowych m.in. „W Rudzie Śląskiej Mocni-bo bez
Przemocy”, „Wiedza kluczem w profilaktyce
przemocy”, „Siła wsparcia”.
• Ponad 6 000 osób skorzystało z 23 000 usług
psychologicznych.
• Założono 255 Niebieskich Kart.
• 500 osobom zapewniono schronienie.

Ośrodek jest czynny cały rok,
7 dni w tygodniu w godzinach
od 8.00 do 20.00.
Siedziba Ośrodka mieści się
przy ul Ballestremów 16,
w dzielnicy Ruda 1.
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Foto: JO

Na scenie zaprezentowało się ok. 30 uczestników.

W gali wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół nr 5.

Foto: AL

Już po raz dwunasty
niepełnosprawni
aktorzy
popisali się swoimi
talentami. W Miejskim Centrum Kultury odbyły się
Spotkania Aktorskie Osób Niepełnosprawnych, podczas których zaprezentowali się artyAktorzy zaprezentowali przedstawienie
ści z Rudy Śląskiej,
„Być dobrym jak chleb”.
Tychów, BielskaBiałej i Wyr. Rudę
Śląską reprezentowały grupy z Ośrodka dla Niepełnosprawnych
Najświętsze Serce Jezusa. – Traktujemy działalność artystyczną jako formę
rehabilitacji. To kreatywne zajęcia, podczas których niepełnosprawni
przede wszystkim wzmacniają pewność siebie, poprawiają wymowę, koordynację ruchową, czy pamięć. Nawiązują także więzi między sobą, ponieważ pracują w grupie – powiedział Dariusz Sitko, dyrektor Ośrodka dla
Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Halembie. – Mogą zaprezentować swój warsztat artystyczny większej publiczności i wyjść do ludzi
ze swoją twórczością. Dzięki temu w społeczeństwie buduje się pozytywny
wizerunek osoby niepełnosprawnej. To pokazuje, że mogą one wiele wnieść
do życia innych ludzi – dodaje.
Podczas spotkania za sprawą podopiecznych Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa można było oglądać przedstawienia
„Być dobrym jak chleb” oraz „Fala”. 
AL

Foto: arch.

Niepełnosprawni aktorzy Richtig kochają godkę Konferencja o górnictwie

W In-nym Domu Kultury odbył się drugi miejski konkurs recytatorski
pod hasłem „Richtig godka, ślonsko godka – łod bajtla aż do dziodka”, który
zorganizowany został dla dzieci 5- i 6-letnich. Przedszkolaki mogły zaprezentować swoje umiejętności „godania”, a także talenty sceniczne.W konkursie uczestniczyło ok. 30 przedszkolaków z ok. 10 przedszkoli. – Naszym
głównym celem jest propagowanie godki śląskiej wśród dzieci w wieku
przedszkolnym i trzeba powiedzieć, że uczestnicy naprawdę dobrze sobie
z tym radzą. Dzieci w występach dają bardzo dużo od siebie. To nie są tylko
wyuczone recytacje, ale maluchy posługują się naturalnie gwarą śląską
– podsumowuje Anna Macha, nauczycielka z Zespołu Miejskich Przedszkoli nr 1, które było współorganizatorem konkursu. Drugi miejski konkurs recytatorski został podzielony na kategorię wierszy oraz skeczy. W tej pierwszej wygrał Tomasz Kurc z MP 35, drugie miejsce zajął Wiktor Król z MP
47, a trzecie Amelia Rychlik z MP 28. Z kolei najlepsze skecze należały do:
Roksany Rożek i Sebastiana Chojnackiego z MP 17 (I miejsce), Tymoteusza
Koima, Natalii Kaczmarczyk i Adama Żyznowskiego z MP 44 (II miejsce)
oraz Pauliny Skiby i Zuzanny Gatner z MP 37 (III miejsce).
JO

Uroczysta konferencja podsumowująca projekt „Erasmus+” odbyła się
w ubiegły wtorek (28.11) w Zespole Szkół nr 5. Wcześniej uczniowie kierunku górniczego pojechali na miesięczne praktyki zawodowe do Niemiec,
kształcące ich w branżach mechanicznej i ślusarskiej.
– Szkoła zamyka projekt „Erasmus+”, który odbył się pod hasłem „Mechanik i ślusarz alternatywą dla zagrożonego bezrobociem zawodu górnika w Rudzie Śląskiej” i objął organizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów kształcących się w kierunku technik górnictwa podziemnego – tłumaczyła Teresa Isakiewicz, wicedyrektorka Zespołu Szkół nr 5.
– Dlatego naszym celem było to, aby wtorkowa konferencja stała się pretekstem do dyskusji nad zasadnością kształcenia w zakresie górnictwa
– dodała. Konferencja składała się m.in. z prezentacji multimedialnej, wykładu profesora Politechniki Śląskiej Piotra Strzałkowskiego na temat
górnictwa, panelu dyskusyjnego, wystawy fotograficznej oraz wręczenia
certyfikatów i Europassów. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, ich rodzice, absolwenci kierunku technik górnictwa podziemnego oraz pracownicy szkoły. 
AL
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Foto: UM Ruda Śląska

Foto: AL

Szkoła
Podstawowa
Sportowa nr 15 z klasami
integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków obchodzi w tym roku 45-lecie
swojego istnienia. Z tego
powodu w piątek (1.12)
w placówce, która wiedzie
prym w wychowywaniu
młodych
lekkoatletów,
a także jest liderem w integracji, odbyła się uroczystość podsumowująca dotychczasową działalność.
Wiceprezydent Anna Krzysteczko
– Oddanie do użytku bojest absolwentką SPS nr 15.
isk i bieżni lekkoatletycznej,
nadanie sztandaru i imienia
szkole oraz termomodernizacja budynku – to tylko kilka wydarzeń, które
silnie wpisały się w najnowszą historię naszej szkoły – wymieniał Piotr
Prencel, dyrektor SPS nr 15. – Klasy sportowe cały czas się rozwijają.
Dzieci jeżdżą na zawody, zdobywają na nich medale. Silnie działamy też
w zakresie integracji osób niepełnosprawnych. Jest to dla nas bardzo ważne i dalej w tym kierunku będziemy działać – dodał.
Podczas uroczystości można było podziwiać występy artystyczne oraz
lekkoatletyczne uczniów szkoły. Natomiast wśród zaproszonych gości nie
zabrakło dawnych dyrektorów, nauczycieli oraz absolwentów szkoły. Warto dodać, że obecnie w SPS nr 15 kształci się 561 uczniów. Klasy sportowe
objęte są patronatem TL „Pogoni”. Placówka współpracuje też ze świetlicą,
prowadzoną przez Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza.
AL

Foto: mat. pras.

45. urodziny SPS nr 15 Górnicy odznaczeni szpadami Dzielnicowa choinka już gotowa

Wręczanie szpad górniczych to tradycja górnictwa.
Z okazji Barbórki w sobotę (2.12) górnikom z kopalni KWK Ruda wręczono honorowe szpady górnicze z wygrawerowanym pozdrowieniem
„Szczęść Boże”, a także odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie
służbowe. Uroczystość odbyła się w bielszowickim Domu Kultury.
– Barbórka to dzień wyjątkowy w naszym życiu i w życiu górniczej społeczności. To właśnie w tym dniu podkreślamy łączącą nas więź zawodową
oraz szacunek do etosu górniczej ciężkiej pracy. Dlatego też ze szczególnym oddaniem prosimy o nieustanną opiekę naszej patronki św. Barbary
– podkreślił Michał Piecha, dyrektor KWK Ruda.
Tradycyjnie już szpady górnicze w Domu Kultury Bielszowice wyróżnionym górnikom wręczyły „Stare Strzechy”, czyli pracownicy kopalni,
którzy otrzymali je poprzednim razem. Odznaczenia te są symbolem wolności, honoru oraz godności górnika.
AL

Kochłowicka choinka jest już gotowa.
Z inicjatywy stowarzyszenia „Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska”
i Fundacji Aktywni My na kochłowickich plantach po raz pierwszy pojawiło się świąteczne drzewko, które w niedzielne (3.12) popołudnie ozdobili
mieszkańcy. – Po raz pierwszy od lat stroiliśmy na kochłowickich plantach
społeczną choinkę. To wyjątkowe miejsce i nasz wybór nie był przypadkowy. Cieszymy się z dużej frekwencji mieszkańców, bo to oznacza, że warto
integrować w ten sposób lokalną społeczność – mówi Rafał Wypior, prezes
stowarzyszenia „Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska”.
Akcja strojenia choinki zorganizowana została wspólnie z Fundacją Aktywni My, której głównym założeniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. – Właśnie takie proste rzeczy, jak wspólne dekorowanie choinki, integruje mieszkańców. Łącząc siły – my jako organizacje oraz mieszkańcy Kochłowic – możemy zrobić coś fajnego, co cieszy wszystkich oraz pokazuje, że jak się
chce, to można – mówiła Kasia Kinder z Fundacji Aktywni My. Już 16
grudnia na kochłowickich plantach odbędzie się pierwsza kochłowicka wigilia, na którą organizatorzy serdecznie zapraszają.
AW
OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej
się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Kokotek,
która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod wagę samochodową wraz z wagowskazem.

GRUDZIEŃ
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.
Balet do muzyki Piotra Czajkowskiego, w wykonaniu artystów IMPERIAL LVIV BALLET (Opery Lwowskiej). Magia świąt, czar choinki, prezentów,
rodzinnych spotkań … i czas spełniania marzeń… Zapraszamy całe rodziny do wzięcia udziału w klasycznym widowisku baletowym w wykonaniu
znamienitych artystów i luminarzy świa-towego IMPERIAL LVIV BALLET. Spektakl oparty jest na technikach klasycznej choreograﬁi, wzbogacanej
tech-nikami cyfrowymi. Perfekcja i mistrzostwo artystów pozwoliły na stworzenie narracji wielkiego i znanego wszystkim dzieła widowi-skowym
i wirtuozowskim tańcem snującym barwną opowieść:
(…) W domu Radcy trwają przygotowania do bożonarodzeniowego przyjęcia. W salonie, chwilowo nie-dostępnym dla dzieci, znajduje się pięknie
ubrana choinka. Stopniowo pojawiają się zaproszeni goście. Mała Klara marzy o tym, by dorosnąć i dostawać kwiaty od narzeczonego, tak jak jej
siostra. Już są wszyscy, zatem otwarto salon. Ukazuje się choinka i złożone pod nią prezenty. Wśród przybyłych obecny jest ojciec chrzestny Klary
Drosselmeyer i jemu przypada rola rozdania prezentów. Jako ostatni, pod choinką zostaje Dziadek do Orzechów. Ten ostatni prezent nie budzi
zachwytu wśród dzieci i dorosłych, tylko Klara jest nim zauroczona. Odkłada na bok lalkę i przytula niechcianego przez innych Dziadka. Przyjęcie
trwa, wszyscy doskonale się ba-wią, tylko Fred dokucza Klarze i psuje Dziadka do Orzechów. Na szczęście Drosselmeyer potraﬁ naprawić za-bawkę.
Po zakończonym przyjęciu goście rozchodzą się do domów, a Klara przytulając Dziadka do Orzechów zasypia w fotelu (...)
Zapraszamy na to wspaniałe wydarzenie zarówno najmłodszych jaki i całej rodziny. Wyrysowana tańcem opo-wieść o uczuciach i emocjach
głównych bohaterów, bogactwo scenograﬁi oraz elegancja kostiumów, to gwarancja dobrej zabawy na wysokim poziomie i niezapomnianych
doznań artystycznych. Balet z przerwą trwa 2h.

Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 41-706 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 32, tel. 32 242-67-92
14 grudnia, godz. 17.00
„VI Dzieciontko u Donnersmarcków” – przedświąteczne spotkanie literacko-muzyczne dla
czytelników z udziałem zespołu „Od serca” z Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce
Jezusa Caritas Archidiecezji Katowickiej
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Prawie 270 ozdób świątecznych rozbłysło na ulicach Rudy Śląskiej! Na miejskim rynku stanęła barwna 13-metrowa choinka.
Iluminacje przestrzenne pojawiły się też m.in. na rynku w Kochłowicach, skrzyżowaniu ulic Siekiela z Wita Stwosza w Bykowinie oraz zieleńcu w Bielszowicach. Rozświetlony został również zabytkowy tramwaj na rondzie w Chebziu. Miasto na
świąteczne oświetlenie tego roku przeznaczy ponad 300 tys. zł. – Chcemy, żeby ten okres radości, jakim jest Boże Narodzenie, miał również swoje odzwierciedlenie w wystroju miasta – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Ruda Śląska rozbłysnęła!

Szczególnie barwnie prezentuje się
rudzki rynek, na którym oprócz choinki
pojawiła się świetlista konstrukcja karocy. Podświetlone zostały też fontanny
i elewacja budynku urzędu miasta.
Ogółem w mieście zainstalowano
prawie 270 ozdób. Są to głównie dekoracje przedstawiające imitacje bombek,
prezentów, dzwonków, gwiazdek, choinek oraz aniołów. Pojawiły się one na
latarniach ulicznych we wszystkich

dzielnicach miasta. Dekoracje te wykonano z żarówek LED, które – w odróżnieniu od tych tradycyjnych – są energooszczędne.
Oprócz tradycyjnych ozdób montowanych na latarniach ulicznych w tym
roku w mieście pojawiło się aż 9 kilkumetrowych iluminacji przestrzennych.
Na rynku w Kochłowicach stanął
3,5-metrowy anioł, Bielszowice mogą
cieszyć się konstrukcją przedstawiającą

renifery ciągnące sanie (zieleniec obok
kościoła pw. Marii Magdaleny), skrzyżowanie ulic Siekiela z Wita Stwosza
w Bykowinie oświetliła 2-metrowa
bombka, a w Orzegowie, przy zbiegu
ulic Orzegowskiej z Hlonda, postawiono 3-metrową konstrukcję imitującą
prezent. – Ozdoby 3D cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, szczególnie
wśród dzieci. Mieszkańcy chętnie robią
sobie przy nich zdjęcia, dlatego tego ro-

ku pojawiły się one w kilku dzielnicach,
w miejscach dostępnych i widocznych
z drogi – mówi prezydent Dziedzic.
W okresie świątecznym ciekawie
prezentują się też rudzkie ronda. Podobnie jak w roku ubiegłym w Halembie pojawił się podświetlony renifer
ciągnący kopalniane wagoniki z prezentami, zaś w Chebziu w czerwone
i srebrne lampki ustrojony został zabytkowy wagon tramwaju.

Świąteczne ozdoby w Rudzie Śląskiej rozświetlone zostały 4 grudnia
i będą cieszyć oko do 2 lutego 2018 r.
W tym roku miasto na świąteczne iluminacje przeznaczy ponad 300 tys. zł.
Kwota ta obejmuje wynajem, montaż,
utrzymanie, konserwację oraz ewentualne naprawy, a następnie demontaż
oświetlenia. W zeszłym roku było to
blisko 270 tys. zł.
DR

W 2018 roku w Rudzie Śląskiej nie zmieni się opłata wodno-ściekowa. Radni zatwierdzili wniosek PWiK o przedłużenie obowiązujących taryf. Oznacza to, że
rudzianie nadal będą płacić łącznie za wodę i odprowadzanie ścieków 13,80 zł brutto. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje obecnie trzyletni
plan, zakładający budowę i modernizację blisko 19 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za ponad 12 mln zł.

Woda i ścieki bez zmian

– Opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków nie obciążą bardziej kieszeni rudzian. Utrzymujemy ten
trend już kolejny rok – zaznacza prezydent Grażyna Dziedzic. – Przed trzema
laty te opłaty zostały nawet obniżone,
dwa lata temu nie było zmian, a w zeszłym roku wprowadzona została podwyżka wynosząca zaledwie 1 grosz. Przy
tym wszystkim PWiK nadal utrzymuje
jakość świadczonych usług oraz inwestuje w infrastrukturę – przypomina.
W 2018 roku cena jednego metra
sześciennego wody wyniesie tak jak do
tej pory 5,43 zł, a odprowadzanych
ścieków 8,37 zł. Opłata abonamentowa
dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się na
podstawie faktury papierowej wyniesie

5,02 zł brutto. Z kolei osoby, które mają zamontowane dwa liczniki – główny
i podlicznik na ogród – zapłacą 5,94 zł
brutto. Niższe opłaty nadal będą obowiązywać klientów PWiK, którzy rozliczają się ze spółką drogą elektroniczną. W tym przypadku opłata abonamentowa wyniesie 2,58 zł brutto
w przypadku posiadania jednego wodomierza, a w przypadku posiadania
wodomierza głównego i podlicznika
na ogród – 3,50 zł brutto.
– Po analizie wszelkich kosztów
przedsiębiorstwa uznaliśmy, że istniejące warunki ekonomiczne pozwalają
na stosowanie dotychczasowych taryf
przez kolejny rok – mówi Grzegorz
Rybka, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ru-

dzie Śląskiej. – Co istotne, utrzymanie
taryfy na obecnym poziomie pozwoli
pokryć niezbędne wydatki eksploatacyjne, utrzymanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz rozwój,
zgodny z planem modernizacji – dodaje.
Utrzymanie cen wody i ścieków
możliwe jest m.in. dzięki systematycznej optymalizacji kosztów funkcjonowania PWiK. – Prowadząc prace modernizacyjne i remontowe obniżamy
awaryjność i energochłonność infrastruktury, dzięki kontrolom szczelności
i nowoczesnym urządzeniom monitorującym ograniczamy straty wody, staramy się też oszczędzać energię i racjonalizować procesy administracyjne –
wylicza Grzegorz Rybka.

Przypomnijmy, że PWiK realizuje
obecnie „Wieloletni plan rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2017 – 2019”. Zakłada on budowę
i modernizację blisko 19 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za ponad
12 mln zł, w tym 10,8 km sieci kanalizacyjnej i 8,1 km sieci wodociągowej.
Inwestycje te będą realizowane ze
środków własnych przedsiębiorstwa
oraz ze środków zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
W tym roku wykonano m.in.: kanalizację w ul. Pawła, Śląskiej, Wyspiańskiego, Głogowej, Malinowej, Wyzwolenia (188-166I), ks. Niedzieli/Zajęczej
(I etap), Pawłowskiej, Kingi, Zielonej

i Partyzantów oraz wodociągi
w ul. Śląskiej, Zjednoczenia i Głogowej. Natomiast w trakcie realizacji są
m.in.: wodociąg w ul. Budowlanych
oraz kanalizacja w ul. Budowlanych,
Ondraszka/Przemysłowej, ks. Niedzieli/Zajęczej (II etap), Reja/Kochłowickiej/Kwiatowej.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
dostarcza wodę poprzez sieć wodociągową o długości 443,2 km, natomiast
do odbioru ścieków służy mu sieć kanalizacyjna o długości 318,6 km. PWiK
eksploatuje obecnie sześć pompowni
wody, 44 przepompownie ścieków
oraz trzy oczyszczalnie: „Halemba
Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”.
WG
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W Rudzie Śląskiej trwają intensywne prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji (GPR). Po czterech spacerach studyjnych
z ekspertami po dzielnicach miasta w przyszłym tygodniu w kilku punktach Rudy Śląskiej pojawi się mobilny punkt konsultacyjny. Będą w nim dyżurować eksperci oraz pracownicy magistratu, którzy udzielać będą informacji o pracach nad GPR oraz
zbierać uwagi i propozycje do dokumentu.

W terenie o rewitalizacji

Mobilny punkt konsultacyjny stacjonować będzie w godzinach popołudniowych
od 11 do 14 grudnia w centralnych punktach dzielnic: Wirek, Nowy Bytom, Ruda
i Chebzie.
– Punkt stanowić będzie oznaczony namiot, w którym dyżurować będą eksperci
z zakresu rewitalizacji oraz pracownicy
Wydziału Rozwoju Miasta. Mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat prac
nad GPR oraz wskazać miejsca jak również inne propozycje związane z określeniem obszarów zdegradowanych i rewitalizacyjnych – tłumaczy Michał Adamczyk
z Wydziału Rozwoju Miasta.
Punkt konsultacyjny w terenie to kolejne działanie z zakresu konsultacji GPR.
W tym tygodniu w mieście przeprowadzone zostały cztery spacery badawcze z ekspertami po Nowym Bytomiu, Rudzie
i Wirku. To podczas nich „na żywo” oglądano miejsca zdegradowane i zaniedbane
oraz zastanawiano się jak je zrewitalizować i nadać im nowe funkcje.
Ponadto cały czas można składać uwagi
poprzez wypełnianie do 27 grudnia br. for-

mularzy konsultacyjnych dostępnych na
stronie internetowej miasta oraz w siedzibie Urzędu Miasta. Można je również składać ustnie podczas wizyty w Urzędzie Miasta (p. 306). Na stronie internetowej w zakładce poświęconej rewitalizacji można się
również zapoznać z diagnozą czynników
i zjawisk kryzysowych. Do jej opracowania
posłużyły dane zawarte w LPR oraz najnowsze dane statystyczne i demograficzne.
Cała ta wiedza w połączeniu z uwagami
i propozycjami mieszkańców, wypracowanymi podczas konsultacji społecznych, posłuży do precyzyjnego określenia obszarów
zdegradowanych oraz rewitalizacyjnych.
Zostaną one wyznaczone jeszcze
w grudniu. Dalsze prace będą prowadzone
na początku przyszłego roku, kiedy to
określane zostaną konkretne propozycje
przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. Następnie przygotowany zostanie
projekt całego GPR-u, a ostatnim akordem
prac nad tym dokumentem będzie jego
przyjęcie uchwałą przez Radę Miasta.
Wszystkie prace mają się zakończyć
w I kwartale 2018 r.
– Na opracowanie Gminnego Programu
Rewitalizacji pozyskaliśmy środki zewnętrzne w kwocie ok. 90 tys. zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
– Wszystkie gminy mają obowiązek przyjąć
takie programy do roku 2023. Teraz w Ru-

dzie Śląskiej obowiązuje dokument przyjęty w 2015 r., jednak aktualna ustawa o rewitalizacji wymusza na nas stworzenie
programu według nowych zasad – dodaje.
– Obecnie funkcjonujący „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Ruda Śląska
do roku 2030” to opracowanie oparte
na współpracy wielu rudzkich instytucji.
To kompendium wiedzy na temat szans i zagrożeń dla miasta w obszarach rewitalizacji w ujęciu kilkunastu lat rozwoju. Dzięki
niemu miasto może ubiegać się o środki
zewnętrzne na realizację zamieszczonych
w nim projektów – tłumaczy wiceprezydent
Michał Pierończyk. W przyszłym roku dokument ten zastąpiony zostanie Gminnym
Programem Rewitalizacji. Zmianę wymuszają przepisy zawarte w przyjętej dwa lata
temu nowej Ustawie o rewitalizacji oraz
zalecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wynikające z zaktualizowanych wytycznych dotyczących
opracowania tych dokumentów.
Warto dodać, że rudzki Lokalny Program Rewitalizacji w ubiegłym roku jako
pierwszy w regionie został oceniony pozytywnie przez Śląski Urząd Marszałkowski.
Znalazło się w nim 60 projektów stanowiących konsekwencję analiz społecznych,
przeprowadzonych wśród rudzian ankiet,
spotkań, warsztatów, wizyt studialnych
oraz konsultacji społecznych. Do projektów już zrealizowanych zaliczyć można:

Podczas spacerów studyjnych oglądano miejsca zdegradowane
i zaniedbane oraz zastanawiano się jak je zrewitalizować.
rewitalizację ośrodka „Burloch Arena”
w Orzegowie, rewitalizację basenu przy
ul. Ratowników oraz rewitalizację Parku
im. Augustyna Kozioła.
Aktualnie w mieście trwają prace przy
kilku projektach związanych z rewitaliza-

cją. Wymienić tu należy przebudowę historycznego centrum Orzegowa, adaptację
zabytkowego budynku dworca w Chebziu
pod siedzibę biblioteki oraz rewitalizację
części osiedla Kaufhaus w rejonie ul. rotmistrza Witolda Pileckiego.
TK

Konkurs Rudzkie Smaki dobiegł końca. Smakiem listopada został „Przysmak porowy”, a grudnia tradycyjna zupa wigilijna „siemieniotka”. Zwycięskie przepisy
nadesłali Jan Fraksztajn i Maria Małyska. Przepisy laureatów poszczególnych miesięcy zostaną zebrane w kalendarzu kulinarnym na 2018 rok. Rudzki magistrat
przygotowuje publikację, w której zgromadzono zwycięskie dania z IV edycji konkursu „Rudzkie Smaki”. Kalendarz trafi do mieszkańców jeszcze w tym roku.

IV edycja Rudzkich Smaków podsumowana

Kalendarz „Rudzkie Smaki” to wyjątkowa publikacja, składająca się z przepisów nadesłanych przez
mieszkańców. Przez cały rok uczestnicy konkursu nadsyłali receptury na dania i przetwory, skrywane w babcinych kredensach czy prywatnych notatnikach. Co
miesiąc najlepsze propozycje były nagradzane i to właśnie one będą prezentowane w kalendarzu.
Konkurs „Rudzkie Smaki – sezon IV” był kontynuacją zabawy, która zainaugurowana została na początku 2014 roku. W 2017 roku mieszkańcy proponowali
dania z grilla, zupy, ciasta, sałatki z wykorzystaniem
warzyw i owoców sezonowych.
Laureatami tegorocznej edycji i autorami przepisów,
które znalazły się w czwartym wydaniu kalendarza kulinarnego są: Agnieszka Jasińska, Joanna Golicz, Adrianna Szefer, Krystyna Niedziella, Maria Lipowska,
Agnieszka Szeliga, Barbara Podgórska, Joanna Szefer,
Wojciech Żegolewski, Jan Fraksztajn i Maria Małyska.
Wydruk kalendarza jest możliwy dzięki rudzkim
przedsiębiorcom. W kulinarną zabawę włączyło się
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie
Śląskiej, Piekarnia-Cukiernia „Jakubiec”, oraz Druid
Pub. W przygotowanie publikacji włączyła się również

młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
która przygotowała wszystkie zwycięskie potrawy, aby
wykonać fotografie do kalendarza.
Zapraszamy do kulinarnej zabawy z rudzkim magistratem w 2018 roku. Do końca każdego miesiąca
można przesyłać do rudzkiego magistratu przepisy
wraz ze zdjęciem drogą e-mailową na adres media@
ruda-sl.pl, pocztą na adres Urzędu Miasta z dopiskiem
„Rudzkie Smaki”, bądź składać osobiście w Wydziale
Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (p. 325).
Poniżej prezentujemy przepisy na smak
listopada i smak grudnia.
Smak listopada – Przysmak porowy
Autor: Jan Fraksztajn
Składniki: 2 serki topione Hochland podłużne
(śmietankowy i ziołowy), 30 dag mięsa mielonego,
30 dag pieczarek, 2 l rosołu lub 3 kostki rosołowe,
3 pory, 1 łyżka mąki.
Przygotowanie: Mięso mielone przyprawiamy
pieprzem i vegetą, smażymy. Dodajemy pokrojony
w krążki por, następnie starte na dużych oczkach
pieczarki i dusimy przez 10 minut. Kostki rosołowe
rozpuszczamy w 2 litrach wody. Do rosołu wlewa-
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my zawartość patelni. Serki
rozpuszczamy w szklance bulionu i dodajemy do zupy. Gotujemy około 30 minut. Na
koniec dodajemy łyżkę mąki
rozprowadzoną w odrobinie
zupy. Podajemy z grzankami
lub tostami.
Smak grudnia
– Siemieniotka
Autor: Maria Małyska
Młodzież z ZSP nr 2 pod okiem pani
Składniki: 70 dag konopii,
Barbary Rolnik przygotowała potrawy do kalendarza.
1 laska wanilii, 0,5 łyżeczki mielonego ziela angielskiego, 1 łyżeczka cynamonu, 0,5 łyżeczki gałki muszkatołowej, ugniatamy i znów zlewamy wywar do garnka. Czynkilka goździków, 1 woreczek kaszy gryczanej, mleko ność powtarzamy kilka razy, aż konopie całkowicie się
wygotują. Nasiona wyrzucamy, do wywaru dodajemy
skondensowane.
Przygotowanie: Nasiona konopii zalewamy 2,5 li- laskę wanilii, ziele angielskie, 1 łyżeczkę cynamonu,
tra gorącej wody, gotujemy około 2 godzin, do momen- 0,5 łyżeczki gałki muszkatołowej i kilka goździków.
tu aż ziarenka popękają. Ugotowane konopie ugniata- Gotujemy przez godzinę, zagęszczamy zasmażką z mamy tłuczkiem, powstały wywar przelewamy przez sito sła i mąki, solimy. Przed podaniem dodajemy mleko
do osobnego garnka, zachowujemy. Konopie zalewa- skondensowane, żeby złagodzić gorzki smak. Podajemy kolejną porcją wody i ponownie zagotowujemy, my z ugotowaną kaszą gryczaną. Smacznego!
IM
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HOROSKOP

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE
Waga – Pojawi się szansa na
większe pieniądze. Przyjaciele
nie zostawią Cię w potrzebie.
Przekażą dobre wiadomości.
Skorpion – Nie obiecuj ludziom więcej, niż chcesz im
dać. Możesz znaleźć się
w dwuznacznej sytuacji, bo
ktoś Cię źle zrozumie.
Strzelec – Spojrzysz z optymizmem w przyszłość, a to co
tam zobaczysz, napełni Cię
wielką radością i nadzieją.
Koziorożec – Daj się ponieść fantazji. Skorzystaj
z zaproszenia, które zwykle
odrzucałeś. Przełam swój
strach.
Wodnik – Pozwól sobie na
odrobinę szaleństwa i pikanterii w życiu intymnym. To bardzo spodoba się partnerowi.
Ryby – Dobrze, że jesteś
wyrozumiały, ale wszystko
ma swoje granice. Nie powinieneś pozwalać partnerowi na zbyt wiele.

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Znajdź więcej czasu dla partnera, nie przekładaj randki czy wspólnego
wyjazdu, bo narazisz się na
wyrzuty i pretensje.
Byk – Pomyśl o rozwoju. Zacznij inwestować w umiejętności, które faktycznie mogą
procentować w przyszłości.
Bliźnięta – Pamiętaj, że nie
wszystko musisz robić sam.
Pozwól czasem, by inni
w czymś Cię wyręczyli lub
pomogli.
Rak – Poznana przypadkiem osoba może stać się
niezwykle ważną częścią
Twojego życia. Warto dać
szansę tej znajomości.
Lew – Będziesz twórczy
i pełen energii. Niejeden raz
zaskoczysz sam siebie. Zaangażujesz się w duże przedsięwzięcie.
Panna – Zdrowie i aktywność ﬁzyczna nie zawsze idą
w parze. Uważaj na kontuzje przy uprawianiu sportu.

WRÓŻKA JADZIA
ZAPRASZA!!!
TAROT CYGAŃSKI, Wirek
ul. Obr. Westerplatte 36,
tel. 607-468-787
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Poziomo: 1 – dowód niewinności, 5
– działo, 8 – ssak z krótką trąba, 9 – tropikalna jaszczurka, 11 – córka Mahometa, 12 – grochodrzew, 15 – lewy dopływ

Jeniseju, 17 – reszka, 20 – kuna leśna,
21 – karambol, 24 – miasto nad Jeziorakiem, 25 – kamień ałunowy, 28 – miasto
w Etiopii, 29 – indyjskie piekło, 32 – pa-

NAJMŁODSI
RUDZIANIE
– WITAMY
W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ!

Maja Puławska
córka Justyny i Rafała
ur. 23.11. (2920 g i 54 cm)

Alan Raida
syn Joanny
ur. 26.11. (4200 g i 55 cm)

Marcel Kula
syn Asi i Dawida
ur. 27.11. (3500 g i 58 cm)

Jacek Gołębiowski
syn Angeliki i Marcina
ur. 27.11. (3560 g i 54 cm)

Joanna Szyja
córka Małgorzaty i Rafała
ur. 22.11. (3835 g i 55 cm)

Alicja Jakowicka
córka Eweliny i Michała
ur. 26.11. (2750 g i 53 cm)

Jakub Siwek
syn Joanny i Tomasza
ur. 29.11. (2960 g i 55 cm)

www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail:
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych i zastrzega sobie prawo
zmian redakcyjnych w publikowanych
tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń
mogących godzić w dobre obyczaje.
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ranoja, 33 – hebel, 36 – przyrząd optyczny, 39 – nóż myśliwski, 42 – mit. gr.
nimfa morska, 43 – tablica, wywieszka
z nazwą sklepu, 45 – region w Chinach,
46 – gat. krokodyla, 47 – wojsko.
Pionowo: 1 – ozdoba tałesu, 2 – imię
żeńskie, 3 – ojczyzna Odyseusza, 4 – fachowiec, 5 – przesiewacz, 6 – argument,
7 – guz, nowotwór, 10 – małpa wąskonosa, 13 – beczka na piwo, 14 – Sana,
stolicą tego państwa, 16 – czumiza, 17
– miasto w Japonii, 18 – polskie włókno
poliestrowe, 19 – część wagi, 21 – deseczki na planie ﬁlmowym, 22 – poplecznik Mahometa, 23 – bimber, 26 –
pakt, 27 – benzopirol, 30 – odurzenie, 31
– taﬂa lodowa, 34 – dukt, 35 – marokańska miara ciężaru, 37 – wyodrębiona
grupa ludzi w społeczeństwie, 38 – miejscowy władca w Indiach, 40 – męczy
dłużnika, 41 – włoska wyspa na Morzu
Tyrreńskim, 44 – ignam.
Hasło krzyżówki nr 40 brzmiało: Oko
cyklonu nie roni łez. Nagrodę otrzymuje
Iwona Diaków. Po odbiór zapraszamy
do redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji
w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda
Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki
otrzyma jedna osoba spośród tych, które
nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl.,
ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania
czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu.

Szymon Barszczewski
syn Eli i Mariusza
ur. 24.11. (3480 g i 54 cm)

Jakub Makarski
syn Doroty i Mariusza
ur. 24.11. (3070 g i 53 cm)
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6 grudnia to pierwszy dzwonek na rozpoczęcie przygotowań do okresu świątecznego. Zanim jednak wpadniemy w wir zakupów, robienia prezentów oraz porządków, warto zadbać o najważniejsze, co liczy się w rodzinie, czyli o bezpieczeństwo.
Dotyczy to szczególnie dalszych wyjazdów np. na święta lub na ferie. Niezmiennie pomóc nam w tym mogą fachowcy Grupy AUTO-BUD, u których można dokonać przeglądów pojazdów. Chodzi m.in. o specjalistów Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli lub Stacji Kontroli Pojazdów ALFA w Bykowinie. Na tę pierwszą warto zajrzeć szczególnie dzisiaj
(6 grudnia), bo właśnie dzisiaj każde dziecko, którego rodzic skorzysta z przeglądu samochodu, otrzyma słodką niespodzian- MICHAŁ KOZŁOWSKI
kę. Ale żeby żadna niespodzianka nie spotkała nas w trasie, warto odwiedzić również Bykowinę, gdzie na stacji ALFA także KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI
prowadzone są przeglądy pojazdów.
KONTROLI POJAZDÓW

Wyrusz w trasę z Alfą i Omegą

Na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA od ok. dziesięciu lat prowadzone są kontrole pojazdów wszystkich marek. Cykliczny przegląd to jedno, ale u progu zimy i przed dłuższymi
wyjazdami w trudniejszych warunkach
pogodowych, radzimy, by to specjaliści
rzucili okiem pod maskę. – Wielu z nas,
aby spotkać się z najbliższymi w święta,
długi czas spędzi w aucie. Pamiętajmy
o kilku podstawowych zasadach, które
pomogą nam w podróży. Przede wszystkim przed podróżą każdy kierowca powinien sprawdzić płyny eksploatacyjne
w samochodzie, m.in. sprawdzić poziom
oleju, płynu hamulcowego i w układzie
chłodniczym. Dobrze jest pojechać na
stację kontroli przed wyjazdem, by
sprawdzić stan techniczny. Pamiętajmy,
nasze bezpieczeństwo na drodze, nie jest
uzależnione tylko od zdrowego rozsądku
i stosowania się do przepisów ruchu
drogowego, ale także od sprawności naszego auta – tłumaczy Michał Kozłowski, kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli.
Podczas przeglądów w OMEDZE
lub ALFIE skontrolowane zostaną podstawowe układy w samochodzie
– w tym, paliwowy, wydechowy, hamulcowy oraz zawieszenia. Ten ostatni
jest w trakcie zimy narażony np. na negatywne działanie soli. – Sól, która już
pojawia się na drogach, niszczy nadwozie i układ wydechowy, a także może
powodować dziury w tłumikach. Warto

Andrzej Izydorczyk

więc zasięgnąć porady naszych specjalistów, którym leży na sercu przede
wszystkim bezpieczeństwo kierowców
– zaznacza Szczepan Mańka, diagnosta
na stacji OMEGA.
Za nasze bezpieczeństwo na drogach
zimą głównie odpowiada także układ
hamulcowy – zużyte klocki i tarcze hamulcowe mogą doprowadzić do problematycznej sytuacji na drodze. By temu
zapobiec, fachowcy z ALFY i OMEGI
dokładnie sprawdzą samochód i poinformują, które z elementów w układzie
należy wymienić. Przypomnijmy także,
że to właśnie na stacji OMEGA przy
ul. Starej 1 dzisiaj (6 grudnia) obowiązuje specjalna promocja. Każde dziecko, którego rodzic zdecyduje się na
przegląd pojazdu, otrzyma słodką niespodziankę. Przy okazji można także
zdecydować się na umycie pojazdu (sól
już zaczęła pojawiać się na drogach)
w nowoczesnej, bezdotykowej myjni
BETA (60 sekund mycia kosztuje tylko
1 zł). – Nasza myjnia pracuje na pięciu
programach (felgi/owady, mycie zasadnicze, spłukiwanie, woskowanie i nabłyszczanie), więc kierowcy mogą indywidualnie dostosować usługę do swoich
potrzeb i oczekiwań. Z jednej strony
środki, jakie stosujemy na myjni, są tak
silne, że mogą usunąć nawet największe
zabrudzenia, ale równocześnie są one
bezpieczne dla pojazdu. A wszystko to
w rozsądnej cenie – podkreśla Michał
Kozłowski.

Bogdan Chlebowski

kierownik Stacji Kontroli
Pojazdów ALFA

kierownik Stacji Kontroli
Pojazdów ALFA

TEL. 510-049-787

TEL. 519-154-378

Omega

OMEGA

TEL. 506-113-356

SZCZEPAN MAŃKA

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ
STACJI KONTROLI POJAZDÓW
OMEGA

TEL. 508-921-558

Iwona Kozłowska

TYLKO 6 GRUDNIA – Z OKAZJI
MIKOŁAJA DLA KAŻDEGO
DZIECKA, KTÓREGO RODZICE
SKORZYSTAJĄ Z KONTROLI
POJAZDÓW NA STACJI OMEGA
W GODULI, CZEKA SŁODKA
NIESPODZIANKA. ZAPRASZAMY
Na kierowców – nie tylko od święta
czekają także mechanicy stacji ALFA
(Bykowina, ul. Szpaków 51). – Cieszy
nas to, że świadomość naszych kierowców rośnie, bo widzimy, że nasze zachęty do odwiedzenia stacji, przynoszą
oczekiwane efekty. W okresie jesiennozimowym, a zwłaszcza przed wyjazdami
na święta, czy ferie obserwujemy większe zainteresowanie kontrolami. Ale
proszę się nie obawiać – działamy szybko, sprawnie i bez dłuższych kolejek
– podkreśla Andrzej Izydorczyk.

Doceniają to także sami kierowcy, korzystający z usług Grupy AUTO-BUD.
– Jestem ich stałym klientem od wielu
lat. Po pierwsze jestem zadowolony z tego, jak fachowcy stacji dbają o moje auto i że zawsze mogę liczyć na szybką
oraz fachową pomoc. Bardzo ważne jest
dla mnie po drugie to, że zawsze spotykam się na stacji AUTO-BUD-u
z miłą i przyjaźnie nastawioną obsługą.
To dla mnie równie ważne – zaznacza
pan Roman, kierowca z Bykowiny, który korzysta z usług stacji ALFA.

doradca klienta
OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW
OMEGA

Marcin Kazuch

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 505-712-824

Denis Wodniok

Mechanik-Pomocnik
diagnosty
przy OKRĘGOWEJ Stacji
Kontroli Pojazdów OMEGA

TEL. 511-092-323

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Ruda Śląska | Godula | róg ul. Joanny i Starej | tel. 32 72 55 888

alfa

Stacja Kontroli Pojazdów

Ruda Śląska | Bykowina | ul. Szpaków 51 | tel. 32 74 09 221
czynna: pn.-pt. 7.00-19.00, sob. 8.00-14.00

www.auto-bud.com.pl
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„WIADOMOŚCI RUDZKIE” GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Nowa płyta już w przyszłym roku

– Swoją pierwszą płytę (nie licząc singli) wydałaś
w 2015 roku. Co się zmieniło po jej wydaniu?
– Oczywiście pracowałam nad swoim wokalem i kolejnymi numerami. Trochę zmieniłam grupę odbiorców
i spróbowałam swoich sił w muzyce disco. To się sprawdziło i udało mi się stworzyć taki program. Ponadto mogłam zagrać m.in. przed Stanem Borysem i zespołem Baciary w gminie Budzów i to były dla mnie bardzo ważne
koncerty, bo pokazały mi, że naprawdę lubię występować
na scenie.
– To oznacza, że zamierzasz tworzyć w nowym nurcie
muzycznym?
– Nie zamierzam zamykać się na jeden gatunek.
W trakcie mojej muzycznej drogi śpiewałam już w zespole
rockowym, ostatnio było disco, a zaczynałam przecież od
śląskiej sceny i na nią też zamierzam w najbliższym czasie
powrócić. Obecnie pracuję nad kolejną płytą i wydaje mi
się, że wszystkie te moje muzyczne drogi uda się na niej
połączyć. Muszę przyznać, że ostatnio zainspirowała mnie
nawet muzyka turecka. Zaczęłam się uczyć tego języka
i mam nadzieję, że będę mogła i w tym języku śpiewać. Dla
moich fanów mam też niespodziankę. Już niedługo ukaże
się mój kolejny teledysk i co najważniejsze – będziemy się
także częściej spotykać podczas koncertów na Śląsku.
– Są takie miejsca, do których wracasz co roku?
– Tak. Jednym z takich miejsce jest orzegowski dom seniora, z którego mieszkańcami bardzo często się spotykam,
żeby wspólnie pośpiewać. Są to oczywiście głównie klimaty biesiadne. W okresie świątecznym spotykamy się
także na kolędowaniu. Tak będzie i w tym roku.

Foto: Andrzej Frat

Po dłuższej przerwie zamierza powrócić do śpiewania na śląskich scenach, a obecnie pracuje
nad materiałem na kolejną płytę. W ramach naszego cyklu rozmawiamy z Moniką Konopką.

– Na koniec zapytam jeszcze o zespół, z którym obecnie pracujesz.
– W różnych projektach pracuję z różnymi ludźmi.
Obecnie jednym z moich współpracowników jest Andrzej
Frat, który jest świetnym muzykiem, ale wspólnie tworzymy też sesje zdjęciowe i teledyski. Ważną osobą jest także
Michelle Altaner, która dba o mój sceniczny wizerunek.

AW
REKLAMA
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ZŁOTE GODY

Helena i Kazimierz Kacprzykowie.
Barbara i Rudolf Spiegelowie.

Eugeniusz Świerc z wnuczką Dominiką.

Ewa i Andrzej Zdziechowie.

Kornelia i Jerzy Gajkowie.

Irena i Erwin Kowalscy.

Janina i Józef Aniołowie.

Józefa i Tadeusz Osmelakowie.

Renata Jaworska z wiceprezydentem Krzysztofem Mejerem.

Krystyna i Jan Stolorzowie.

Łucja i Jerzy Samulakowie.

Małgorzata i Jan Pajonkowie.

Teresa i Henryk Kuflowie.

Rozalia i Engelbert Krawczykowie.

Stefania i Henryk Droniowie.

Stefania i Zbigniew Tomczakowie.
REKLAMA

Urszula i Edward Blachucikowie.

Wanda i Henryk Brożkowie.
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EKOwiadomości

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

Zima nie rozgościła się jeszcze u nas na dobre, a już pojawiają się pierwsze alerty antysmogowe. Największe stężenie pyłu PM10 odnotowano w Rybniku, Zabrzu, Gliwicach i Katowicach. Smog jest szczególnie
groźny dla osób schorowanych, dzieci oraz kobiet w ciąży. Co prawda uchwała antysmogowa w naszym
województwie została przyjęta przez Sejmik Województwa w tym roku, ale walka z zanieczyszczeniami
powietrza to długotrwały proces.

Likwidujemy niską
emisję w regionie

To co wdychamy, ma znaczenie dla
naszego zdrowia. Zgodnie ze statystykami Światowej Organizacji Zdrowia
osiem procent pacjentów chorujących
na nowotwór płuc, choruje właśnie
przez smog.
Światowa Organizacja Zdrowia już
w roku 2013 alarmowała, że jakość
powietrza ma szczególne znaczenie
dla naszego zdrowia. Każdego roku
w Polsce z powodu smogu przedwcześnie umiera ok. 44 tysiące ludzi.
W Europie 340 tysięcy, na całym
świecie 3,5 miliona. W swoim raporcie WHO uznała zanieczyszczenie powietrza za jeden z głównych kancerogenów. Oszacowała, że ok. 223 tysiące zgonów w Europie jest spowodowanych rakiem płuc.
Proces walki z zanieczyszczonym
powietrzem polega na długofalowych
działaniach. Od zwykłej edukacji ekologicznej na temat tego, czym palimy
w naszych piecach i jaki wpływ ma to
na powietrze, a tym samym na to
czym oddychamy. Po działania twarde, inwestycyjne polegające na wymianie źródeł ciepła na takie, które
nie będą szkodzić.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca
założenia Osi priorytetowej i zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.7, kompleksowa likwidacja
niskiej emisji na terenie województwa
śląskiego, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
działając na podstawie Umowy z Ministrem Energii, ogłosił kolejny konkurs. Tym razem skierowany jest on
do przedsiębiorców, spółdzielni
mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz działających
w ich imieniu jednostek organizacyjnych oraz podmiotów świadczących

usługi publiczne w ramach realizacji
obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących
przedsiębiorcami. Zgodnie z zapisami
regulaminu celem poddziałania jest
wspieranie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę
głównie na cele komunalno-bytowe
sieci dystrybucji ciepła i/lub chłodu
w celu podłączenia nowych odbiorców (nowych budynków nie posiadających do tej pory źródła ciepła) lub
w celu podłączenia przyszłych odbiorców (tereny rozwojowe miasta).
Dodatkowo w ramach poddziałania
możliwa będzie realizacja kompleksowych projektów dotyczących budowy
nowych lub zwiększania mocy (w wyniku rozbudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami chłodu,
w których możliwe będzie wykorzystanie ciepła powstałego w danej in-

stalacji – tzw. projekty kompleksowe
(źródło wraz z siecią).
Nabór wniosków o dofinansowanie
rozpocznie się 29 grudnia br. i zakończy się 26 lutego 2018 roku. Wartość
dofinansowania może wynieść nawet
osiemdziesiąt pięć procent wartości
całego projektu.
Warto również przypomnieć, że
w ramach walki z niską emisją nadal
przyjmowane są wnioski o dofinansowanie na zadania związane z kompleksową modernizacją energetyczną
wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającą do zwiększenia
efektywności energetycznej budynków. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to
przedsięwzięcie mogące polegać na
ociepleniu przegród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie
lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na:
energię użytkową, energię końcową

oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalację rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub
oświetlenia. Zakres przedsięwzięcia
głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Konkurs skierowany jest
do spółdzielni mieszkaniowych,
wspólnot mieszkaniowych z obszaru
województwa śląskiego. Nabór wniosków w ramach tego działania potrwa
do 29 grudnia br.
W roku 2016 dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach działań na rzecz
ochrony powietrza udzielono pożyczek na łączną kwotę 194 983 tys. zł
oraz podpisano 1212 umów.
Dzięki realizacji zadań udało się
zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do
atmosfery o:
• 388 084 kg/a zanieczyszczeń pyłowych
• 72 302 449 kg/a zanieczyszczeń
gazowych, w tym:
– 687 291 kg/a tlenków siarki
– 120 501 kg/a tlenków azotu
– 538 363 kg/a tlenku węgla
– 70 956 159 kg/a dwutlenku węgla.
Pomimo podejmowanych działań
w zakresie ochrony powietrza nadal
mamy wiele do zrobienia w tym zakresie. Nie wystarczy tylko wymiana
sposobu ogrzewania, czy termomodernizacja budynków. W zakresie
ochrony powietrza musi się również
zmienić sposób naszego postrzegania
świata zwłaszcza tego wokół nas. Palenie odpadami lub substancjami o niskiej jakości kalorycznej, a za to
o ogromnym zanieczyszczeniu, nie
wpływa korzystnie na powietrze. Pamiętajmy, że wszyscy oddychamy
jednym powietrzem…
Agnieszka Kominek

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Magdalenie Gapys
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

20

Trwać w pamięci to żyć w sercach ludzi

Matki

Panu Romanowi Bar
oraz jego Rodzinie
wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

składa
Dyrektor wraz z Pracownikami
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej

składają
koleżanki i koledzy
z Wydziału Spraw Lokalowych

MATKI

OGŁOSZENIA | 6.12.2017

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.

Panu
Romanowi Barowi
pracownikowi Wydziału Spraw Lokalowych
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Matki
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta
Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
Prezydent Miasta Rudy Śląskiej
Grażynie Dziedzic
Pracownikom jednostek miejskich,
RIO, UKS, Prokuratury i sądów,
przyjaciołom, znajomym, sąsiadom
oraz wszystkim uczestniczącym w uroczystościach
pogrzebowych

śp. Marka Woźniaka
składają
pogrążona w smutku
żona Danka Morys-Woźniak,
córka Agnieszka oraz rodzina

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowej znajdującej się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy
Adama Mickiewicza – Cypriana Norwida, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż.
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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
Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32
240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel.
507-055-024.
Centralne ogrzewanie: gazowe
węglowe. Remonty mieszkań, łazienek. Tel. 512-121-532.
Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780116-672.
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 32 260-0033. 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. 606-274056.

OGŁOSZENIA | 6.12.2017
Hydraulik. Tel. 797-599-031.
Gazownik! Piece gazowe, instalacja
wod.-kan. Tel. 502-510-340.

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

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 502-052-885. ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam, www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 189
tys., www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.
Ruda, dwupokojowe, 46 m2, 49
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Bykowina, dwupokojowe, 1100 zł,
wynajmę, www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
Kochłowice, dom, 198 m2, 420 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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
335.000 zł. HALEMBA ul. Solidarności
od 74 m2 cena od 255 000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel.
691-523-055.
KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887-877-189.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

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

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska oraz o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości
własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym
4097/98 o powierzchni 38 m2, zapisanej na karcie mapy
4, obręb Bielszowice, KW GL1S/00017422/4 położonej
w Rudzie Śląskiej przy ul. Rycerskiej 3, przeznaczonej do
zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.

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

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

Sprzedam lub zamienię Kochłowice 80 m2 plus garaż. Tel. 502-510-460.

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

Kupię mieszkanie 2-3 pokoje na
Halembie bez pośredników. Tel. 664519-532.
Do wynajęcia mieszkania i kwatery pracownicze również dla obcokrajowców. Dzielnica Nowy Bytom ul.
Niedurnego i Wirek ul. Dąbrowskiego. Tel. 725-025-008. Rozmawiamy
po rosyjsku.
WYNAJEM mieszkania, Wirek, kawalerka szczegóły na stronie: www.
posesja.rsl.pl.

MOTORYZACJA
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel.
507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA.
Tel. 733-031-261.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.

PRACA
Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pracowników budowlanych
doświadczenie min 2 lata, kierownika budowy, brygadzistę z prawem
jazdy kat. B, tel. 601-504-030
w godz. 7-16, 32 242-24-11.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488596.
Zatrudnię opiekunki do pracy w
Niemczech. Tel. 32 271-09-66 781989-873.
Emerytka poszukuje pracy (sprzątanie biur, pomoc kuchenna). Tel.
662-052-229.
Operator wózka widłowego – Katowice Panewniki. Atrakcyjne warunki, 100 % weekendy, premie. Informacje pod nr tel. 519-820-943.
Zatrudnimy emerytów z prawem
jazdy kat. B do prac porządkowych.
Tel. 601-213-244.

RÓŻNE
Drewno kominkowe. Tel. 530-412007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.

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

Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507851-852.

Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie
zaświadczeń. Cena 0,55 za kg. DOBRA
CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300.
Ruda Śląska - Chebzie ul. Kokotek 52
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

Kupię wszelkie starocie porcelanę,
szkło, zegary, ﬁgurki, obrazy. Tel. 603280-675.

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

Antyki, starocie, meble, ﬁgurki, zegary, inne kupię. Tel. 515-533-560.
Musisz opróżnić dom, mieszkanie,
garaż, strych z mebli i innych niepotrzebnych rzeczy – zadzwoń. Tel. 515533-560.
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Akrobatyka

Akrobatki na Grand Prix Polski

Rudzkie akrobatki w Łańcucie zdobyły złote, srebrne i brązowe medale.

Rudzkie akrobatki w miniony weekend w Łańcucie wystartowały w kolejnych zawodach w akrobatyce sportowej. Tym razem KPKS Halemba
stanął do rywalizacji w Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia. Tradycyjnie już jak podczas każdych akrobatycznych zawodów, sportowych emocji nie brakowało. W najmłodszej kategorii youth
rudzkie zespoły wywalczyły komplet medali. Złoto zdobyła trójka dziewcząt: Emilia Wodyk, Emilia Urbańska i Emilia Biernat. Srebro – Hanna
Stańczyk, Zuzanna Szołtysek oraz Maja Posmyk.
Natomiast brąz wywalczyła dwójka dziewcząt
Milena Gabrysiak i Julia Jeleń. Do finału zakwalifikowały się także Lilianna Szudy i Dagmara Pik-

tas (IV miejsce ) oraz Julia Rasek, Monika Skorupa, Pola Mendocha (VI miejsce). W kategorii 1116 lat po złoty medal sięgnęła trójka dziewcząt w
składzie Julia Olchawa, Barbara Sordyl i Nikola
Janik, a brąz zdobyła dwójka Laura Gaim i Laura
Piekorz. Z kolei trójka Emilia Pawlas, Wiktoria
Matysiak i Katarzyna Walecka, po zaciętej walce
w finale start zakończyła na piątym miejscu. Najstarsza nasza trójka – Dorota Prokopowicz, Aleksandra Jawoszek i Dominika Bryła uplasowała się
ostatecznie na czwartej pozycji w kategorii 12-18
lat. Kolejne zawody, w których wystartują rudzkie
akrobatki, odbędą się 10 grudnia w Libiążu i 17
grudnia w Mikołowie.

Koszykówka

Pogoń idzie jak burza

MKKS Rybnik – Pogoń Ruda Śląska 88:92 (22:24, 32:24, 22:19, 12:25)
Ostatnie dwa mecze okazały się wygrane dla
koszykarzy rudzkiej Pogoni. Rudzianie pokonali
swoich przeciwników podczas spotkania w niedzielę (26.11) z Cracovią Kraków na własnym boisku oraz w sobotę (2.12) na wyjeździe po dobrej
czwartej kwarcie podczas meczu z MKKS-em
Rybnik.
Koszykarze pojechali do Rybnika, licząc na wygraną, jednak mogło się wydawać, że starcie z rybniczanami może nie być łatwe. Mimo wszystko
już na początku spotkania Pogoń prowadziła 8:0.
To nie spodobało się gospodarzom, którzy od tego
momentu zaczęli grać coraz lepiej. Jednak niedłu-

go potem Pogoń załapała pięć przewinień i gospodarze często stawali na linii rzutów wolnych, dzięki czemu zdobyli punkty. Po pierwszej połowie
prowadzili 54:48. Przez jakiś czas mogło się wydawać, że MKKS wygra to spotkanie, bo przed
ostatnią kwartą był na prowadzeniu. Dziesięć
ostatnich minut zaważyło jednak na ostatecznym
wyniku. Po kilku stratach gospodarzy i punktach
zdobytych przez Maślankę oraz Stankala Pogoń
odrobiła stratę i utraciła jeden punkt do rybniczan,
którzy w efekcie napotkali na problemy w ofensywie. Taką sytuację wykorzystała Pogoń, która wyszła na prowadzenie.
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Karate

Mikołajkowi karatecy
Młodzi karatecy sprawdzili swoje siły i umiejętności podczas Mikołajkowego Turnieju Karate.
W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Halembie odbyła się sportowa rywalizacja, której organizatorem był Rudzki Klub Kyokushin
Karate. – Mikołajkowy turniej karate od dobrych
kilkunastu lat organizowany jest w różnych miejscach w mieście. Cieszy się dużą popularnością
wśród naszych adeptów. Dzieciaki mogą sprawdzić swoje umiejętności. Na każdego czeka też mikołajkowy upominek – mówił Roman Dymek,
prezes Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate. – Ta
impreza ma szczególne znaczenie dla tych młodych osób, które w tym roku zaczęły swoją przygodę z karate. Turniej daje możliwość oswojenia się
z matą i stresem, który towarzyszy zawodom. To
dla nich też pierwsze spotkanie z publicznością
– dodał.
Karatecy zaprezentowali kata, czyli sekwencje
technik ataku i obrony. Połączone są one z określonym sposobem poruszania się, przyjęciem
określonej pozycji i sposobu oddychania. W zmaganiach na matach wzięli udział zawodnicy od 6. W turnieju wzięło udział ponad 160 zawodników.
do 17. roku życia.
– Wszyscy chcą się pokazać. Także ci starsi zawodnicy, którzy nieraz brali już udział w mistrzo- doświadczonych kolegów. W tym dniu stawiamy
stwach Polski czy Europy. To nas bardzo cieszy. jednak przede wszystkim na dobrą atmosferę i zaNajmłodsi mogą bezpośrednio uczyć się od swoich bawę – zaznaczał Roman Dymek.

Ju-jitsu

Podopieczni „Matecznika” z medalami
Złote medale zdobyła dwójka młodych rudzian podczas turniejów w ramach Ogólnopolskiej Ligii Dzieci
i Młodzieży, która odbyła się w Mysłowicach. Małgorzata Baucz oraz Maciej Szczepanik z Rudzkiego Klubu Ju-Jitsu przy Osiedlowym Domu Kultury RSM
„Matecznik” po raz kolejny pokazali, że nie mają sobie
równych. W rywalizacji wzięło udział około 650 zawodników z 35 klubów.
Małgorzata Baucz w Pucharze Śląska zdobyła złoty
medal w kategorii ne waza (32 kg) oraz drugie miejsce
w fighting w kategorii 32 kg. Z kolei w Ogólnopolskiej
Lidze Dzieci i Młodzieży zdobyła dwa złote medale
w kategorii 32 kg. W Śląskim Turnieju no gi również
nie dała się pokonać i zdobyła złoto. W sumie Baucz
wywalczyła cztery złote i jeden srebrny medal. Natomiast Maciej Szczepanik zdobył w Ogólnopolskiej Lidze dwa złote medale oraz złoto w Pucharze Śląska.

Młodzi rudzianie dobrze spisali się na
zawodach w Mysłowicach.
reklama
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Hokej

Hokej na Barbórkę
Barbórkowy Turniej Minihokeja odbył się w sobotę na lodowisku na Burloch Arenie. W rywalizacji wzięło udział 120 młodych zawodników z ośmiu
polskich klubów. Hokeiści zostali podzieleni na
dwie grupy czterozespołowe, a po rywalizacji grupowej na zasadzie meczów „każdy z każdym”, ekipy walczyły o poszczególne miejsca systemem pucharowym. Każda drużyna rozegrała łącznie pięć
meczów. Organizatorem turnieju było Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw” Ruda Śląska. – Większość rodziców, głównie ojców naszych zawodników, to obecni lub emerytowani górnicy. Organizując turniej pod hasłem „barbórkowy”, chcemy pokazać, że doceniamy ich pracę, że o nich pamiętamy.
W ten sposób włączamy się też w wielowiekową tradycję obchodzenia Barbórki na Śląsku – tłumaczył
Jerzy Sobera, prezes RTH „Zryw” Ruda Śląska.
Miłośnicy hokeja mogli dopingować osiem drużyn z całej Polski, czyli: AH Legia Warszawa, WTH
Wrocław, Cracovię Kraków, Podhale Nowy Targ,
Niedźwiadki Sanok, TMH Polonia Bytom oraz
MUKS Orlik Opole. Warto dodać, że Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw” Ruda Śląska, szkoli
aktualnie 40 zawodników w wieku od 7 do 18 lat.
W bieżącym roku dwóch wychowanków klubu
– Igor Augustyniak oraz Klaudiusz Cuber – zostało
objętych szkoleniem w ramach Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Katowicach. Ponadto Klaudiusz Cuber został pierwszym wychowankiem RTH „Zryw”
powołanym do Reprezentacji Polski U-18, biorąc
udział w oficjalnych spotkaniach warszawskiego
Turnieju Nadziei Olimpijskich z kadrami Węgier,
Słowacji oraz TEAM Morawa. Dodajmy, że klub

W zawodach rywalizowali hokeiści z całej Polski.
prowadzi nabór praktycznie przez cały rok – edukację hokejową (w tym ogólnorozwojową) oferuje już
trzylatkom. – Górna granica wieku naborowego na
obecny sezon, to rocznik 2009. Nie zamykamy jednak drogi dla dzieci starszych, posiadających już
podstawy techniki jazdy na łyżwach i predyspozycje
z zakresu koordynacji ruchowej. Co ważne, zapisanie dziecka na zajęcia sportowe nie jest związane
z wstępnymi kosztami. Początkującym adeptom hokeja, klub udostępnia sprzęt ochronny, a także łyżwy
i kije nieodpłatnie – dodał Jerzy Sobera.
Wyniki sobotniego turnieju: I miejsce AH Legia
Warszawa, II miejsce TMH Polonia Bytom,
III miejsce Podhale Nowy Targ, IV miejsce RTH
Zryw, V miejsce Niedźwiadki Sanok, VI miejsce
MUKS Orlik Opole, VII miejsce WTH Wrocław,
VIII miejsce Cracovia Kraków.

Badminton

Liga podsumowana
W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 16 zakończyły się rozgrywki piątej edycji amatorskiej
ligi badmintona zorganizowanej przez Rudzki
Klub Grotołazów „Nocek” oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji. W tym roku wystartowało w niej
ośmiu zawodników. Rozegrano 58 meczów w systemie „mecz – rewanż”. Do samego końca rozgrywek sprawa mistrzostwa była otwarta. Ostateczna
klasyfikacja ukształtowała się po ostatniej kolejce

rozgrywek, gdzie pięciu zawodników miało szanse na zwycięstwo. Po niesamowicie wyrównanej
walce zwyciężył Sławomir Pośpiech (zaledwie
różnicą siedmiu małych punktów) przed Tomkiem
Skrzypkiem i Damianem Szołtysikiem. Poniżej
ostateczna klasyfikacja: 1. Sławomir Pośpiech,
2. Tomasz Skrzypek, 3. Damian Szołtysik, 4. Patryk Poks, 5. Łukasz Matusak, 6. Artur Zwierzyński, 7. Ireneusz Długaj, 8. Kasjan Nowak.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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Pływanie

Dziewczyny z Manty zdominowały Śląsk
Podczas mistrzostw Śląska 10-latków w pływaniu, które odbyły się w piątek (24.11) w Dąbrowie
Górniczej, reprezentacja rocznika 2007 z UKS-u
Manty Ruda Śląska pokazała prawdziwie mistrzowski poziom. Na krytej pływalni Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków zameldowało
się ponad 300 zawodników z 30 klubów z naszego
regionu. Młodzi zawodnicy zmierzyli się ze sobą
we wszystkich stylach i na różnych dystansach.
Czterokrotną mistrzynią Śląska 10-latków została Marta Poppe. Nie miała ona sobie równych na
50 m stylem dowolnym, 100 i 50 m stylem klasycznym i 100 m stylem zmiennym. To ważne
osiągnięcie, ponieważ czterokrotny tytuł mistrza to
rzadkość. Z kolei wicemistrzynią Śląska na 100 m
stylem dowolnym została Michalina Skudlik. Na
tym samym dystansie i tym samym stylem Kamil
Szafarczyk wywalczył trzecie miejsce. W sumie
rudzcy zawodnicy z rocznika 2007 zdobyli sześć
medali indywidualnych. Godnym odnotowania
jest fakt bardzo dobrych występów pozostałych zawodników. W mistrzostwach wzięła udział dość
liczna grupa: Kinga Nowara, Wiktoria Drażyk,
Maja Szykowska, Maja Kloza, Karolina Kuberek,
Alicja Boruta, Natalia Proksza oraz Maciek Grychtoł i Maciek Pinkawa. Prawie we wszystkich konkurencjach, w których startowali pływacy, ustanowili oni swoje rekordy życiowe. Wielu z nich w paru startach uplasowało się na wysokich miejscach
(pierwsze piątki lub dziesiątki na Śląsku) zdoby-

Rywalizacja medalowa zakończyła się
pierwszym miejscem UKS-u Manty.
wając punkty dla klubu. Na koniec pierwszego
bloku prawie 10-godzinnych mistrzostw oraz na
koniec drugiego bloku zawodów, reprezentantki
UKS-u Manta dwukrotnie stawały na najwyższym
stopniu podium w wyścigach sztafetowych. Sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym w składzie: Kinga
Nowara, Maja Szykowska, Michalina Skudlik oraz
Marta Poppe oraz sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym w składzie: Kinga Nowara, Wiktoria Drażyk,
Michalina Skudlik i Marta Poppe, były bezkonkurencyjne. Natomiast Marta Poppe została najlepszą
zawodniczką za dwa starty wg. Fina, a Michalina
Skudlik uplasowała się na piątej pozycji. Kamil
Szafarczyk zakończył na siódmej pozycji w tej kategorii.

Zapasy

Dobry start na koniec sezonu
Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu
wolnym odbył się w pierwszy weekend grudnia w Koronowie. Podczas zawodów bardzo
dobrze zaprezentowali się zawodnicy Slavii.
Sześcioosobowa ekipa rudzkich zapaśników
przywiozła z Kujaw aż pięć medali.
Złoto wywalczył rywalizujący w kategorii
do 58 kg Klaudiusz Wiezner, srebrne medale
zdobyli Sajmon Klepacki (50 kg) i Marcel
Wójcik (85 kg), a brązowe medale przypadły
w udziale Tomaszowi Gawronowi (54 kg)
i Kamilowi Kaiserowi (46 kg). W ogólnej klasyfikacji dobra postawa zawodników zaowocowała drugim miejscem Slavii w klasyfikacji
klubowej.

Zawodnicy Slavii zdobyli pięć medali
podczas turnieju na Kujawach.
reklama
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