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SZPITAL MIEJSKI

Ostatnio coraz częściej padają
pytania odnośnie oddziału
kardiologicznego rudzkiego
szpitala. Temat ten powrócił
m.in. podczas przedostatniej
sesji Rady Miasta. O tym oraz
m.in. o roku zmian rozmawiamy
z prezes Szpitala Miejskiego
w Rudzie Śląskiej,
dr Katarzyną Adamek.
– Pojawiły się pogłoski, że są plany likwidacji
oddziału kardiologicznego. Ile w nich jest prawdy?
– Pogłoski, jakie docierają do nas, dotyczące
planów likwidacji kardiologii, są całkowicie bezzasadne. Nigdy nie miałam planów likwidacji któregokolwiek z oddziałów. Uważam, że zlikwidować coś jest bardzo łatwo, natomiast odbudować
jest zdecydowanie trudniej, czasem wręcz jest to
niemożliwe. Być może pogłoski te związane są
z faktem złożenia przez część zespołu kardiologów
wypowiedzeń. Doświadczenie wskazuje, że choć
czasem trudno znaleźć następców na miejsce odchodzących, to jednak z perspektywy czasu można
stwierdzić, że nie ma ludzi niezastąpionych. Wskazują na to również nasze doświadczenia, związane
ze zmianami lekarzy na oddziale urazowo-ortopedycznym i oddziale pediatrycznym. Choć w okresie zmiany nie obyło się bez problemów organizacyjnych, to w dłuższej perspektywie mieszkańcy
nie stracili na jakości świadczonych usług, a wręcz
w niektórych przypadkach zyskali. Obecnie przygotowujemy się do remontu oddziału kardiologii,
zamierzamy spowodować, aby na wszystkich łóżkach kardiologicznych była możliwość pełnego
monitorowania pacjenta. Jak powszechnie wiadomo, remont na oddziale kardiologii jest bardzo

Rok zmian. Czasem trudnych

potrzebny. Jesteśmy również w trakcie poszukiwania nowego zespołu kardiologów.
– Czy na tym koniec zmian?
– Obecnie oddział wyposażony jest w 30 łóżek.
Zmiany w zakresie liczby łóżek mogą być wyłącznie kosmetyczne, spowodowane wymogami związanymi z remontem i podwyższeniem standardu
pobytu. Planujemy, aby oddział rozwijał świadczone usługi kardiologiczne ze szczególnym
uwzględnieniem narastającego problemu niewydolności krążenia. Nasze zamiary obejmują zarówno udoskonalenie zachowawczych form leczenia niewydolności krążenia, jak również stopniowy rozwój zaawansowanych technik terapeutycznych o charakterze zabiegowym. Zamierzamy
rozbudować zakres świadczonych usług w zakresie kardiologii o rehabilitację kardiologiczną i poradnictwo z łatwym dostępem do kardiologa.
– Ile osób obecnie pracuje na oddziale kardiologicznym?
– Obecnie na oddziale kardiologii zatrudnionych jest 11 lekarzy (w tym na umowy o pracę
i kontrakty) i 22 pielęgniarki. Spośród lekarzy
siedmiu złożyło wypowiedzenia. Prawie wszystkie z nich upływają po okresie trzech miesięcy.
Większości lekarzy wypowiedzenie kończy się
z końcem stycznia przyszłego roku.
– Nie były to jednak jedyne zmiany personalne, do jakich doszło przez ostatni rok w szpitalu...
– Owszem, jak już wspomniałam, wcześniej na
oddziale urazowo-ortopedycznym został zatrudniony nowy zespół specjalistów, po odejściu dotychczas współpracującego ze szpitalem zespołu
lekarzy. Dzisiaj można podsumować, że po zmia-

nach zwiększył się zakres świadczonych usług
przez naszą ortopedię m.in. wróciło protezowanie
kolan, wykonujemy zabiegi rewizyjne endoprotez
stawu biodrowego na dużo większą skalę, a także
wszczepiamy implanty odtwarzające chrząstkę
stawową kolana, jesteśmy przygotowani do wykonywania zabiegów wszczepiania endoprotez stawu
międzypaliczkowego palucha, pobudzamy zaburzony wzrost kostny przeszczepami szpiku kostnego. Dla mnie bardzo ważne jest to, że zwiększa się
zakres świadczonych usług. Druga zmiana personalna była zmianą pokoleniową na pediatrii. Wieloletnia ordynator oddziału pediatrii pani Violetta
Stachnowska-Golba zdecydowała o przejściu na
emeryturę. Obowiązki ordynatora oddziału dziecięcego w Bielszowicach, przejął dr Robert Szylo,
który już kiedyś pracował u nas na stanowisku zastępcy. Dr Robert Szylo zaprosił do współpracy
dwóch nowych pediatrów i kilku specjalistów konsultantów. W naszym oddziale pediatrii mali pacjenci mogą również skorzystać z konsultacji neurologicznej, kardiologicznej, psychologicznej i innych konsultacji specjalistycznych na miejscu.
– Ale to nie jedyne zmiany dla pediatrii?
– Moim priorytetem na najbliższe lata jest przeniesienie oddziałów szpitalnych w tym pediatrii
z Bielszowic do Goduli w celu polepszenia komfortu diagnostyki małego pacjenta. Bo to przecież
w szpitalu w Goduli mamy m.in. zakład diagnostyki obrazowej wraz z rezonansem magnetycznym,
tomografem, pracownię endoskopii, a także konsultacje laryngologiczno-okulistyczne. Obecnie
mali pacjenci są przewożeni z bielszowickiej pediatrii do Goduli na te badania. Z kolei w Bielszowicach pozostawimy oddział psychiatryczny

i chcemy uruchomić tutaj zakład opiekuńczo-leczniczy, a w dalszej perspektywie także rehabilitację.
Tak, aby obok siebie działały centrum zdrowia psychicznego oraz centrum leczenia chorób osób starszych. W tym celu planujemy termomodernizację
bloku A i B, a następnie doposażenie budynków.
– A czym teraz żyje szpital?
– Generalnie można powiedzieć, że koniecznością poprawy warunków funkcjonowania szpitala,
tak aby chorzy czuli się komfortowo i bezpiecznie.
Zatem żyjemy inwestycjami i opracowywaniem
koncepcji wdrażania nowych usług dla mieszkańców naszego miasta. Mamy ogłoszony konkurs na
remont laboratorium, przygotowujemy także konkurs na remont nowego oddziału neurologii, który
będziemy przenosić, a dotychczasowy zamierzamy remontować. Trwają też intensywne przygotowania do remontu oddziału kardiologii. Oczekujemy na decyzję o ewentualnym przyznaniu środków unijnych w programie marszałkowskim i do
końca grudnia będziemy wiedzieć, czy otrzymamy
dofinansowanie na stworzenie budynku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i na zakup kolejnego
sprzętu medycznego. Prawie udało nam się także
dokończyć remont archiwum i przygotowujemy
się do uruchomienia apteki szpitalnej po remoncie.
Intensywnie pracujemy nad realizacją dotacji
z Ministerstwa Zdrowia w wysokości około 1,5
mln zł. Dzięki tym pieniądzom nasz szpital wzbogaci się o osiem inkubatorów, trzy respiratory i kilka urządzeń wspomagających oddychanie dla naszych najmniejszych pacjentów. Ponadto wzbogacimy się o laktatory, zamrażarki i sprzęt niezbędny
dla banku mleka, który jest jednym z nielicznych
w Polsce. A przypomnę, że w naszym szpitalu tyl-

ko w ciągu 11 miesięcy bieżącego roku hospitalizowaliśmy 358 wcześniaków w tym 158 ze skrajnie niską wagą urodzeniową nawet poniżej 600 g.
Chcę podkreślić, że jest to grupa dzieci, które bez
specjalistycznej pomocy nie miałyby szansy przeżycia. Oprócz wymienionych inwestycji cały czas
trwają zakupy aparatury medycznej, mające na celu odnowienie naszej bazy sprzętowej, tam gdzie
jest to konieczne. Szpital wzbogacił się między
innymi o aparat do znieczuleń, respiratory, nowy
system KTG. Bardzo ważną rolę w naszych inwestycjach odgrywa miasto, które do końca roku
przekaże kwotę 3 mln 500 tys. zł na podwyższenie
kapitału, co my skrupulatnie staramy się przeznaczać na kolejne inwestycje. Żyjemy też cały czas
sytuacją finansową szpitala, która dzięki wysiłkowi wszystkich pracowników z miesiąca na miesiąc ulega poprawie. Aby szpital mógł się rozwijać, niezbędna jest dobra kondycja finansowa, zatem można stwierdzić, że powoli zmierzamy we
właściwym kierunku.
– Niedawno minął rok, odkąd jest Pani prezesem. Jak Pani go ocenia?
– To był dla mnie bardzo intensywny rok – poznawania personelu, procesów i organizacji
w szpitalu, a także wielu zmian. Najważniejsze dla
mnie jest to, że widzę olbrzymi potencjał, zarówno
po stronie zatrudnionego personelu, jak i organizacji. W naszym szpitalu pracuje wielu ludzi z pasją,
bardzo oddanych swojej pracy. To potencjał, który
można wykorzystać dla dobra naszych chorych.
Wiem, że mogę liczyć na mój personel w trudnych
sytuacjach, a tych w mijającym roku nie brakowało. Mamy wszak za sobą rok intensywnych przemian, a przed sobą równie pracowity czas. JO
REKLAMA

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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KONCERT POETYCKI

Muzyczna niedziela w MCK

WOKÓŁ NAS| 13.12.2017

ANIOŁY WOLONTARIATU

Anioły są wśród nas

Foto: UM Ruda Śląska

Foto: UM Ruda Śląska

W minioną niedzielę (10.12) w Miejskim Centrum Kultury odbył się XII już koncert Po raz kolejny wyróżniono osoby i organizacje, które bezinteresownie pomagają innym. Gala wręczenia statuetek „Anioły Wolontariatu”
poetycki przygotowany przez kluby młodzieżowe Stowarzyszenia św. Filipa Nere- odbyła się w Domu Kultury w Bielszowicach (8.12.), a zorganizowało ją Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”.
usza. Nastrojowe koncerty, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszyły się ogromną
W ten sposób organizacja odznacza wopopularnością, a sala Miejskiego Centrum Kultury aż dwukrotnie wypełniła się po
lontariuszy już do siedmiu lat. Za pracę na
brzegi.
rzecz mieszkańców i bezinteresowną pomoc potrzebującym wyróżniono sześć organizacji oraz 32 osoby. – Dzisiaj spotykamy się, by wyróżnić te osoby, które w sposób szczególny z zaangażowaniem działają
na rzecz innych – mówiła Anna Krzysteczko, zastępca prezydent miasta Ruda Śląska.
– Pomoc nieoczekująca zapłaty, szczera
i dobrowolna, to najpiękniejszy dar, jaki
możemy ofiarować drugiemu człowiekowi
– dodała.
Koncert poetycki odbył się już po raz dwunasty.
Konferencja „Anioły Wolontariatu” to
okazja do podziękowań i wyróżnień, ale
Podczas gali wyróżniono osoby działające na rzecz potrzebujących.
– Od lat wejściówki na nasze koncerty rzyszenia św. Filipa Nereusza w Rudzie Ślą- przede wszystkim do podsumowania dziarozchodzą się w kilka dni po ogłoszeniu daty skiej. – Chętnych do występu jest zawsze łalności. – Staramy się podzielić z Wami
wydarzenia. To dla nas duże wyróżnienie więcej niż jesteśmy w stanie zaprezentować. ciekawymi wydarzeniami, które dzieją się jest on we współpracy ze Szkołą Podstawo- wiele korzyści dzieciom, że uwierzą one
– mówi Alina Szulirz, prezes Stowarzysze- Są osoby, które występują z nami od lat, ale w naszym mieście – powiedziała Joanna wą nr 4. W ramach „Akademii Przyszłości” w siebie, w swoje możliwości, a my i szkoła
pokazujemy też nowe osoby, głownie na- Golicz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz wolontariusze raz w tygodniu prowadzą in- będziemy mogli im pomóc, by uwierzyli, że
nia św. Filipa Nereusza.
dywidualne zajęcia z uczniem. Ponadto or- mogą spełnić swoje marzenia – powiedziaPodczas koncertów na scenie pojawia się szych klubowiczów, z którymi mam okazję Dzieci i Młodzieży „Przystanek”.
Jedną z nowych idei jest projekt „Akade- ganizowane są wspólne wyjścia m.in. do ła Natalia Palus, promotorka akcji „Akadekilkudziesięciu muzyków związanych z tym pracować cały rok – dodaje. Jak co roku
stowarzyszeniem. – W tym roku spotkała się spotkanie miało także wymiar charytatyw- mia Przyszłości”, który działa w mieście kina, teatru, czy na basen. – Mam nadzieję, mia Przyszłości” w Rudzie Śląskiej.
duża grupa muzyków, zarówno zawodowych ny. Tegoroczny koncert poetycki odbył się zaledwie od kilku miesięcy. Realizowany że nasza współpraca ze szkołą przyniesie
Arkadiusz Wieczorek
jak i amatorów, którzy już od września ćwi- pod hasłem „Gramy dla Izy z wdzięcznością
czyli na próbach – mówi Dariusz Kowalski, oraz dla jej rodziny, z szacunkiem i ku pokierownik klubów młodzieżowych Stowa- krzepieniu”. 
AW

POMAGAMY

REKLAMY

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna
ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

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
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Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

– Kiedy poznałam mamę Oliwki, dowiedziałam się, że dziewczynka choruje. Zapytałam więc, jakie ma ona marzenia i okazało
się, że chciałaby być ratownikiem medycznym. Dlatego postanowiłam zadzwonić do
szpitala i pomóc spełnić marzenia małej
dziewczynki. Wydawało mi się, że to nie jest
duży problem i jesteśmy w stanie to zrobić.
No i dzisiaj się udało – zaznaczyła Jolanta
Mikołajewska ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Bykowinie, która wpadła na pomysł zorganizowania niespodzianki dla Oliwii. – My
też chciałyśmy towarzyszyć Oliwii w tym

wielkim dla niej dniu i bardzo się cieszymy,
że spełniło się jej marzenie – dodały Paulina
Mazurek i Julia Motylewska, uczennice
Szkoły Podstawowej nr 2.
Dwa lata temu lekarze zdiagnozowali
u dziewczynki neuroblastomę III stopnia.
– Obecnie Oliwia poddawana jest specjalistycznemu leczeniu, a w przyszłości planowany jest m.in. autoprzeszczep komórek
macierzystych oraz radioterapia guza jamy
brzusznej – podkreśla Arkadiusz Loska,
rzecznik prasowy Szpitala Miejskiego
w Rudzie Śląskiej. – Oliwka chce w przy-

Foto: AL

Miniony czwartek (7.12) w Szpitalu Miejskim był dość nietypowym dniem. W Izbie
Przyjęć dyżur pełniła niespełna siedmioletnia Oliwia, która od dwóch lat choruje
na złośliwy nowotwór, a jej największym marzeniem jest zostanie w przyszłości
ratownikiem medycznym. Rudzki szpital postanowił pomóc w spełnieniu marzenia chorej dziewczynki. Oliwia na jeden dzień stała się częścią zespołu ratowniczego Szpitala Miejskiego w Goduli.

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

Zapraszamy do salonu

Niespodzianka dla Oliwki

Siedmioletnia Oliwia spełniła
swoje marzenie.
szłości zostać ratownikiem medycznym, ale
my już teraz, w ramach prezentu na mikołajki i urodziny, które obchodzi 24 grudnia,
postanowiliśmy spełnić to marzenie – dodaje. 
Agnieszka Lewko
REKLAMA
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BEZPIECZEŃSTWO

OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Czy w Rudzie Śląskiej jest bezpiecznie?
– Kiedy ktoś mnie pyta, czy po ostatnich wydarzeniach Ruda Śląska jest
miastem bezpiecznym, bez wahania odpowiadam – trzy razy tak. Śmiertelne
pobicie kibica jednej z drużyn oraz tragedia rodzinna w jednym z rudzkich
domów, a także pobicie osiemnastolatka w żaden sposób nie świadczą
o tym, że Ruda Śląska nagle stała się miastem niebezpiecznym. Świadczą
o tym dane policji. I tak w 2015 roku odnotowano w całym mieście ponad
2,7 tysiąca przestępstw. W 2016 było ich już nieco ponad 1,9 tysięcy. W kategorii rozboje liczba postępowań w ciągu ostatnich pięciu lat zmalała
o prawie połowę. To tylko niektóre dane – komentuje Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Przypomnijmy, że do ostatniego pobicia młodego mężczyzny doszło
przy ul. Głównej w Wirku. Osiemnastolatek padł oﬁarą około dziesięciu
osób. Policja interweniowała na miejscu zdarzenia jeszcze w momencie,
kiedy grupa mężczyzn zaczęła okładać osiemnastolatka. Poszkodowany
prawdopodobnie jest kibicem Górnika Zabrze, dlatego policja nie wyklucza, że były to porachunki kibiców. – W momencie, kiedy grupa mężczyzn
napadła na osiemnastolatka, przejeżdżał tamtędy nasz patrol operacyjny
z komisariatu IV i w porę zareagował. Zaczął interweniować, ale sprawcy
uciekli z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze skupili się na pokrzywdzonym
i próbowali udzielić mu pomocy. Osiemnastolatek jednak jej odmówił. Nie
chciał pomocy ze strony pogotowia ratunkowego, które zostało wezwane na
miejsce zdarzenia – informuje Arkadiusz Ciozak, oﬁcer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. – Ta sytuacja dowodzi jednak, że policjanci pracują, są na ulicach miasta i reagują na różne zdarzenia oraz incydenty. Dzięki temu, że jest więcej patroli policyjnych, na ulicach naszego

Foto: arch.

W ostatnim czasie w Rudzie Śląskiej doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń, takich jak śmiertelne pobicie kibica, czy tragedia rodzinna
w Bykowinie. Wydarzenia te zaniepokoiły rudzian i zrodziły wiele pytań na temat bezpieczeństwa w mieście. Tym bardziej, że w poniedziałek (4.12) znów doszło do pobicia osiemnastolatka w Wirku. Czy Ruda Śląska jest bezpiecznym miastem? Statystyki pokazują, że tak.
Jednak i tak prewencyjnie zwiększono liczbę patroli w mieście.

Od kwietnia br. miasto patroluje kilkaset dodatkowych patroli.

miasta jest bezpieczniej – dodaje. Kilkaset patroli policyjnych przybyło
w mieście już w kwietniu br. Ich liczbę zwiększono jeszcze bardziej pod
koniec października po pobiciu kibica Górnika Zabrze w Orzegowie. Od
tego czasu razem z policjantami i strażnikami miejskimi miasto patrolują
także funkcjonariusze straży granicznej. Dodajmy, że jak wynika ze statystyk, w siedmiu kategoriach przestępstw, które są sklasyﬁkowane jako najbardziej uciążliwe dla mieszkańców, czyli bójki, pobicia, kradzieże, włamania, kradzieże pojazdów, uszczerbki na zdrowiu i uszkodzenia ciała, ich
liczba zmniejszyła się. W 2016 roku (od stycznia do października) było ich
788, z kolei w tym samym okresie w 2017 roku 651, czyli o 127 mniej.
Agnieszka Lewko
OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rudzie Śląskiej
w rejonie ulicy Bielszowickiej, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony w kompleksie.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna
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Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 24860-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja
czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.0016.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk:
Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy
ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

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

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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Miłośnicy jazdy na łyżwach w okresie świąteczno-noworocznym będą mieli wielką frajdę. Na miejskim rynku
zostało otwarte lodowisko, z którego mieszkańcy mogą
korzystać bezpłatnie od 6 grudnia aż do początku lutego.
– Lodowisko na rynku to nowość w naszym mieście. Mamy dwa lodowiska z taflą lodową, a to jest lodowiskiem
syntetycznym – zaznacza Zygmunt Grzybek, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – Rynek w Nowym Bytomiu jest centralnym punktem naszego miasta i już
od jakiegoś czasu myśleliśmy o tym, żeby go uatrakcyjnić, szczególnie w zimie. Dlatego wydaje mi się, że lodowisko to typowo zimowy akcent, a przy okazji rekreacyjno-sportowy, który ucieszy mieszkańców i którzy będą z niego chętnie korzystać – dodaje. Na lodowisku może przebywać jednocześnie czterdziestu łyżwiarzy. Obok niego
znajduje się punkt, w którym można wypożyczyć odpłatnie łyżwy w różnych rozmiarach. Łyżwy można wypożyczyć przy lodowisku w Nowym Bytomiu za 4,50 zł na
godzinę. Z kolei dla grup wypożyczenie jest możliwe za
3 zł na godzinę. Lodowisko jest otwarte codziennie
od 11 do 15, później jest godzina przerwy i dalej w godz.
od 16 do 20 łyżwiarze znowu mogą poszaleć na tafli.
W Rudzie Śląskiej działają jeszcze trzy lodowiska:
w Orzegowie, Halembie i Bykowinie. 
AL

WIREK

Kiermasz z sercem
Po raz drugi Szkoła Podstawowa nr 2 przygotowała
świąteczny kiermasz ozdób, wykonanych przez niepełnosprawnych uczniów placówki. Była to okazja, by
przed okresie świątecznym zrobić coś dobrego dla drugiej osoby, bo dochód z kiermaszu przeznaczony zostanie na zakup drobnych materiałów do SP nr 2.
Kiermasz odbył się w czwartek (7.12) po raz drugi
w CH Plaza. – Wszystkie rzeczy zostały wykonane przez
grupę dzieci z zespołu rewalidacyjnego – oczywiście
z naszą pomocą. Przygotowaliśmy m.in. pierniczki,
anioły z ceramiki, czy choinki z papieru. Zaczęliśmy już
w połowie listopadzie. Dla uczniów była to podwójna
korzyść, bo po pierwsze dodatkowo ćwiczyli ręce i wykonywali czynności manualne, ale przede wszystkim
mieli z tego ogromną radość – podkreślała Justyna
Kściuk, wychowawca zespołu rewidalicyjno-wychowawczego w SP nr 12. – Wszystkie środki, które udało
się uzbierać, chcemy przeznaczyć na zakup rzeczy, które są potrzebne w zakresie samoobsługi, czyli np. ograniczniki do talerzy, a także np. filmy, czy bajki – dodała
Justyna Kściuk.
JO

Świątecznie w ZSO nr 3

Mają certyfikat na zdrowie

Foto: arch.

Szaleństwo na łyżwach

WIREK

Kochłowice

Spotkania świąteczne w ZSO nr 3 to już tradycja.
Spotkanie z Mikołajem i Jarmark Bożonarodzeniowy to już tradycja w ZSO nr 3. Jak co roku z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia społeczność szkolna przygotowała moc atrakcji. – Spotkania
z Mikołajem przygotowujemy wraz z uczniami gimnazjum – w tym roku z klas drugich. Rozpoczęto je dość
dawno i tak naprawdę przeznaczone były dla dzieci
pracowników szkoły. Jednak dzieci już podrosły, widzów zaczęło ubywać, dlatego wraz z panią Katarzyną Zbytniewską postanowiłyśmy zaprosić inne
instytucje do współudziału i to się sprawdza
– mówiła Justyna Grajdek, nauczycielka w ZSO nr 3.

W tym roku w wydarzeniu wzięły udział dzieci ze
świetlicy socjoterapeutycznej w Bykowinie i Ośrodka
Najświętsze Serce Jezusa w Halembie. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem o Dziadku Mrozie. Później Mikołaj rozdawał dzieciom prezenty. – Wiemy, że
nie zawsze mikołajki są dla tych dzieci radosne, dlatego przygotowujemy im paczki. Zapraszamy też do zabawy na żywo, dzięki czemu widzimy radość na twarzach naszych gości – dodała Justyna Grajdek. Dodajmy, że uczniowie szkoły zorganizowali w tym roku
również już V Jarmark Bożonarodzeniowy, podczas
którego nie zabrakło wielu świątecznych atrakcji. AL

NOWY BYTOM

Rudzianie z nową salą
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty ma
pomieszczenia w nowej odsłonie. Zakończył się remont sali, przeznaczonej do prowadzenia zajęć z tańca oraz garderoby.
Remont sali na pierwszym piętrze MCK-u trwał
od lipca do paździenika. – W wyniku modernizacji
sala taneczna wyposażona została w specjalną wykładzinę baletową, lustra, poręcze baletowe, a także
nagłośnienie. Pozostałe pomieszczenia, przyległe do
sali tanecznej, zostały zaadaptowane na magazyny
strojów oraz przebieralnię – wylicza Patrycja Ryguła-Mańka z Miejskiego Centrum Kultury. – Zajęcia
w niej mają głównie sekcje tańca nowoczesnego dla
dzieci, czyli zespoły Rewolucja, Diament i Diamencik, a także Zespół Pieśni i Tańca „Rudzianie” oraz
sekcja taneczna dla seniorów, czyli zespół „Starszaki” – dodaje. Remont współfinansowano ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Foto: MCK

NOWY BYTOM
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W MCK-u wyremontowana
została sala taneczna.
– W ramach tego samego projektu na potrzeby
MCK-u zakupiona została cyfrowa konsoleta realizacji dźwięku oraz podłoga baletowa dwustronna, która może być wykorzystywana w czasie przedstawień
tanecznych na scenie – podkreśla Patrycja RygułaMańka. 
JO

Szkoła Podstawowa nr 7 dołączyła do Śląskiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie. Jednak certyfikat ten to „jedynie”
potwierdzenie działań, które od lat prowadzone są w placówce, a które uczą najmłodszych zdrowych nawyków i zamiłowania do sportu. – Od wielu lat prowadzimy szeroko
zakrojone działania prozdrowotne i profilaktyczne, a dzisiejsza uroczystość jest ich zwieńczeniem. W naszej szkole akcje
prozdrowotne obejmują wszystkie klasy i nastawione są na
promowanie zdrowego trybu życiu poprzez m.in. samodzielne przygotowywanie zdrowych kanapek, udział w konkursach, czy zajęciach ruchowych – wylicza Katarzyna BartońLorek, dyrektorka SP nr 7.
Dzięki temu w czwartek (7.12) szkoła otrzymała szczególny certyfikat. – To dla nas bardzo ważne wyróżnienie, ale
muszę podkreślić, że nasze działania na rzecz promocji zdrowia są na stałe wpisane w ideę szkoły bez względu na to, czy
walczylibyśmy o przyznanie certyfikatu, czy nie – podkreśla
Katarzyna Bartoń-Lorek. Jeżeli te będą równie udane, szkoła ma także szansę uzyskać Ogólnopolski Certyfikat Szkół
Promujących Zdrowie. Dodajmy, że wręczenie wyróżnienia
było okazją do uroczystej akademii, która odbyła się pod
hasłem „Tanecznym krokiem ku zdrowiu”.	
JO

WIREK

50 lat minęło...
W miniony piątek (8.12) Szkoła Podstawowa nr 8 świętowała jubileusz 50-lecia oraz nadanie placówce nowego imienia. Szkoła została otwarta w 1967 roku i nosiła imię Jana
Kawalca. Obecnie szkoła nosi imię Miłośników Ziemi Śląskiej. – Dziś mamy wyjątkową, bo podwójną okazję do świętowania. Obchodzimy bowiem 50-lecie istnienia szkoły oraz
nadanie jej aktu imienia Miłośników Ziemi Śląskiej. Jubileusz to okazja do podsumowania dotychczasowej działalności, a także do wspomnień i podziękowań. Dziękuję wszystkim, którzy w powstanie i funkcjonowanie placówki byli zaangażowani przez te 50 lat – mówiła Anna Krzysteczko, zastępca prezydent miasta. Jubileusz świętowano bardzo hucznie. Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy w kościele
pw. św. Wawrzyńca, po której uczniowie przeszli ulicami
dzielnicy. W szkole przygotowano wystawę i spotkania
w klasach. Była okazja do rozmowy z byłymi uczniami i nauczycielami placówki. – Przygotowaliśmy wystawę z archiwalnymi zdjęciami i księgami pamiątkowymi. Przybyło bardzo wielu dawnych nauczycieli i uczniów naszej szkoły, dla
których była to miła niespodzianka. Dodatkowo obecni
uczniowie byli zafascynowani tym, jak ten budynek i codzienność w nim wyglądała wiele lat wcześniej – mówiła Jolanta
Klepek, zastępca dyrektora szkoły.
AW
REKLAMA
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MPGM TBS SP. Z O.O.

To miejsce tworzą ludzie z pasją
Od 20 lat Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego na zlecenie miasta zajmuje się nieruchomościami w Rudzie Śląskiej. Dziś jednak MPGM TBS to nie tylko mieszkalnictwo, ale także zadania z zakresu utrzymania zieleni, budowania garaży, termomodernizacji, fotowoltaiki, czy
montowania solarów. Wszystkiego tego nie byłoby jednak, gdyby nie ludzie. W MPGM TBS pracuje ok. 180 osób.
Osób zarówno z wieloletnim doświadczeniem, jak i młodych – dopiero zaczynających swoją karierę. To ludzie nie
tylko zaangażowani w pracę, ale także i o wielu pasjach.

Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej TBS podczas jednego ze spotkań integracyjnych.
Zmiany, zmiany
i jeszcze raz zmiany
Historia obecnego MPGM TBS sięga jednak aż 1951 roku, kiedy to w Rudzie Śląskiej powstały Zarząd Budynków Mieszkalnych nr 1 i Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych nr 2.
Jednak już w 1977 roku MZBM zmienił swoją nazwę na Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej,
by 20 lat później – w 1997 roku powstała osobna spółka pod nazwą
MPGM. Przez kolejne 20 lat jej prezesami byli kolejno: Mieczysław Cupiał,
Wojciech Smołka, Andrzej Stefaniuk,
Henryk Knapik, dr Katarzyna Adamek
a obecnie Bogusław Waćko. Minione,
jubileuszowe lata to nie tylko czas podsumowań, ale przede wszystkim zmian
i planów. – Firma cały czas się rozwija,
a ostatnie dwa lata były pod tym względem szczególne. W 2015 roku przejęliśmy w zarządzanie zieleń miejską. Zarządzamy też wspólnotami mieszkaniowymi, których mamy ok. 300, a od ubiegłego roku funkcjonujemy dodatkowo
jako TBS – przypomina Bogusław
Waćko, prezes MPGM TBS. – Dzięki
temu mamy szersze możliwości działania, jeżeli chodzi o nieruchomości komercyjne, takie jak TBS, a także większe szanse na pozyskanie środków zewnętrznych w ramach doﬁnansowania
z Banku Gospodarstwa Krajowego
– dodaje.

I choć podstawowym zadaniem
MPGM TBS jest administrowanie nieruchomościami, to spółka cały czas szuka nowych rozwiązań i możliwości rozwoju. – Priorytetem na przyszły rok będzie realizacja szeregu projektów unijnych. Przymierzamy się także do wykonania kluczowego zadania, jakim będzie
Trakt Rudzki. Ponadto budujemy garaże, co jest dla nas zupełnie nowym wyzwaniem. Będziemy realizować także
projekt rewitalizacji podwórek. Współpracujemy ponadto ściśle z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego, z którego
pozyskujemy środki dla wspólnot, dzięki
temu docieplonych mamy już ok. 200
budynków. Przez te wszystkie lata usunęliśmy również azbest z wszystkich naszych budynków. Jak więc widać – spektrum naszego działania jest bardzo szerokie – wylicza Tomasz Rzeżucha, wiceprezes MPGM TBS.
W ramach nowych zadań MPGM
TBS chce zająć się także budowaniem
budynków mieszkalnych, a także odrestautowaniem zabytkowej kamienicy
przy ul. Niedurnego 75, której remont
już się rozpoczął.
Podstawą są ludzie
To wszystko nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie ludzie. Obecnie
w MPGM TBS pracuje ok. 180 osób
– w siedzibie głównej przy ul. 1 Maja
218, a także w sześciu Rejonach Eks-

ploatacji Budynków. – W naszym zespole są osoby, które pracują u nas wiele
lat. Na przykład najdłużej pracującym
pracownikiem jest Łucja Włoch, kierownik administracji w Nowym Bytomiu,
która jest z nami od 35 lat. Jednak przyjmujemy do pracy także osoby młode, bo
musimy się liczyć z tym, że część pracowników prędzej czy później odejdzie
na emeryturę. Ale ważne jest dla nas
także to, że doświadczeni pracownicy
mogą młodym przekazać swoją wiedzę,
a młodzi starszym swoje świeże spojrzenie – zaznacza Bogusław Waćko.
Reorganizacja kadrowa MPGM TBS
jest także niezbędna ze względu na
wspomniany rozwój ﬁrmy. – Nie robiliśmy dotychczas ani garaży, ani zieleni,
więc musieliśmy dostosować kadrę do
nowych zadań. Oddzieliliśmy też działalność wspólnot od działalności w zakresie budynków komunalnych, bo to
wynikało z przepisów prawa, więc funkcjonują teraz dwa osobne piony, a do
wspólnot w ramach konkursu z naszego
dotychczasowego zespołu wybraliśmy
dyrektor zarządzającą Zoﬁę Skowrońską, a wiec stanowiska kierownicze zajmują osoby z doświadczeniem, które
znają ﬁrmę od podstaw. Niemniej jednak kadra powoli jest odświeżana. I to
dobry znak, bo świadczy o rozwoju
– mówi Tomasz Rzeżucha.
O rozwoju i otwarciu na pracownika
świadczy również fakt, że obecnie
MPGM TBS przygotowuje strategię

rozwoju spółki, która będzie realizowana od przyszłego roku. – Mamy powołany wśród pracowników zespół do spraw
opracowania strategii, którym kieruje
dyrektor do spraw obsługi spółki – Katarzyna Kępa. Wyszliśmy od ankiety
wśród pracowników, w której opisali
oni swoje uwagi co do funkcjonowania
ﬁrmy. Teraz chcemy się do tego ustosunkować i wspólnie z pracownikami opracować strategię na lata 2018-2022. Nie
chcemy narzucać gotowych rozwiązań,
ale wspólnie je znaleźć – zaznacza Andrzej Gut, wiceprezes MPGM TBS.
MPGM TBS inwestuje także w rozwój pracowników za sprawą organizowanych szkoleń czy studiów podyplomowych. Spółka należy ponadto do
Krajowej Izby Gospodarowania Nieruchomościami i współpracuje z Instytutem Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach, co daje pole do wymiany doświadczeń i konsultacji przy
wprowadzanych zmianach prawnych,
istotnych dla MPGM TBS.
Dając od siebie, zyskujemy
jeszcze więcej
Podstawą tego wszystkiego jest zintegrowany zespół i dobra atmosfera
pracy. MPGM TBS corocznie organizuje wyjazdy – w tym m.in. w góry, na
kajaki, czy na grzyby. – Chcemy, aby
pracownicy mieli świadomość tego, że
nie jesteśmy tylko trybikiem w ﬁrmie,

czy korporacją. Chcemy, żeby ﬁrma
i nasi ludzie żyli nie tylko pracą. Uważamy, że jeżeli pracodawca daje od siebie coś więcej, to pracownik zupełnie
inaczej postrzega swoją pracę – uważa
Bogusław Waćko. – Bardzo ważna jest
dla nas ta wartość dodana. Praca pracą, ale to właśnie wspomnienia związane z nieco milszymi aspektami pracy –
takimi jak np. wspólne wyjazdy – sprawiają, że na co dzień po prostu lepiej
się pracuje – uważa Krzysztof Mikołajczak, rzecznik prasowy MPGM TBS,
który pracuje tu od ok. 11 lat.
Także właśnie sami pracownicy poprzez swoje pasje sprawiają, że MPGM
TBS tworzy grupa niezwykle ciekawych ludzi. Od dwóch lat pracownicy
spółki uczestniczą w czterogodzinnej
sztafecie biegowej i regularnie biegają
podczas Biegu Wiewiórki. Andrzej Kuczera, pracownik MPGM TBS, jest zapalonym podróżnikiem, który odwiedził już wszystkie kontynenty. Wiceprezes Andrzej Gut zdobył prawie całą
Koronę Gór Polski, Krzysztof Mikołajczyk jest licencjonowanym pilotem samolotów i szybowców, a wiceprezes
Tomasz Rzeżucha startuje w Biegu Piastów na nartach biegowych, natomiast
prezes Bogusław Waćko regularnie
morsuje. – Takich osób mamy wiele i to
nas cieszy, że pracownicy rozwijają się
w wielu obszarach, bo to czyni ich usatysfakcjonowanymi – podsumowuje
Bogusław Waćko.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82
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AQUADROM

Dni Humanistyki

Humaniści odwiedzili Morcinka

California Party na piąte urodziny

Dni Humanistyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka to już tradycja. W tym roku placówka po raz kolejny gościła
pracowników Uniwersytetu Śląskiego, którzy przez dwa dni zapewnili
młodym ludziom moc humanistycznych wrażeń i sporą dawkę wiedzy.
– Dni Humanistyki odbywają się naszej szkole od wielu lat, ale dopiero
od dwóch lat mają szczególną formę, ponieważ są prowadzone przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim – tłumaczy Katarzyna Kranz, nauczycielka
języka polskiego w ZSO nr 2 im. G. Morcinka, koordynatorka Dni Humanistyki. – W tym roku pierwszego dnia odbyła się wycieczka do Krakowa
dla klas drugich i maturalnych. Natomiast przez dwa kolejne dni młodzież
mogła spotkać się z pracownikami naukowymi Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego i wziąć udział w licznych wykładach oraz warsztatach – dodała.
Podczas spotkań z wykładowcami UŚ uczestnicy mieli okazję m.in. wysłuchać prelekcji na temat warstwy dźwiękowej w poezji Gerarda Manleya
Hopkinsa oraz rosyjskich memów internetowych w polityce. Dla uczniów
przygotowano również warsztaty dotyczące storytellingu, kultury selfie
oraz retoryki. Zajęcia poprowadzili: dr hab. Grzegorz Olszański, dr Ewelina Tyc, dr Mikołaj Marcela, dr Ewa Kapela, mgr Jadwiga Maksym-Kaczmarek oraz mgr Marcin Hanuszkiewicz. 
AL

Foto: Aquadrom

Młodzież uczestniczyła w licznych wykładach i warsztatach.

Uczestników imprezy do wspólnej
samby zachęcał zespół Lady Latte Dance
Group. Pomiędzy występami artystycznymi można było spróbować swoich sił
na desce surfingowej, czy w konkursach,
w których do wygrania były atrakcyjne
nagrody. Pamiątką z imprezy z pewnością będą zdjęcia wykonane w fotobudce.
Urodzinową fetę zakończył pokaz laserowy. Z kolei w niedzielę na najmłodszych
w hali basenowej czekali animatorzy,
a w holu recepcyjnym odbyły się warsztaty kreatywne.
Przypomnijmy, że Aquadrom otworzył
swoje podwoje dla szukających wodnych
wrażeń 8 grudnia 2012 roku. Rudzki park
wodny to przede wszystkim Strefa Rekreacji, czyli miejsce dedykowane najmłodszym i nieco starszym, zarówno
spragnionych ruchu, jak i marzących o wodnym lenistwie. Strefa Sportu to z kolei
część, w której można popływać w klasycznym znaczeniu tego słowa. Do dyspozycji są dwie niecki basenowe dla doświadczonych pływaków i dla tych, którzy dopiero uczą się pływać. Do tego
dochodzi tuba dla płetwonurków. Ostatnia Strefa to Saunarium, najbardziej kameralna i relaksacyjna część Aquadromu.

AW

Foto: Aquadrom

Foto: JO

Aquadrom świętował swoje 5. urodziny. Z tej okazji od piątku do niedzieli zaplanowano szereg wodnych atrakcji.
Główna impreza California Party odbyła się w sobotę, 9 grudnia. Tego dnia baseny stały się niezwykłym parkietem
wodnej dyskoteki z DJ-em.
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„WIADOMOŚCI RUDZKIE” GRAJĄ PO ŚLĄSKU

W życiu nie należy się poddawać
W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z Beatą Mańkowską,
wokalistką, autorką tekstów, absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Ludomira Różyckiego
w Gliwicach. Debiutancka płyta artystki ukazała się w listopadzie.
– Zacznijmy od długiej listy Twoich artystycznych dokonań...
– Od 2001 roku współpracuję z kabaretem Mariana Makuli. Zagrałam w jego dwóch musicalach
„Pomsta” i „Elwer Show” oraz w kilkudziesięciu
koncertach. Od 2004 roku koncertuję i nagrywam
z kompozytorem i multiinstrumentalistą Józefem
Skrzekiem. Gościnnie występowałam też z satyrykiem, twórcą Kabaretu pod Egidą – Janem Pietrzakiem. W 2009 roku debiutowałam na scenie Opery
Bytomskiej partią księcia Gigi Orlovsky’ego w operetce „Zemsta Nietoperza” Johanna Straussa.
Natomiast w lipcu 2010 roku razem z Józefem
Skrzekiem i grupą SBB występowałam na koncercie inauguracyjnym IV Festiwal Filmu i Sztuki Dwa
Brzegi w Kazimierzu Dolnym, transmitowanym
przez TVP 2.
– Wcześniej znana byłaś tylko z recitali muzyki klasycznej, ale postanowiłaś wejść na śląski
rynek z utworami rozrywkowymi, pisząc do nich
swoje autorskie teksty. Muzykę i aranżację tworzy dla Ciebie Adam Kłos – gitarzysta zespołu
Piersi.
– W sierpniu 2015 r. utwór „Spróbujmy jeszcze
raz” został Piekarskim Szlagrem Tygodnia w Radiu
Piekary. Tego samego roku w telewizji TVS odbyła
się premiera pierwszego teledysku pt. „Jesteśmy dla
siebie”. W grudniu 2016 r. wystąpiłam na 20-leciu
Radia Piekary w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu,
wykonując w duecie ze Stachem utwór pt. „Puk,
puk”, który w lutym 2017 r. otrzymał drugie miejsce
w Plebiscycie na Śląski Szlagier Roku 2016 Radia
Fest. Najnowsza premiera teledysku z utworem
„Splecione dłonie” miała miejsce w lutym 2017 r.
– Można powiedzieć, że płyta jest zwieńczeniem tych sukcesów?
– Dawniej mój cały mój muzyczny świat opierał
się na klasyce. Życie jednak jest pełne niespodzianek i pisze własne scenariusze. Otwierają się nowe
możliwości oraz pojawiają się zmiany. W moim
również takie zaszły. „Taka właśnie jestem…” to
tytuł mojej debiutanckiej płyty, w której zapisałam
– jak w pamiętniku – owoce swojej pracy i twórczości oraz życiowe przemyślenia. Wszystkie te chwile
pragnęłam uchwycić w swoich tekstach, które pisałam po raz pierwszy, chcąc podzielić się z Państwem
swoim optymistycznym spojrzeniem na świat, wiel-

Foto: arch.
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ką nadzieją na lepsze jutro, szczerą miłością,
a przede wszystkim głęboką wiarą w realizację marzeń, które wydają nam się często nieosiągalne. Nie
należy się w życiu poddawać, a ciężką pracą i zaangażowaniem dążyć do ich spełniania. Szczególne
podziękowania należą się tutaj mojemu serdecznemu przyjacielowi Adamowi Kłosowi, który skomponował muzykę na płytę, zajął się również aranżacją oraz masteringiem. Dziękuję mu za cierpliwość
i wyrozumiałość. Na płycie znajduje się 12 utworów. Są one bardzo zróżnicowane. Od popu, folku
i disco poprzez biesiadę aż do klasyki, która jest bliska mojemu sercu i nie mogło jej zabraknąć. Na
płycie znajduje się również jeden utwór twórczości
Bogdana Morawca. Jestem mu wdzięczna za to, że
na różnych etapach realizacji płyty dzielił się ze
mną swoją wiedzą, doświadczeniem i zawsze służył
pomocą.
– Na koniec wspomnijmy jeszcze o wyróżnieniu, jakie otrzymałaś w tym roku.
– W sierpniu 2017 r. utwór „Splecione dłonie”
znalazł się na liście przebojów Top 20 Hits MTV24.
TV oraz na liście Planety Kobiet z nazwiskami największych polskich gwiazd, a także otrzymał nominację w kategorii pop na „Najpopularniejszy przebój lata 2017”. Plebiscyt wspólnie ogłosiły media:
MTV24.TV, ATV Warszawa, Planeta Kobiet, One
Media Group oraz Radio DHT z Kanady. 21 września ogłoszono wyniki, gdzie Złotą Nutę przyznano
trzem wokalistkom. Otrzymały ją: Kayah, Anna
Wyszkoni i ja. Było to dla mnie wielkim zaskoczeniem, a jednocześnie ogromną niespodzianką. Ta
nagroda to dla mnie ogromne wyróżnienie i przede
wszystkim mobilizacja do dalszej pracy.

AW
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LUDZIE Z PASJĄ

– Jak wyglądała Twoja zawodowa droga, która doprowadziła do nagrody Beneﬁcjentki Roku?
– Jeszcze nie tak dawno byłam wysoko
w pozycji społecznej, piastując stanowisko
prezesa jednej ze średniej wielkości spółdzielni mieszkaniowej na Śląsku. Przez kilka
lat spełniałam się i rozwijałam zawodowo.
To był czas, gdy liczyła się tylko praca, osiągnięcia, cele zawodowe i wszystkie działalności dodatkowe: prezesura, wykłady na
uczelniach, szkolenia dla branży zarządców
nieruchomości oraz pomaganie w jednym
z naszych rudzkich stowarzyszeń osobom
z problemami mieszkaniowymi. Tak mocno
angażowałam się w tę sferę życia, że w którymś momencie zaczęłam ponosić tego koszty.
W końcu po jednej z kolejnych infekcji i gorączce ponad 40 stopni powiedziałam sobie
„stop”. Postanowiłam zrezygnować z pracy na
wysokim stanowisku, by zająć się sobą i odzyskać zdrowie ﬁzyczne – nie tylko dla siebie, ale
także dla mojej rodziny – męża i córki. Takie
zatrzymanie wszelkich aktywności przybrało
w moim przypadku jednak zupełnie nieoczekiwany obrót. Gdy przestałam tak intensywnie
żyć i działać, poczułam pustkę oraz brak sensu
życia. Zachorowałam na depresję, a moje zmagania z chorobą trwały kilkanaście miesięcy.
Gdy tylko poczułam się lepiej, zaczęłam poszukiwać wszelkich miejsc, ludzi i sposobów
na to, aby powrócić na rynek pracy. Schowałam dumę do kieszeni i z lekkim zawstydzeniem, poszłam po pomoc do Powiatowego
Urzędu Pracy w naszym mieście.
– Ta wizyta to był punkt zwrotny?
– To, jak zostałam tam przyjęta i obsłużona, jak wiele życzliwości, zrozumienia i empatii dla mojej sytuacji okazali mi urzędnicy

Przeszła wyboistą
drogę do sukcesu

tej instytucji, to jedno z najbardziej zaskakujących doświadczeń ostatnich kilku lat.
Wraz z doradcą poszukiwaliśmy
i rozważaliśmy wszelkie możliwe
w moim przypadku rozwiązania,
co nie było łatwe, bo przecież
miałam w swoim CV doświadczenie zawodowe jako prezes
spółdzielni. I gdy już nawet rozważałam całkowite przekwaliﬁkowanie się, w tym na krawcową,
wówczas urząd pracy zaproponował mi udział w warsztatach dla
Beata Kołoczek (po prawej) otrzymała tytuł
kobiet organizowanych przez
„Beneﬁcjentki Roku”.
Dress For Succes – organizację
wspierającą kobiety, które znalazły się na zakrętach życia zawodowego. Zgo- rachunek. Chcąc spłacić zobowiązania rodziłam się bez wahania. Dzięki odbytym dzinne, rozważałam nawet wyjazd za granicę
warsztatom m.in. z psychologiem, prawni- do ciężkiej, ﬁzycznej pracy. Ale i wtedy z pokiem, specjalistami od wizerunku i zakładania mocą przyszedł Dress For Succes. Po kolejﬁrmy oraz spotkaniom z innymi kobietami na- nym spotkaniu postanowiłam, że zostanę
brałam wiary w to, że mogę przecież ubrać i znajdę pracę na etat. Pracę znalazłam w kaznane mi dobrze nieruchomości „w nową su- wiarni TuLisMaNore. Pracując, zyskałam dykienkę” i założyć własną działalność gospo- stans do swojej sytuacji życiowej i nabieram
darczą. Tak powstał pomysł, z którym wróci- ponownie sił do realizacji swoich kolejnych
łam do urzędu pracy, gdzie z sukcesem złoży- marzeń. Jednym z nich jest otwarcie swojego
łam wniosek o dotację i rozpoczęłam przygodę sklepu zielarskiego ze zdrową żywnością i piz ﬁrmą w ramach pośrednictwa nieruchomo- jalnią ziół oraz herbatek, które będę własności. Chciałam pomagać ludziom z miasta ręcznie mieszać i przyrządzać. Póki co odnaw odnajdywaniu miejsca na ziemi, bo wielu lazłam się w swojej nowej działalności
z nas marzy przecież o tym, aby zamieszkać w Rudzie Śląskiej w ramach prowadzonej iniz dala od miasta, np. na wsi.
cjatywy Lokalny Rolnik.
– Co możesz powiedzieć innym kobie– To jednak nie był ostatni krok w Twojej zawodowej karierze. Dziś nie zajmujesz tom, które być może tak jak Ty znalazły się
w trudnym momencie swojej zawodowej
się nieruchomościami?
– Małymi kroczkami rozwijałam swoją ﬁr- drogi?
mę i gdy już wydawało się, że wszystko idzie
– Nigdy nie powinnyśmy wahać się, by proku dobremu, życie znów napisało swój wła- sić o pomoc. Szukajmy możliwości bycia blisny scenariusz. Pośrednictwo w obrocie nie- sko innych kobiet, bo nawzajem jesteśmy w staruchomościami to trudna i wymagająca oraz nie dawać sobie mnóstwo dobra, wsparcia
bardzo kosztowna – zwłaszcza w początko- i siły. Ja tak zrobiłam. W sytuacji kryzysowej,
wej fazie – branża. Na mojej drodze stanęły chowając dumę do kieszeni, poszłam po ponieoczekiwane, spore rodzinne zobowiązania moc do urzędu pracy, traﬁłam na Dress For
ﬁnansowe, które spowodowały, że musiałam Succes i to tam dostałam mnóstwo wsparcia
odsunąć kolejny raz na bok swoje cele i ma- oraz inspiracji od innych kobiet.
rzenia w postaci pracy u siebie, na własny
AW
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Tegoroczna Gala Dress for Success
Poland, która odbyła się 27
listopada w hotelu Soﬁtel Grand
Sopot, była okazją do spotkania
się Beneﬁcjentek Roku oraz
kobiet z całej Polski, aktywnie
wspierających inne kobiety
w osiąganiu niezależności ﬁnansowej
i kariery zawodowej. Jedną z nich
jest rudzianka Beata Kołoczek.

REKLAMY

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

DOM PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH
przeniesie Państwa w magiczny klimat Świąt Bożego Narodzenia.
Specjalnie na tę okazję nasz Szef Kuchni przygotował
ZAM
różnorodne propozycje menu,
Ó
pośród których znajdą coś dla siebie zarówno miłośnicy
JUŻ D W
ZIŚ.
tradycyjnych wigilijnych i świątecznych potraw,
jak i ci, którzy lubią oryginalne połączenia smakowe.
ul. Kochłowicka 163, 41-707 Ruda Śląska
tel. 32 242-73-62, 601-466 439, 536-393-790
e-mail: polomega@vp.pl
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Do połowy lutego przyszłego roku w trzech budynkach Urzędu Miasta w miejsce starego energochłonnego oświetlenia zainstalowanych zostanie blisko 1700 nowych opraw LED-owych. Dzięki tej operacji roczne rachunki za energię elektryczną
zmniejszą się o ponad 30 tys. zł. Kolejne oszczędności wiązać się będą z samym utrzymaniem nowego oświetlenia. Lampy
LED-owe mają bowiem kilkukrotnie większą żywotność od tradycyjnego oświetlenia.

Urząd z energooszczędnym
oświetleniem

– Realizując inwestycje musimy patrzeć również na koszty ich utrzymania.
Paradoksalnie łatwiej jest zrealizować
szereg inwestycji niż potem je utrzymać. Wynika to z prostego podziału wydatków budżetowych na inwestycyjne
i bieżące. W odróżnieniu od wydatków
bieżących, w przypadku inwestycji łatwiej o ﬁnansowanie. Możemy się bowiem posiłkować środkami unijnymi
bądź niskooprocentowanym kredytem
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Dlatego tak ważne jest zmniejszanie kosztów utrzymania. Stąd inwestujemy w energooszczędne oświetlenie, termomodernizacje, czy instalacje
fotowoltaiczne – dodaje.
Jedną z takich inwestycji jest kompleksowa
wymiana
oświetlenia
w trzech miejskich budynkach użyteczności publicznej. Chodzi o budynek Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła
II, budynek Urzędu Miasta przy
ul. Niedurnego oraz budynek Centrum
Zarządzania Kryzysowego i Straży
Miejskiej przy ul. Hallera. – Łącznie
wymienionych zostanie blisko 1700
starych energochłonnych lamp. Zastą-

pione zostaną one nowymi LED-owymi.
Najwięcej, bo ponad 1000, wymienionych zostanie w budynku przy pl. Jana
Pawła II. Inwestycja obejmuje oświetlenie wszystkich pomieszczeń, biur,
korytarzy, klatek schodowych – wylicza Piotr Janik, naczelnik Wydziału
Inwestycji.
Dzięki wymianie oświetlenia miasto
zaoszczędzi na wydatkach za prąd.
Szacuje się, że rachunki za energię
elektryczną w budynkach objętych inwestycją powinny się rocznie zmniejszyć o ponad 30 tys. zł. Dodatkowe
oszczędności wiązać się będą z samą
eksploatacją nowego oświetlenia.
Lampy LED-owe mają zdecydowanie
większą żywotność od lamp starego typu. Mogą pracować ponad 100 tys.
godz., co zapewni ich użytkowanie
przez 12-15 lat. Ponadto lampy
LED-owe emitują stałe źródło światła,
dzięki temu nie występuje efekt stroboskopowy.
Co ważne, jeszcze w tym roku również w trzech urzędowych budynkach
dodatkowo zainstalowanych zostanie
137 modułów fotowoltaicznych. – Panele instalowane są na dachach

budynków. Najwięcej, bo aż 100,
rozmieszczonych zostanie na budynku
głównym Urzędu Miasta przy pl. Jana
Pawła II. Wytworzona przez instalacje
energia elektryczna w całości wykorzystana zostanie na potrzeby obiektów –
informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. Szacuje się, że trzy
nowe instalacje powinny w ciągu roku
wyprodukować blisko 51 MWh energii
elektrycznej. Pozwoli to zaoszczędzić
rocznie prawie 14 tys. zł.
W ubiegłym roku władze Rudy Śląskiej rozpoczęły także kompleksową
wymianę oświetlenia ulicznego na nowe LED-owe. – Inwestujemy w oświetlenie uliczne po pierwsze budując je
tam, gdzie go wcześniej brakowało,
a po drugie wymieniając to już funkcjonujące na energooszczędne – mówi
prezydent Grażyna Dziedzic. Na nowe
oświetlenie LED-owe miasto w latach
2016-2017 przeznaczyło 2,6 mln zł.
Wymiana dotyczy ponad 200 słupów
i 220 opraw oświetleniowych.
W ubiegłym roku nowe oświetlenie
pojawiło się na części ul. Niedurnego,
Bielszowickiej, Tołstoja, Macieja, Kościelnej,
Konstytucji,
Żelaznej

W budynkach urzędu miasta zainstalowanych zostanie
1700 nowych, energooszczędnych opraw LED-owych.
i Ustronnej. W tym roku zadania takie
zrealizowano z kolei na ul. Hallera
i Weteranów. Najnowsza inwestycja
zaś dotyczyła ul. Obrońców Westerplatte. Wybudowano tu 24 nowe słupy
i zainstalowano 26 opraw LED-owych.
Do końca roku nowe oświetlenie powstanie także przy ul. Rencistów
i Imieli. Również w tym roku ma być
gotowa dokumentacja projektowa dla

kolejnej, dużej inwestycji „LED-owej”.
Mowa tu o modernizacji oświetlenia
ul. 1 Maja, czyli drogi wojewódzkiej nr
925. Rozpoczęcie prac planowane jest
w 2018 r. Co ważne, większość z inwestycji w tym zakresie, które realizuje
miasto, powstaje dzięki środkom unijnym. Miasto w ubiegłym roku na ten
cel pozyskało blisko 0,7 mln zł.
TK

Na drogi Rudy Śląskiej wyjechały cztery nowe, oznakowane radiowozy policji. Dwa samochody zostały przekazane bezpośrednio do komisariatów, a dwa do
„drogówki”. Blisko połowa pieniędzy na zakup aut pochodziła z miejskiego budżetu. Władze Rudy Śląskiej na ten cel przeznaczyły 130 tys. zł.

Policja z nowymi radiowozami

– Nowy, lepszy sprzęt dla rudzkich
mundurowych z pewnością zwiększa
ich komfort pracy i efektywność, co
bezpośrednio przekłada się na utrzymanie bezpieczeństwa w mieście. Bezpieczeństwo mieszkańców to dla nas
kluczowa kwestia – zaznacza wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Zakupione dla Komendy Miejskiej
Policji w Rudzie Śląskiej samochody
to cztery 200-konne Ople Astra Kombi. Dwa radiowozy przeznaczone zostały na potrzeby Wydziału Ruchu
Drogowego, a dwa pozostałe traﬁły do
Komisariatu I w Rudzie przy ul. Mickiewicza oraz Komisariatu II w Wirku
przy ul. Pocztowej.
Doﬁnansowanie zakupu policyjnych
radiowozów jest jednym z założeń Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Obywateli miasta Ruda Śląska na

lata 2016 – 2019, przyjętego w listopadzie 2015 roku. W sumie doﬁnansowanych ma zostać 16 samochodów
– po cztery każdego roku.
Przypomnijmy, że miasto od wielu
lat wspiera ﬁnansowo policję. W tym
roku jest to kwota blisko 300 tys. zł.
Oprócz 130 tys. zł doﬁnansowania za
zakup radiowozów środki te obejmują
100 tys. zł na dodatkowe patrole policji, 24 tys. zł na nagrody dla wyróżniających się policjantów, 7 tys. zł
na zakup sprzętu dla techników kryminalistyki oraz 10 tys. zł na zakup stacjonarnych alkomatów, z których od
października mogą korzystać mieszkańcy miasta. Natomiast 20 tys. zł
przeznaczono w ramach porozumienia
ze szkołą policji w Katowicach na patrole słuchaczy szkoły. Na wsparcie
policji w roku 2016 Ruda Śląska przeznaczyła ponad 286 tys. zł.
DR

Dzięki doﬁnansowaniu z budżetu miasta na ulicach Rudy Śląskiej pojawiły się 4 nowe policyjne radiowozy.
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Miejska wigilia, Bieg Mikołajów, strojenie choinki, jasełka, koncerty i wspólne kolędowanie – to tylko część atrakcji, które czekają mieszkańców od 15 do 17
grudnia. W tych dniach na placu Jana Pawła II odbędzie się Rudzki Jarmark Bożonarodzeniowy. Na najmłodszych rudzian czekać będzie karuzela wiedeńska
i przejażdżka kolejką. Nie zabraknie też stoisk gastronomicznych oraz świątecznego rękodzieła.

Rudzki Jarmark Bożonarodzeniowy

– Liczę, że nasz rynek przez te dni
będzie tętnił życiem. W szczególności
zapraszam do udziału w Rudzkim Wigilijnym Stole. To piękna tradycja, którą
powinniśmy pielęgnować. Okres świąt
to czas radości. Jestem pewna, że nasza wspólna wieczerza po raz kolejny
upłynie w takiej atmosferze – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic.
Rudzki Jarmark Bożonarodzeniowy
rozpocznie się 15 grudnia o godz.
11.00. Wtedy też zaprezentują się organizacje i przedsiębiorcy proponujący
asortyment świąteczny w domkach
handlowo-wystawienniczych. O godzinie 16.30 odbędzie się wspólne
strojenie choinki. Następnie na scenie
kolejno wystąpią dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 17 oraz Chór św. Barbary. Po występach, o godz. 18.40 odbędzie się kolędowe karaoke, które
poprowadzi Katarzyna Sroka z zespołu
„Fryna”. O godz. 19.10 uczestnicy zabawy na scenie zobaczą zespół „Od
Serca” z Ośrodka Najświętsze Serce
Jezusa. Po nim zaś rozpocznie się dyskoteka świąteczna na lodowisku.
Sobotnią zabawę o godz. 15.00 zainauguruje charytatywny Bieg Mikołajów, który w Rudzie Śląskiej organizo-

wany jest od sześciu lat. – Tym razem
pomagamy spełnić marzenie piętnastoletniej Oleńki. Dziewczyna od kilku lat
walczy z glejakiem. Ola mieszka w Nowym Bytomiu i ma swoje dziecięce marzenie – chce dostać Xboksa i telewizor. Aby zrealizować nasz cel musimy
nazbierać 3000 zł – tłumaczy Aleksandra Poloczek, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
– Po raz kolejny biegamy pod hasłem
„Ruda Śląska biega, bo pomagać trzeba”. Przez ostatnie lata spełniliśmy już
marzenia wielu dzieciaków. Jestem
przekonana, że i tym razem nam się
uda – dodaje. Zapisy na bieg prowadzone będą od godz. 14.00. Wpisowe
to dowolna wpłata. Całość przeznaczona zostanie na spełnienie marzenia Oli.
Na miejscu prowadzona będzie także
licytacja.
Bieg Mikołajów to nie jedyna atrakcja zaplanowana na 16 grudnia. O godz.
16.30 maluchy z Miejskiego Przedszkola nr 47 zaprezentują jasełka. Następnie na scenie wystąpią kolejno:
Zespół Akordeonistów im. Edwarda
Huloka, Zespół Pieśni i Tańca „Rudzianie” oraz Chór „Słowiczek”.
O godz. 18.45 na rynku odbędzie się

„Szansa na Sukces”, po niej dyskoteka
świąteczna na lodowisku.
W niedzielę, 17 grudnia, na rynku
odbędzie się tradycyjna miejska wigilia. Tegoroczny Rudzki Wigilijny Stół
rozpocznie się o godz. 16.00 koncertami scholi: Duchu Ogniu z parafii Ducha Świętego oraz Dzieci Maryi z parafii św. Pawła Apostoła. Symboliczne
przekazanie światełka betlejemskiego
zaplanowano na godz. 16.55. Po nim –
jasełka przygotowane przez Miejskie
Przedszkole nr 30. Na scenie w tym
dniu pojawi się też Weronika Nawara,
laureatka tegorocznego Festiwalu
Twórczości Chrześcijańskiej „Gloria
Dei”. Na godzinę 18.00 do wspólnego
kolędowania zaprasza redakcja „Wiadomości Rudzkich”.
Na Rudzkim Wigilijnym Stole pojawią się pierogi oraz zupa grzybowa.
O słodki poczęstunek zadbają piekarnie Jakubiec, Poloczek i Gerlach.
– O to, by nikt z naszej miejskiej wieczerzy nie wyszedł głodny, od kilku już
lat dbają uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. Tradycyjny śląski kołocz, stanowiący dar
rudzkich piekarni, będzie dopełnieniem

Podczas świątecznego jarmarku nie zabraknie występów rudzkich scholi.
naszego spotkania – zaznacza Andrzej
Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury
i Kultury Fizycznej.
Ponadto od 15 do 17 grudnia, mieszkańcy będą mogli skorzystać z oferty
świątecznej firm i stowarzyszeń zloka-

lizowanych na rynku. Nie zabraknie
stoisk z rękodziełem artystycznym,
ozdobami świątecznymi oraz gastronomią. Najmłodsi uczestnicy jarmarku
będą mogli przejechać się karuzelą
wiedeńską oraz kolejką.
DR

Ruda Śląska przejmie bezpłatnie od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) ponad 60 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,3 ha. Są to głównie drogi i pasy
drogowe. – Zabiegaliśmy o to kilka lat. Dzięki porozumieniu będziemy mogli wyremontować m.in. drogę dojazdową na Burloch Arenę. Chcemy kontynuować
współpracę i myślimy o kolejnych nieruchomościach, także tych na cele inwestycyjne – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Miasto przejmuje kopalniane grunty

Zielone światło do przyjęcia przez
miasto nieruchomości daje akceptacja
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Dzięki
podpisanemu porozumieniu miasto
przejmie łącznie 64 nieruchomości.
W pierwszej kolejności będzie to 50 nieruchomości. W kolejnym etapie pozostałych 14. Głównie są to pasy drogowe
i drogi.
– Ich przejęcie pozwoli na uporządkowanie stanu prawnego, będziemy mogli
wykonać też ich remonty. Bez wątpienia
kluczowym będzie naprawa drogi dojazdowej do Burloch Areny, która znajduje
się w opłakanym stanie. Już dawno
chcieliśmy ją wyremontować, lecz zgodnie z prawem nie mogliśmy inwestować
na nie swoim terenie. Niestety wielu
mieszkańców nie wiedziało, bądź nie rozumiało tej sytuacji, stąd nie brakowało
głosów zdziwienia i oburzenia, że w XXI
w. nie można wykonać dojazdu do nowoczesnego obiektu sportowego – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Jednym z gruntów, który przejmie
miasto będzie nieruchomość, na której
znajduje się budynek żłobka miejskiego. Do tej pory miasto użytkowało go
na podstawie umowy użyczenia
z 1992 r. Pozwoliło to na przestrzeni lat
dokonywać remontów oraz modernizacji budynku. Łączne nakłady poniesione w tym czasie szacuje się na ponad
1 mln zł. Co ważne, wszystkie nieruchomości, które przejmie miasto, mogą
być wykorzystane tylko i wyłącznie na
cele związane z wykonywaniem zadań
własnych gminy zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym.
Władze Rudy Śląskiej myślą również o kolejnych nieruchomościach,
które miasto mogłoby przejąć.
– Chcemy w Rudzie Śląskiej przywracać do życia tereny pogórnicze i ściągać tu inwestorów. Cały czas liczymy,
że uda się to zrealizować. Wierzymy
też, że aktualne porozumienie to właśnie pierwszy krok w tym kierunku.
W tym miejscu pragnę serdecznie po-

Rudzki Informator Samorządowy

dziękować za tę zgodę wiceministrowi
górnictwa Grzegorzowi Tobiszowskiemu oraz prezesowi SRK, Tomaszowi
Cudnemu – podkreśla Krzysztof Mejer.
Rozmowy na temat przejmowania
gruntów władze miasta rozpoczęły
jeszcze z władzami Kompanii Węglowej, która posiadała prawa do ich
użytkowania wieczystego. Przypomnijmy, że po przekazaniu w 2016 roku kopalń do Polskiej Grupy Górniczej
spółka z końcem czerwca tego roku
została podzielona między Spółkę Restrukturyzacji Kopalń oraz dwie nowe
spółki.
Aktualnie w mieście znajduje się
688 nieruchomości o łącznej powierzchni 238 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym jest Kompania Węglowa. Ponadto 50 działek o powierzchni 45,7 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
TK

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

Porozumienie z SRK umożliwi wyremontowanie
drogi dojazdowej na Burloch Arenę.
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EKOwiadomości

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

Przedświąteczne porządki, a wraz z nimi pojawiający się problem odpadów. Często na swoich strychach,
w piwnicach, czy garażach znajduje się dużo „cennych” rzeczy, które tak naprawdę nie są nam do niczego
niepotrzebne. Przy okazji porządków, również tych świątecznych, okazuje się, że niepotrzebnych rzeczy
mamy naprawdę dużo… i co dalej?

Jak dobrze
segregować odpady

Zanim zaczniemy robić porządki, musimy sobie uświadomić, co należy
zrobić z niepotrzebnymi rzeczami. Niestety nie wszystko to, co gromadzimy, można wyrzucić do zwykłego kosza na odpady. Tak naprawdę każdy
rodzaj odpadu musi zostać posegregowany i trafić w odpowiednie miejsce.
Każdy z nas z pewnością kojarzy już kolorowe pojemniki do segregacji,
które stoją przy naszych domach. Mają one swoje własne przeznaczenie.
Pamiętajmy, że nie wszystkie odpady nadają się do tego, aby umieszczać
je w zwykłych koszach na śmieci. Odpady typu: wielkie gabaryty, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady typu papa, smoła, wata szklana,
odpady niebezpieczne, czyli np. opakowania po środkach chemicznych,
opony i gruz, nie mogą być umieszczane w zwykłym koszu na odpady. Ktoś,
kto w sposób nieprawidłowy postępuje z odpadami, naraża siebie na poważne konsekwencje.
Zgodnie z art. 5 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, demontaż zużytego sprzętu, obejmujący usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, może
być prowadzony wyłącznie w zakładzie przetwarzania. Niestosowanie
się do tego przepisu grozi karą grzywny od 2.000 zł do 100.000 zł.
W każdym mieście znajdują się tzw. Gminne Punkty Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Możemy do nich dostarczyć odpady, z którymi nie możemy
sobie poradzić w normalny sposób. Czyli takie, które nie nadają się do zwykłego kosza na odpady. Do punktu możemy odpady dostarczyć nieodpłatnie. Pamiętajmy jednak, aby wcześniej je posegregować. Do gminnego
punktu mogą trafić odpady takie jak: papier, tektura, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie
i akumulatory, zużyte opony, tekstylia, świetlówki, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i zielone, przeterminowane leki i chemikalia, z tym że przeterminowane leki z gospodarstw domowych można również przekazywać do
przychodni i aptek, odpady niebezpieczne, w tym termometry rtęciowe,
gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje,
kleje, odpady budowlane i rozbiórkowe.
Bardzo istotną rzeczą, o której należy również pamiętać zwłaszcza teraz,
w okresie świątecznym, jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Z najnowszych danych statystycznych wynika, że w Polsce co roku marnuje się
około 9 mln ton żywności. Pod tym względem nasz kraj zajmuje piąte miejsce w Unii Europejskiej. W całej Europie co roku do koszy trafia ok. 88 mln
ton jedzenia.
Wyrzucając jedzenie, marnuje się także surowce potrzebne do jego wyprodukowania: wodę, glebę, godziny pracy, energię i inne. To z kolei przyczynia się do ocieplenia klimatu. Marnowanie żywności odpowiada za
8 proc. gazów cieplarnianych wyemitowanych na skutek działalności człowieka (wg Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, FAO). 4,5 kg dwutlenku węgla jest wydzielane do atmosfery na każdy
kilogram wyprodukowanej żywności…
Agnieszka Kominek

Papier – pojemnik/worek niebieski
Wrzucamy:
• opakowania z papieru, karton, tekturę
(także falistą),
• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma,
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
• zeszyty i książki,
• papier pakowy,
• torby i worki papierowe.
Nie wrzucamy:
• ręczników papierowych i zużytych
chusteczek higienicznych,
• papieru lakierowanego i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego lub mocno
zabrudzonego,
• kartonów po mleku i napojach,
• papierowych worków po nawozach,
cemencie i innych materiałach budowlanych,
• tapet,
• pieluch jednorazowych i podpasek,
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań
z papieru i naczyń jednorazowych,
• ubrań.

Szkło – pojemnik zielony
Wrzucamy:
• Butelki i słoiki po napojach
i żywności (w tym butelki
po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych),
• szklane opakowania
po kosmetykach (o ile nie są
wykonane z trwale połączonych
kilku surowców).
Nie wrzucamy:
• ceramiki, doniczek, porcelany,
fajansu, kryształów,
• szkła okularowego,
• szkła żaroodpornego,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek,
• reflektorów,
• opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych,
• luster,
• szyb okiennych i zbrojonych,
• monitorów i lamp telewizyjnych,
• termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty
Wrzucamy:
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki
po napojach,
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno
w ramach akcji dobroczynnych,
• plastikowe opakowania po produktach
spożywczych,
• opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku i sokach),
• opakowania po środkach czystości
(np. proszkach do prania), kosmetykach
(np. szamponach, paście do zębów) itp.,
• plastikowe torby, worki, reklamówki,
inne folie,
• aluminiowe puszki po napojach i sokach,
• puszki po konserwach,
• folię aluminiową,
• metale kolorowe,
• kapsle, zakrętki od słoików,
• zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego,
o ile nie są wykonane z trwale połączonych
kilku surowców).
Nie wrzucamy:
• butelek i pojemników z zawartością,
• opakowań po lekach i zużytych artykułów
medycznych,
• opakowań po olejach silnikowych,
• części samochodowych,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• puszek i pojemników po farbach i lakierach,
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady ulegające biodegradacji
– brązowy
Wrzucamy:
• odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.),
• gałęzie drzew i krzewów,
• skoszoną trawę, liście, kwiaty,
• trociny i korę drzew,
Nie wrzucamy:
• kości zwierząt,
• odchodów zwierząt,
• popiołu z węgla kamiennego,
• leków,
• drewna impregnowanego,
• płyt wiórowych i MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych).
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Centrum Motoryzacyjne BS AUTO-BUD w Świętochłowicach ma się czym pochwalić! Zostało ono docenione przez grupę Bosch Service i zostało autoryzowanym serwisem Boscha. Dzięki temu obsługiwane mogą tutaj być samochody, które wyjechały z salonu, a klient może liczyć na samochód zastępczy
w przypadku oddania swojego auta do naprawy. Natomiast odwiedzający Centrum Motoryzacyjne niezmiennie mogą liczyć na obsługę na najwyższym
poziomie. – To dla nas ogromny sukces. Z jednej strony traktujemy to jako docenienie naszej ciężkiej pracy nad sukcesywnym poprawianiem jakości świadczonych usług, a z drugiej strony – jest to motywacja do dalszych działań. Tak, aby klienci zawsze wracali do nas z zadowoleniem – podkreśla Jerzy Seremak,
prezes Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o.

Centrum Motoryzacyjne AUTO-BUD
autoryzowanym serwisem Boscha!

Świętochłowickie Centrum Motoryzacyjne BS AUTO-BUD pod szyld Boscha
traﬁło w kwietniu. Jest to efekt wielomiesięcznych działań i rozwijania usług centrum, a zwłaszcza stacji kontroli pojazdów GAMMA oraz warsztatu samochodowego LAMBDA. – Warsztat LAMBDA
to jeden z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych warsztatów na Śląsku.
Znajduje się tu 11 w pełni wyposażonych
stanowisk warsztatowych, na których
pracujemy ze sprzętem z najwyższej półki
– zaznacza Damian Śledź, kierownik
Centrum Motoryzacyjnego BS AUTOBUD w Świętochłowicach. – Warsztat
LAMBDA to także wyspecjalizowani i doświadczeni fachowcy, którzy poradzą sobie z naprawą każdego samochodu,
szczególnie z markami z Grupy VW oraz
Fiat, Renault i Opel – dodaje.
Do tego dochodzą usługi prowadzone
przez Podstawową Stację Kontroli Pojazdów GAMMA. – Stacja działa w zakresie
sprawdzenia oraz oceny prawidłowości
działania poszczególnych zespołów

i układów pojazdu w szczególności pod
względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska. Stacja jest również upoważniona do umieszczenia nadanych
cech identyﬁkacyjnych pojazdu – wylicza
Damian Śledź.
To wszystko znalazło uznanie grupy
Bosch Service, bo aby traﬁć na listę autoryzowanych serwisów Boscha, trzeba
spełniać naprawdę wyśrubowane standardy. – Pracujemy m.in. na komputerze
diagnostycznym KTS ﬁrmy Bosch, a także
posiadamy podnośniki, urządzenie do klimatyzacji również ﬁrmy Bosch oraz nowocześnie wyposażoną ścieżkę diagnostyczną – zaznacza Damian Śledź.
Na tym jednak nie koniec. W toku
uzyskiwania certyﬁkatu Boscha, pracownicy Centrum Motoryzacyjnego AUTOBUD zostali profesjonalnie przeszkoleni
przez ﬁrmę Bosch. – Wiedza, która została przekazana naszym pracownikom, jest
niezwykle cenna. Dzięki temu usługi
świadczone przez nas będą na jeszcze
wyższym poziomie, a obsługa jeszcze bar-

dziej profesjonalna – zapowiada Jerzy
Seremak.
Warto bowiem dodać, że umieszczenie
świętochłowickiego Centrum Motoryzacyjnego na liście autoryzowanych serwisów Boscha to realna korzyść po stronie
klienta. – Po pierwsze mamy teraz pełne
uprawnienia do naprawy, serwisowania
i przeglądów samochodów nowych. Kierowca nie musi więc już jeździć np. do
autoryzowanego serwisu Volkswagena,
tylko do nas, bo jesteśmy uprawnieni do
przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych samochodów wszystkich marek
do 3,5 ton – zaznacza Damian Śledź.
– Poza tym klient, który zostawi u nas
swój samochód do naprawy, w ramach

serwisu otrzyma samochód zastępczy.
Trzeba zaznaczyć tutaj, że autoryzacja
dotyczy nie tylko przeglądów, ale również
warsztatu, serwisu klimatyzacji, czy także
wymiany opon, a więc całego szeregu
usług – dodaje.
RUM JNE
CENT ZACY
TORY

CENTRUM MOTORYZACYJNE

MO

GRUPA AUTO-BUD Sp. z o.o.

LAMBDA
M NE
RU YJ
NT ZAC
E
C RY
TO
MO

Warsztat

GAMMA Stacja Kontroli Pojazdów
EPSILON

Sklep Auto-Części

– ŚWIĘTOCHŁOWICE ul. Katowicka 73
(naprzeciw Gazowni),
czynne pn.-pt. 7-19, sob. 7-14, tel. 32 245-28-91

www.auto-bud.com.pl

Na klientów, oprócz profesjonalnego
serwisu, czeka także nowoczesne Biuro
Obsługi Klienta, które koordynuje pracę
całego centrum. – Podczas oczekiwania
na odbiór samochodu klient może skorzystać z drobnego poczęstunku, gorą-

cych lub zimnych napoi oraz oglądać, co
się dzieje z jego samochodem, dzięki
podglądowi na żywo warsztatów. Goście
Biura Obsługi Klienta mają także bezpłatny dostęp do Wi-Fi – mówi Damian
Śledź.
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Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowych które zostaną oddane w dzierżawę i najem, znajdujących się w rejonie ulic: Wierzbowej,
Poznańskiej Dzierżonia Radoszowskiej z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe, Dworcowej
z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną, Partyzantów, Łukowej z przeznaczeniem pod ogródki
rekreacyjne, Krańcowej z przeznaczeniem pod grunt przyległy do prowadzonej działalności, Szyb Paweł – Długa
z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze, Kalinowej z przeznaczeniem pod parking samochodowy.

OBWIESZCZENIE
Prezydent Miasta
Ruda Śląska
o wydaniu decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496)
oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.26.2013
z dnia 14.03.2016 r., uchylającą punkt 6 w części odnoszącej się do
działki nr 1826/114 oraz załącznik graficzny nr 1 do zaskarżonej decyzji
w zakresie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1826/114 i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia w tym zakresie decyzję
Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 389-13 z dnia 19.07.2013 r. (znak
sprawy PZ.6740.206.2013) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „ przebudowa ul. Średniej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (działki o oznaczeniu geodezyjnym przed projektowanym podziałem 360/110, 1818/111, 1828/112, 361/110, 1830/123, 1825/133,
1823/95, 1821/111, 1320/95, 722/129, 1973/107, 671/132, 2100/123,
2102/123, 1974/107, 874/96, 1835/95, 1826/114, 1972/107, 1989,
784/109, 830/133, 1824/133, 1820/111, 1822/95, 1323/95, 1832/95,
1834/95, 1321/95), wydaną dla Zarządcy Dróg Publicznych – Miasta
Ruda Śląska z siedzibą przy Placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej,
w dniu 21.11.2017 r. dla Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy Placu
Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej – Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Smudę, właściciela
biura projektowo – inżynierskiego ”BOB” Biuro Organizacji Budownictwa z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 9A/5,
wydana została decyzja nr 611-17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „przebudowa ulicy Średniej w Rudzie Śląskiej –
Kochłowicach w zakresie nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym
1826/114”.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony
postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację
przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać z przysługujących
im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia¹, tj. od dnia
13.12.2017 r. do dnia 26.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury mieszczącym się w budynku „A” pok. 320 przy
placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy Urzędu.
Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni.

1
- publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się
(czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Ruda Śląska, na stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej)
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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

OGŁOSZENIA | 13.12.2017
Hydraulik. Tel. 797-599-031.

Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej
- Bielszowicach, cena 450 tys. do negocjacji, tel. 601-934-091, 667-588400.

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

Czyszczenie tapicerki meblowej,
wykładzin-solidnie. Tel. 601-422342.

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

Usługi pogrzebowe

Sprzedam lub zamienię Kochłowice 80 m2 plus garaż. Tel. 502-510460.

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

Kupię mieszkanie 2-3 pokoje na
Halembie bez pośredników. Tel. 664519-532.

Dachy solidnie. Tel. 606-433031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów.
Tel. 507-055-024.
Centralne ogrzewanie: gazowe
węglowe. Remonty mieszkań, łazienek. Tel. 512-121-532.
Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
Szybka pożyczka, dojazd, tel.
780-116-672.
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 32 26000-33. Pośrednik CDF S.C. firmy
Matpol Finanse Sp. z o.o.
Przeprowadzki tanio, dojazd
gratis. Tel. 605-109-517.
Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606274-056.

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 502-052-885. ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam, www.ANEL.pl. Tel. 502052-885.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 189
tys., www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.

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

Ruda, dwupokojowe, 46 m2, 49
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.

Bykowina, dwupokojowe, 1100
zł, wynajmę, www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel.
507-572-625.

Kochłowice, dom, 198 m2, 420
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów,
skup
samochodów
wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.

Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne. Tel. 668-591-916.
Atrakcyjne oferty mieszkań w Rudzie Śląskiej, dobre ceny. Zapraszamy na www.lokator.nieruchomosci.
pl. 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

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy: Pawłowskiej, która
zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejący ogródek rekreacyjny.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje,
że kasa
Urzędu Miasta
będzie otwarta
do godziny
12.00
w dniu
29.12.2017 r.

Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA.
Tel. 733-031-261.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan
obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-049-833.
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 WSK, WFM, SHL, JUNAK,
AWO, KOMAR, RYŚ i inne, oraz części.Tel. 515-533-560.
Kupię części – Warszawa, Syrena. Tel. 515-533-560.
Sprzedam samochód dostawczy
Lublin 2006 r., 11 tys. cena do negocjacji. Tel. 601-504-030.

Praca
Firma budowlana BEDAMEX
zatrudni pracowników budowlanych doświadczenie min 2 lata,
kierownika budowy, brygadzistę
z prawem jazdy kat. B, tel. 601504-030 w godz. 7-16, 32 242-2411.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-596.
Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech. Tel. 32 271-09-66
781-989-873.
Zatrudnimy emerytów z prawem
jazdy kat. B do prac porządkowych.
Tel. 601-213-244.

Różne
Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel.
607-912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel.
507-851-852.
Kupię wszelkie starocie porcelanę, szkło, zegary, figurki, obrazy. Tel.
603-280-675.
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. 515-533-560.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda
Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda
Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 2217/30 o pow. 874 m2,
zapisanej na karcie mapy 3, obręb Kochłowice, położonej
w Rudzie Śląskiej przy ul. Głogowej, przeznaczonej
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej
użytkownika wieczystego.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej

Z ogromnym żalem odebraliśmy wiadomość o śmierci

śp. Huberta Ratki
znakomitego muzyka i dyrygenta,
Zasłużonego dla Miasta Ruda Śląska

Żonie, Córce i Synowi z rodzinami
składamy kondolencje i wyrazy głębokiego żalu.
Niech trudnym chwilom towarzyszy
wiara i nadzieja,
że to bolesne rozstanie
nie jest końcem, ale początkiem…
Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta
Ruda Śląska

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska
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Gala sportu

Ruda Śląska sportem stoi
Rudzcy sportowcy ciągle udowadniają, że Ruda Śląska to niezwykle sportowe miasto. Z tego powodu
w czwartek (7.12) ponad 60 rudzkich sportowców oraz
kilkunastu trenerów otrzymało nagrody prezydent miasta Ruda Śląska za wybitne osiągnięcia sportowe w 2017
roku. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in.: zapaśnicy, akrobaci, lekkoatleci, pływacy i łucznicy.
– To, że Ruda Śląska sportem stoi, doskonale wiemy.
Mamy wielu wybitnych sportowców i wiele dyscyplin
sportowych, z czego jestem niezwykle dumna. My ze
swojej strony dołożymy wszelkich starań o to, żebyście
mieli gdzie trenować i by nasze obiekty sportowe były
coraz piękniejsze. Chcemy, aby Ruda Śląska mogła
chwalić się swoją sportową stroną i zaistniała na sportowej arenie naszego kraju – zaznaczyła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.
Wiele nagród zgarnęli zawodnicy oraz trenerzy
Zapaśniczego Klubu Sportowego „Slavia” Ruda Śląska.
– Mamy wielu dobrych zawodników, dlatego jesteśmy
żądni medali, w szczególności tych międzynarodowych.
Mamy nadzieję zdobyć kilka w przyszłym roku. Naszym
największym marzeniem na przyszłość jest oczywiście
dochowanie się olimpijczyka lub olimpijki – zdradziła
trenerka Elżbieta Garmulewicz. – Aktualnie trenuje
u nas dziewczyna z Koszalina. Mamy zapaśników z Milicza, Wałbrzycha, Zabrza, Bytomia i Tarnowskich Gór.
Dobra opinia idzie w świat i zawodnicy chcą u nas trenować. Poza tym sporty walki są teraz modne – dodała.
Jednak nie tylko Slavia może pochwalić się dobrymi
wynikami. W minionym roku sukcesy odnieśli też zapaśnicy Pogoni. Nagrody otrzymał m.in. srebrny medalista Mistrzostw Polski Seniorów w Białogardzie Aleksander Wojtachnio. Rudzianin z końcem listopada re-

Rudzcy sportowcy odnoszą wiele sukcesów na
arenie polskiej i międzynarodowej.
prezentował także Polskę na Mistrzostwach Świata
U23. – Ostatecznie sklasyfikowano mnie na 12. miejscu.
Trochę jestem zawiedziony. Gdyby ten okres przygotowawczy był dłuższy, może wystąpiłbym lepiej. Wiele
mnie ten występ jednak nauczył i wiem co poprawić na
przyszłość. Jest szansa, że z takiej imprezy będzie medal
w przyszłym roku – powiedział Aleksander Wojtachnio.
Podczas gali triumfowali także rudzcy hokeiści, którzy
zdobyli trzecie miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży w Nowym Targu. Na sukces pracowali: Mateusz Kołodziej, Igor Augustyniak, Daniel Szymik
i Maurycy Sobera z Rudzkiego Towarzystwa Hokejowego „Zryw” Ruda Śląska. – Trenujemy pięć razy w tygodniu. W zależności od dnia są to treningi strzeleckie,
taktyczne, wytrzymałościowe, a czasem po prostu zabawa. Przygotowując się do olimpiady, zaczęliśmy od
mocnych treningów, a kończyliśmy na taktycznych rozegraniach pod przeciwnika. W przyszłości chciałbym
zagrać w ekstralidze hokejowej – zdradził Mateusz Kołodziej.
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MMA

Mam nadzieję na złoto
Rozmawiamy z brązowym medalistą Mistrzostw
Polski MMA Kamilem Krzewiną, reprezentantem KTJ
MMA Team Ruda Śląska, który podczas swoich walk
przeważał nad rywalami, przegrywając jedynie po dogrywce w półfinale. Zawodnik startował w kategorii 70
kg OFS.
– Masz dopiero 21 lat, a już tak wiele sukcesów na
swoim koncie. Jak zaczęła się Twoja sportowa przygoda?
– W szkole podstawowej trener zapasów przyszedł
do naszej klasy, zachęcając chłopaków i dziewczyny do
trenowania tej pięknej dyscypliny sportu. Zapasy to był
wstęp do mojej kariery sportowej. W wieku dziewięciu
lat zacząłem trenować w rudzkim klubie ZKS Slavia
Ruda Śląska. Trenowałem sześć razy w tygodniu. Jednak po dziesięciu latach treningów zacząłem szukać
nowych doświadczeń. Zainteresowałem się klubem
Bonsai Ruda Śląska, specjalizującym się w K-1, lecz po
odbyciu dwóch walk na gali zaczęło brakować mi parteru, więc żeby wszystko połączyć w całość, myślałem
nad mieszanymi sztukami walk i dlatego trafiłem do
klubu KTJ MMA Team Ruda Śląska. Obecnie w KTJ
trenuję trzy razy w tygodniu, łącząc treningi z pracą
w kopalni.
– Można powiedzieć, że wybór KTJ MMA Team
Ruda Śląska był strzałem w dziesiątkę, bo tam zacząłeś odnosić największe sukcesy…
– W dość krótkim czasie udało mi się zdobyć puchar
Śląska oraz puchar Polski. Razem z moim trenerem Damianem Sewerynem postanowiliśmy spróbować moich

Kamil Krzewina trenuje w klubie
KTJ MMA Team Ruda Śląska.

sił w Mistrzostwach Polski MMA. Udało mi się zdobyć
brązowy medal, przegrywając jedynie w ćwierćfinale.
Jestem bardzo zadowolony z tego wyniku i mam nadzieję na złoty medal w przyszłym roku. Aktualnie
przygotowujemy się do amatorskiej gali, która odbędzie
się 20 stycznia 2018 r. w Węgorzewie. A jeżeli chodzi
o moją dalszą karierę, to wszystko w rękach mojego trenera. Dodam jeszcze, że bez wsparcia narzeczonej i rodziny wszystko to nie miałoby sensu.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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Siatkówka

Kadetki niepokonane

Koszykówka
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Zapasy

W pogoni za Zapaśniczy turniej mikołajkowo-gwiazdkowy
punktami
Pogoń Ruda Śląska
– Zagłębie Sosnowiec
97:91
(33:27, 20:22, 12:25, 25:17)

Siatkarki
wygrały
z drużyną
z Katowic
oraz z
Zabrza.
Na kolejkę przed końcem rundy zasadniczej zespół kadetek KPKS-u Halemba zapewnił sobie tytuł mistrza II Ligi Wojewódzkiej Kadetek. Dziewczyny do kompletu zwycięstw dopisały dwa oczka, pokonując wicelidera Źródełko Katowice 3:2 oraz
MOSiR Zabrze 3:1. Tym sposobem z przewagą siedmiu punktów pozostają niezagrożone. Pierwsze miejsce w rozgrywkach II
ligi otwiera im drogę do walki o finały wojewódzkie i mianuje gospodarzem turnieju

1/8 Mistrzostw Śląska, który odbędzie się
w dniach 3-5 stycznia 2018 r.
Niepokonany skład: Oliwia Wilk (K),
Michalina Tymińska, Kinga Watola, Zuzanna Pilchowska, Agata Pietraszek, Malwina
Kujon, Karolina Grzęda, Kamila Poloczek,
Magdalena Wilczek, Aleksandra Żurawska,
Natalia Wieczorek, Minika Skworc, Zuzanna Rudnik (L), Natalia Szweda, Roksana
Pawluk. Trenerzy: Adam Michna, Michał
Rączka.

Ju-Jitsu

Bracia z medalami

Igor i Kuba Wiśniewscy zdobyli aż pięć medali podczas zawodów w Mysłowicach.

Dwaj bracia z Rudy Śląskiej, czyli Igor
i Kuba Wiśniewscy, triumfowali podczas
Otwartych Mistrzostw Śląska w Ju-Jitsu
Sportowym oraz Turnieju Młodych Mistrzów w Mysłowicach. Igor Wiśniewski
w czasie tych zawodów zdobył dwa złote
medale w kategorii ne-waza U 18 – 50 kg

oraz ne-waza no gi U 18 - 50 kg. Szczęście
uśmiechnęło się także do Kuby Wiśniewskiego, któremu udało się wywalczyć aż
trzy medale – złoty w kategorii ne-waza no
gi U 10 – 24 kg oraz dwa srebrne w kategoriach ne-waza U 10 – 24 kg oraz fighting
bez pierwszej fazy – 24 kg.

Nie mogli narzekać na brak emocji
kibice, którzy w sobotnie popołudnie
(9.12) licznie zgromadzili się w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Nowym Bytomiu, aby podziwiać
zmagania rudzkiej Pogoni w drugiej
lidze. Po ostatnim zwycięstwie nad
drużyną z Rybnika przyszła kolej na
ekipę z Sosnowca pod wodzą trenera
Służałka. Trzy celne trójki na samym
początku spotkania dały Pogoni prowadzenie, które trwało prawie 27 minut i pozwalało spokojnie kontrolować
grę. Pierwsza i druga kwarta to zdecydowane prowadzenie Pogoni i zwycięstwo 60:49. W trzeciej kwarcie natomiast dominowali rywale z Sosnowca,
których nie powstrzymało nawet zdyskwalifikowanie Kamila Wójcika. To
oni zeszli z parkietu na ostatnią przerwę z dwupunktowym prowadzeniem.
Czwarta kwarta pokazała, kto gra u siebie. Szybkie odrobienie straty, kilka
nerwowych minut, wyjście na prowadzenie i kontrola gry do końca, dały
Pogoni zwycięstwo w sobotnim spotkaniu i dwa punkty w tabeli powędrowały na konto rudzian. Dużym plusem
tego spotkania w ekipie Pogoni była
wysoka skuteczność za trzy punkty (48
proc.). Ostatnimi wynikami, czyli zwycięstwem nad faworytem rozgrywek
AGH Kraków, MKKS Rybnik i sobotnim liderem Zagłębiem Sosnowiec,
podopieczni trenera Bogusława Mola
wyszli z dołu tabeli i rozpoczęli swą
pogoń za czołówką grupy C. Przed nimi derby z Bytomską Polonią, w których też zapewne nie zabraknie emocji,
a potem spotkanie z drużyną AZS
PWSW MCS Daniel Przemyśl i przerwa świąteczna. Punktowali: Jeleń 11,
Kozłowski 6, Maślanka 13, Mol 16,
Pawlik 19, Anduła 14, Stankala 18.

W turnieju wzięło udział ponad 160 zawodników.
Moc wrażeń czekała na dzieci, które
w minioną sobotę (9.12) wzięły udział w turnieju mikołajkowo-gwiazdkowym. Na hali
MOSiR-u w Orzegowie swoje siły sprawdziły
dzieci stawiające pierwsze kroki na zapaśniczych matach. Turniej miał charakter pikniku
rodzinnego, którego celem była integracja zawodników i ich rodziców.
– Mamy i babcie „rywalizowały” w konkursie na najsmaczniejsze ciasto, natomiast dzieci
brały udział w rywalizacji sportowej, która

przysporzyła kibicom masę emocji, a samym
uczestnikom wiele satysfakcji – komentuje Tomasz Garczyński, trener Slavii. – Mamy nadzieję, że wśród startujących dzieci można doszukiwać się przyszłych mistrzów sportu zapaśniczego. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim
startującym uczestnikom. Dziękujemy gościom
z Bytomia, których udział z pewnością podniósł
prestiż naszego turnieju jak i również rodzicom
naszych zawodników za zaangażowanie i pomoc w organizacji zawodów – dodaje.

Piłka ręczna

Zgoda na pierwszym miejscu

W zawodach
wzięły udział
zawodniczki
rocznika
2004.

Siedem zwycięstw odniosły piłkarki ręczne
zajmując bezapelacyjnie pierwsze miejsce
podczas XII Mikołajkowego Turnieju Piłki
Ręcznej w Kępnie. Klub KS Zgoda reprezentował zespół młodziczek rocznika 2004,
a w całym turnieju wzięło udział 12 zespołów.
Wyniki spotkań: KS Zgoda Ruda Śląska
– Polonia Kępno 16:7, KS Zgoda Ruda Śląska
– MOSM Tychy 16:2, KS Zgoda Ruda Śląska
– Olimpijczyk Kowalewo 18:3, KS Zgoda
Ruda Śląska – MUKS Skałka Świętochłowice

13:9, półfinał Zgoda – Bystra 17:7, finał Zgoda – Sośnica 14:12. Rozgrywająca zespołu
Martyna Hajda została najskuteczniejszą zawodniczką turnieju, a Nikola Lessner otrzymała wyróżnienie. Skład zespołu: Justyna
Gontarek, Oliwia Dera, Magda Mynarek,
Martyna Hajda, Julia Wilczyńska, Wiktoria
Pietryga, Marta Bodzianowska, Wiktoria Skiba, Daria Sierant, Nikola Lessner, Natalia
Gardian, Oliwia Szewczyk, Natalia Szydełko.
Trenerzy: Józef Szmatłoch i Adam Michalski.
.
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