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POMAGAMY

Tym razem zagrają charytatywnie

Pomagają Bartkowi

W miniony weekend odbył się koncert charytatywny na rzecz Bartka,
który już niebawem przyjdzie na świat. O życiu chłopca po porodzie mogą
zadecydować minuty lub godziny. Dla Bartka największą szansą jest
przyjście na świat w szpitalu, w którym bezpośrednio po porodzie będzie
operowany. Choć mały rudzianin jeszcze się nie urodził, już teraz
wiadomo, że ma on krytyczną wadę serca.
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Razem śpiewali i przetańczyli wiele lat, a wspólna pasja połączyła ich na kolejne lata znajomości. Dlatego
wystarczyło jedno hasło, by znów się połączyć. Jednak tym razem nie w tańcu, czy w śpiewie, ale w pomaganiu.
Byli oraz obecni członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Rudzianie” organizują koncert charytatywny dla swoich
koleżanek i kolegów, którzy sami lub też ich najbliżsi walczą z ciężkimi chorobami.

Paweł Nantka ma dopiero sześć lat, struktorki „Rudzian”) oraz Rafała Doa życie już sporo go doświadczyło. miniaka (byłego akompaniatora „RuChłopiec od urodzenia choruje na pa- dzian”). Z kolei Pawełek jest synem
daczkę lekooporną i ma trwale uszko- byłego akompaniatora „Rudzian”, Todzony mózg. Ponadto sześcioW trakcie koncertu, współorganizowanego
latek przeszedł zapalenie opon
także przez Fundację Przyjaciół Św.
rdzeniowo-mózgowych, sepsę
Mikołaja z Rudy Śląskiej, który odbędzie
oraz wstrząs septyczny. Pawesię pod hasłem „Dla Was gramy”, wystąpi
łek potrzebuje wobec tego ciązespół Kiersi, Michalina Starosta, ZPiT
głej rehabilitacji i opieki me„Rudzianie” im. Jana Mazura oraz zespół
dycznej. Z kolei Staś Dominiak
Universe. Wspomóc osoby związane
to ośmiolatek, którego rodzice
z zespołem będzie można poprzez zakup
cegiełki (20 zł), które będą dostępne 16
pod koniec ubiegłego roku
marca od godz. 16 w MCK.
usłyszeli jedną z najgorszych
diagnoz. Ostra białaczka limfoblastyczna ich syna. Także 39-letnia
Beata Niewińska w ubiegłym roku
otrzymała niepokojącą informację.
Nowotwór złośliwy piersi. Każda
z tych osób związana jest z Zespołem
Pieśni i Tańca „Rudzianie”. Beata to
były członek Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Rudzianie”, a Staś jest synem Doroty Siedleckiej-Dominiak
(byłej członkini, kierowniczki oraz in-

masza Nantki. – Wiele lat tańczyliśmy
ze sobą w zespole i są między nami
bardzo silne więzi, więc decyzja o zorganizowaniu koncertu była bardzo
spontaniczna i szybka. Wystarczył jeden telefon i działamy – mówi Agata
Długokęcka, była członkini ZPiT „Rudzianie” oraz inicjatorka koncertu charytatywnego. – Pomagamy, bo pamiętamy o czasach spędzonych w zespole,

a przede wszystkim o osobach z nim
związanych – dodaje.
Koncert dla Pawła, Stasia i Beaty
odbędzie się 16 marca o godz. 17
w Miejskim Centrum Kultury. – Szykujemy wiele atrakcji. Koncert rozpoczniemy poczęstunkiem, przygotujemy
także zajęcia z zakresu profilaktyki
zdrowotnej, będzie również kiermasz,
quiz i wiele atrakcyjnych nagród. Następnie przejdziemy do koncertu,
w przerwach którego prowadzone będą
licytacje – wylicza Zuzanna Muskus,
była członkini „Rudzian” oraz współorganizatorka koncertu.
Dodajmy, że akcja ta ma dodatkowo
szczególny wymiar, bo przecież
w 2015 roku zespół obchodził swoje
30-lecie. – „Rudzianie” to tak naprawdę jedna wielka rodzina. Tam jako
dzieci spędziliśmy większość czasu,
a czasami i życia. Dlatego nie musieliśmy nikogo namawiać do pomocy
– podsumowuje Agata Długokęcka.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

Tonsmeier Południe Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej prowadzi na zlecenie Miasta
CAŁODOBOWE POGOTOWIE INTERWENCYJNE WRAZ Z USUWANIEM SKUTKÓW
NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU
RUCHU DROGOWEGO I PIESZEGO W PASIE DROGOWYM
Mimo iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring dróg wojewódzkich i powiatowych,
zachęca się wszystkich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe na drodze
zagrożenia, takie jak: wyciek oleju i innych substancji niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsypanej
stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu, rozlanego betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.
Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Tonsmeier Południe Sp. z o.o. pod numerem 32 24810-81 w godzinach 8.00-16.00 oraz całodobowo 693-000-701, w Straży Miejskiej pod numerem tel. 32
248-67-02 lub bezpłatnym numerem 986, a także w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK), Ruda Śl.
ul. gen J. Hallera 61, Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) adres jw. tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32 248-63-58, 603-880-887 dla osób słabosłyszących, z wadami wymowy – SMS o treści POMOC;
32 248-62-81 wew. 7605, 32 244-49-00 do 10 wew. 7605.

Foto: Piotr Gruchel

„Rudzianie” zagrają charytatywnie dla Stasia, Pawła i Beaty.

W niedzielę (4.03) o życie Bartka
walczyli mieszkańcy całego regionu,
którzy spotkali się podczas koncertu
w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach. Na scenie pojawili się:
Mirosław Szołtysek i Wesołe Trio,
Karpowicz Family, Andrzej Potępa,
Izabela Fojcik, Krzysztof Wierzchow-

uda się uratować życie ich dziecka.
– O życiu Bartka po porodzie mogą zadecydować minuty lub godziny. Zdania
lekarzy były podzielone. Część z nich
mówiła o aborcji lub niepodejmowaniu
leczenia po porodzie. Inni natomiast
dawali nam nadzieję, że nasz syn może
żyć i prowadzić normalne życie. Zdecydowaliśmy, że będziemy o niego
walczyć – podkreślają rodzice
Aby pomóc Bartkowi, wystarczy wpłacić
dowolną kwotę poprzez
chłopca.
stronę internetową
Z uwagi na komplikacje nie
https://www.siepomaga.pl/sercedlabartka.
wiadomo, ile czasu będą mieli
Rozliczając PIT, należy podać numer KRS
lekarze, żeby przeprowadzić
0000270809, a w rubryce cel koniecznie
operację ratującą życie Bartka.
wpisać PALIGA, 9042.
Niestety w Polsce nie ma takiej
możliwości i chłopca czekałby
ski oraz Piotr Herdzina. Kwota zebrana bardzo ryzykowny transport do innego
z cegiełek (biletów wstępu) zostanie ośrodka na zabieg. To mogłoby zdecyprzekazana na leczenie Bartka.
dować o jego życiu. Żeby ta historia
Cel jest szczytny, a potrzeba pilna. zakończyła się szczęśliwie, poród
Bartek to nienarodzone jeszcze dziec- i pierwsza operacja muszą odbyć się
ko dwójki śląskich policjantów, miesz- w Niemczech w Uniwersyteckiej Klikańców Rudy Śląskiej, u którego w 12. nice w Münster. Koszt porodu i pierwtygodniu ciąży wykryto krytyczną wa- szej operacji to 330 tys. zł. Takie koszdą serca – HLHS z restrykcyjnym ty znacząco przekraczają możliwości
otworem owalnym. Rodzice Bartka finansowe rodziców.
wierzą, że z pomocą ludzi dobrej woli
Arkadiusz Wieczorek
REKLAMA
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Program „Smog Stop” bez Rudy Śląskiej?

W drugiej połowie lutego rząd ogłosił miasta, które zostaną objęte programem termomodernizacji „Smog Stop”. Ma on dotyczyć 22 miast spośród 33 polskich miejscowości, które znalazły się na przygotowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) liście 50 miast najbardziej dotkniętych problemem smogu. Rudy Śląskiej jednak rząd nie wziął pod uwagę. Dlaczego? Po pierwsze program dotyczy miast do
100 tys. mieszkańców, a po drugie lista przygotowana została w oparciu o pomiary jakości powietrza wykonywane przez stacje pomiaru jakości i monitoringu powietrza, należące do inspekcji ochrony środowiska, a takich w Rudzie Śląskiej nie ma. Zarazem jednak miasta ościenne, takie jak Gliwice, Zabrze i Katowice na wspomnianej liście WHO się znalazły, a więc u nas jakość powietrza też może pozostawiać
wiele do życzenia. Dlatego też w poniedziałek wiceprezydent Krzysztof Mejer interweniował w tej sprawie w Warszawie podczas konferencji dotyczącej poprawy jakości powietrza w kraju.
– Skala problemu jest ogromna. Skuteczniejsze z pewnością byłoby rozwiązanie,
które stosowane jest na Słowacji. Tam obowiązują specjalne, tańsze taryfy na gaz i prąd
do ogrzewania domów. To przynosi efekty.
Po drugie powinien zostać wprowadzony
obowiązek podłączenia mieszkań do sieci
ciepłowniczej, w przypadku kiedy ta sieć
ciepłownicza jest. Dzisiaj jest tak, że część
mieszkańców nie chce przyłączać się do ciepła systemowego, ponieważ jest ono drogie.
Przykłady? Niedawno prezydent Sosnowca

runku zmiany sposobu ogrzewania domu.
Jeżeli ocieplimy dom, wymienimy piec oraz
rury, to wtedy ogrzewanie prądem lub gazem stanie się o wiele tańsze i bardziej kuszące. Obecnie wielu ludzi, którzy mają
domki jednorodzinne, budowane w latach
60-70, po prostu na to nie stać i kurczowo
trzymają się oni ogrzewania na węgiel, bo
jest ono tańsze. Rachunek jest prosty. Największy problem mamy właśnie z tym starym budownictwem, bo nowe domki, które
powstają w Rudzie Śląskiej, są już bardzo
dobrze ocieplone i ogrzewane wyRudzianie, którzy chcą wpisać się na
łącznie na gaz, co opłaca się mieszlistę w sprawie objęcia Rudy Śląskiej
kańcom.
programem „Smog Stop”, mogą to
– Zwróciliście się z apelem do
zrobić do 9 marca br. w Urzędzie
premiera Mateusza MorawieckieMiasta, bibliotekach, placówkach
go o objęcie miasta i pozostałych
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gmin tworzących GórnośląskoAquadromie oraz w siedzibie
Zagłębiowską Metropolię rządo„Wiadomości Rudzkich”.
wym programem „Smog Stop”.
Trwa zbieranie podpisów pod petycją
w
tej sprawie. A jakie efekty przyopowiadał mi o tym, że wybudowali nitkę
niosły
poniedziałkowe
rozmowy w Warciepłowniczą przy okazji przebudowy centrum i na 40 mieszkań, lokatorzy tylko dzie- szawie?
– Rząd planuje włączyć do programu
sięciu z nich zgodzili się na przyłączenie do
sieci. My dążymy do rozbudowania sieci walki o czyste powietrze nie tylko miasta do
ciepłowniczej w mieście i obecnie podłączo- 100 tys. mieszkańców, ale również 10 śląnych jest do niej 80 tys. mieszkańców. Wie- skich miast, mających więcej mieszkańców.
my, że w domkach jednorodzinnych mieszka Niestety na tej liście nie ma Rudy Śląskiej.
22 tys. mieszkańców. Pozostaje więc jeszcze Dlaczego? Otóż nie ma naszego miasta na
ok. 30 tys. mieszkańców, o których nie wie- liście WHO 100 najbardziej zanieczyszczomy, czym palą oni w budynkach wieloro- nych miast Europy. Nie ma nas tam, poniedzinnych, bo nie są one podłączone do sieci. waż nie mamy na terenie miasta stacji poOczywiście spółka Weglokoks Energia ma miaru i monitoringu jakości powietrza. Kieplany, by w ciągu najbliższych czterech lat dy zwróciłem uwagę na tę niesprawiedlipodłączyć do sieci kolejnych 10 tys. miesz- wość, usłyszałem, że jakieś kryterium na
kańców. Dlatego trzeba przyznać, że w tym początek rząd musiał przyjąć. Usłyszałem
też, że docelowo Ruda Śląska zostanie objęzakresie jest u nas bardzo dobrze.
– Niemniej jednak Ruda Śląska mogła- ta rządowym programem. Ale najpierw te
by swoje „ugrać” na rządowym progra- gminy, które są na liście. Dlatego tak ważne
jest to, by jak najwięcej rudzian podpisało
mie termomodernizacji...
– I to nawet całkiem sporo. Docieplenie się pod apelem prezydent Grażyny Dziedzic
budynków jest pierwszym krokiem w kie- do premiera Mateusza Morawieckiego. Na

Foto: arch.

– Założenia programu „Smog Stop”
były w ogóle konsultowane z samorządami?
– Nie. Program ten został ogłoszony nieoczekiwanie w dniu, kiedy Trybunał Sprawiedliwości UE miał, po skardze Komisji
Europejskiej, podjąć decyzję o tym, czy
Polska złamała unijne przepisy w sprawie
smogu. Początkowo ucieszyliśmy się z całej
idei, bo w założeniach program ten miał objąć swoim zasięgiem miasta, które są najbardziej zanieczyszczone. Dla nas więc
oczywistym było to, że Ruda Śląska znajdzie się na liście. Zwłaszcza, że jeszcze
wcześniej braliśmy udział w spotkaniu
u marszałka senatu, na które zaproszono
przedstawicieli tych 33 najbardziej zanieczyszczonych miast. Wprawdzie początkowo nie byliśmy na nie zaproszeni, z uwagi
na to, że nie ma u nas stacji pomiaru jakości
powietrza, ale „upomnieliśmy” się o nasze
miejsce. Dlatego byliśmy przekonani, że
będziemy też na liście rządowego programu. Natomiast następnego dnia okazało się,
że nie, bo dotyczy to tylko miast do 100 tys.
mieszkańców. Jesteśmy tym kompletnie zaskoczeni i uważamy, że to duży błąd. Bo
jeżeli chcemy skutecznie walczyć z niską
emisją, to trzeba robić to w dużych skupiskach ludności, takich jak np. nasze miasto,
bo tam są największe problemy ze smogiem. Inną sprawą jest to, że środki przeznaczone na realizację pilotażowego programu „Smog Stop” są w mojej ocenie niewystarczające. Jak policzyliśmy, gdybyśmy
u nas chcieli w pełni zrealizować antysmogową uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego, musielibyśmy na dofinansowanie
do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, wydać 500 mln zł. A na to w pojedynkę nas nie stać, bo taka kwota to pięcioletni budżet inwestycyjny miasta.
– Jakie więc widzi Pan rozwiązanie
skuteczniejsze i bardziej długofalowe?

tym spotkaniu usłyszeliśmy jednak kilka
pozytywnych informacji. Rząd pracuje nad
standaryzacją jakości paliw. Każdy sprzedawca węgla będzie musiał wykazać się
certyfikatem jakości sprzedawanego opalu.
To znaczący krok do przodu. Pojawia się
także szansa, związana z tym, że Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska planują
przygotować kolejny program, związany z
termomodernizacją, ale nie będzie on realizowany na zasadzie darowizny, tylko pożyczek preferencyjnych dla mieszkańców.
– Jeżeli stanowisko rządu nie zmieni
się, to co dalej będzie robiło miasto, żeby
walczyć z problemem smogu?
– Na razie jest u nas kilka pojedynczych
czujników jakości powietrza, ale będziemy
je dalej sukcesywnie montować. Bo to, że
jest źle, to wiemy. Jednak chcemy zdiagnozować, w jakich miejscach jest największy
problem i przygotować pod tym kątem szereg działań. Jako władze miasta już teraz
dofinansowujemy zmianę systemu ogrzewania ze starych pieców węglowych na no-

we urządzenia grzewcze, podłączenie do
sieci ciepłowniczej lub odnawialne źródła
energii. W tym roku będziemy także realizować projekt, dzięki któremu dofinansowane
zostanie wykonanie instalacji odnawialnych
źródeł energii w 51 budynkach jednorodzinnych. Lada moment zamontujemy w mieście wspomniane 15 czujników dokonujących pomiaru zawartości w powietrzu pyłu
zawieszonego PM 10 i PM 2,5 oraz emisji
dwutlenku azotu i siarki. Mamy nadzieję, że
dane z czujników zwiększą świadomość
mieszkańców na temat skali problemu smogu w naszym mieście. Z kolei Straż Miejska
na bieżąco kontroluje, czy w piecach domowych nie są spalane odpady komunalne.
Systematycznie termomodernizujemy również budynki użyteczności publicznej,
w których instalujemy też odnawialne źródła energii. W ubiegłym roku dzięki podjętym działaniom udało nam się ograniczyć
emisję pyłu o prawie 12 ton. Mamy jednak
nadzieję, że nie zostaniemy sami z problemem smogu.
Joanna Oreł
REKLAMA
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Ścieżka rowerowa usłana problemami

Foto: AW

Wraca sprawa separatorów oddzielających jezdnię od ścieżki rowerowej przy ulicy Piłsudskiego w Kochłowicach. W styczniu odpadły one od nawierzchni, tworząc niebezpieczny slalom dla rowerzystów. W magistracie zapewniono, że ścieżka została uporządkowana.

Ścieżka przy ul. Piłsudskiego została uporządkowana.

Rogatki zniknęły z przejazdu

| KOCHŁOWICE

pojazdów. Należy wspomnieć, że pasy
rowerowe przy ul. Piłsudskiego są oddzielone oznakowaniem poziomym,
zgodnie z obowiązującymi przepisami
– tłumaczy Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
i Promocji Miasta.
Na razie jednak ścieżka w Kochłowicach
została
uporządkowana.
– Uszkodzone separatory oddzielające
pasy ruchu dla rowerów od jezdni ulicy Piłsudskiego sprzątane są na bieżąco. Sprzątanie polega na demontażu
uszkodzonych elementów oraz wywozie całkowicie zniszczonych
separatorów
–
tłumaczy
Obecnie w Rudzie Śląskiej istnieje
Krzysztof Piecha.
ponad 76 km tras
Dodajmy także, że na razie
i szlaków rowerowych, z czego
niemożliwa jest zmiana ozna26 km to pasy ruchu dla rowerów, kowania, bo powstało ono
niezależne drogi rowerowe
w ramach inwestycji, współﬁnansowanej z funduszy unijoraz ciągi pieszo rowerowe.
nych, dlatego też separatory
Pozostałe 50 km stanowią szlaki
muszą pozostać na ul. Piłsudrowerowe głównie o charakterze
skiego do 2022 roku.
rekreacyjnym.
Joanna Oreł

– Te separatory to tylko problem. I to
od kilku lat. Albo odpadają, albo ścieżka jest brudna i zimą zaśnieżona, bo
pług je omija. To wszystko sprawia, że
mamy ścieżkę, którą rowerzyści wolą
omijać – zgłasza pan Ludwik, mieszkaniec Kochłowic. – Zamontowanie
separatorów to efekt decyzji, jaką podjęto na etapie prac projektowych. Ze
względu na to, że ścieżka rowerowa została wydzielona bezpośrednio z jezdni, postanowiono w szczególny sposób
zabezpieczyć pas rowerowy i ﬁzycznie
oddzielić rowerzystów od pozostałych

| NOWY BYTOM

Wspomniany przejazd znajduje się na
trasie linii kolejowej nr 187 Ruda Chebzie-Ruda Czarny Las (stacja Ruda
Wschodnia). 5 lutego zlikwidowano
tam wspomniane rogatki i światła, co
wynika z zakończenia wydobycia na
KWK Pokój (obecnie KWK Ruda).
– Jedynym taborem kolejowym, który
porusza się w obrębie tego przejazdu, są
składy manewrowe z bocznicy kolejowej
Huty Pokój. W związku z tą sytuacją
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęły decyzję o rozpoczęciu procedury
zmierzającej do wprowadzenia zmiany

sposobu strzeżenia przejazdu na taki, na
którym ruch jest kierowany przez uprawnionych pracowników posiadających
odpowiednie kwaliﬁkacje – tłumaczy
Jacek Karniewski z zespołu prasowego
PKP Polskie Linie Kolejowe.
Oprócz zdemontowania rogatek i sygnalizatorów świetlnych zmieniono także oznakowanie i przed przejazdem
przy ul. Hallera ustawiono znaki (krzyż
św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym). Bowiem, jak się
okazuje, w najbliższym czasie spółka
PKP PLK nie planuje ponownego mon-

tażu rogatek i sygnalizatorów. Chyba,
że transport kolejowy linii nr 187 na odcinku Ruda Chebzie-Ruda Czarny Las
zostanie przywrócony.
– Obecnie ruch na przejeździe jest
kierowany przez uprawnionych pracowników w czasie prowadzenia ruchu manewrowego pociągów z bocznicy kolejowej Huty Pokój. Są to dwa/trzy składy
manewrowe w ciągu tygodnia kierowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
dla użytkowników przejazdu – wyjaśnia
Jacek Karniewski.
Agnieszka Lewko

Foto: AL

Na początku lutego z przejazdu kolejowego przy ul. Hallera zniknęły rogatki i sygnalizacja
świetlna. To zaniepokoiło część mieszkańców Nowego Bytomia. – Dlaczego przejazd nie jest
zabezpieczony? – dopytują Czytelnicy.

Rogatki i sygnalizacja świetlna zostały zdemontowane 5 lutego.
OGŁOSZENIE

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
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DEBATA OKSFORDZKA

DZIEŃ KOBIET

Debata o godce

Baby poklachały

„Przeciwnicy” wprowadzenia „ślonskiej godki” jako przedmiotu do szkół
skupili się przede wszystkim na aspektach prawnych przedsięwzięcia oraz
opiniach swoich szkolnych kolegów.
– Podczas debaty zaznaczaliśmy między innymi, że nie ma wykwalifikowanej kadry, która mogłaby poprowadzić
tego rodzaju lekcje – argumentował
Kamil Groń z ZSO nr 2. – Zebranym
na sali przedstawiliśmy alternatywny
projekt zajęć wiedzy o regionie. Przedmiot opierałby się przede wszystkim na
historii Śląska, ale też tradycjach, obyczajach, czy nawet kuchni śląskiej. Nasza szkoła ma wieloletnią tradycję
w prowadzeniu tego rodzaju zajęć. Cała nasza drużyna chodzi do klasy z edukacją o regionie. Jako klasa o profilu
teatralnym, staramy się tworzyć też ludowe spektakle – podsumował.
Naprzeciw drużyny z „Morcinka”
w debacie stanęli uczniowie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 3.

– Jestem na tej imprezie już drugi raz.
Pierwszy raz byłam
w zeszłym roku i jestem z tego powodu
bardzo zadowolona.
Czekałyśmy na tę imprezę cały rok. Byłam
bardzo zadowolona
ostatnim razem i teraz też bardzo mi się
podoba. Byłam ciekawa, czy w tym roku
będę się tak samo dobrze bawiła, jak
w ubiegłym. I tak się właśnie stało.
Dodam jeszcze, że jak Kinga Papkała
prowadzi imprezę, to bawimy się wyśmienicie – zaznaczyła Maryla Głuszek, jedna z uczestniczek imprezy.
Bo to właśnie Inga Papkała poprowadziła „Babskie klachy na Ficinusie”, wprowadzając rudzianki w dobry
humor. Prowadząca śpiewała, opowiadała kawały o mężczyznach, przygoto-

Pierwsza debata w obecnej kadencji MRM
została rozegrana pomiędzy ZSO nr 2 i 3.
– Zwracaliśmy uwagę na ogromną
wartość kulturową, wynikającą ze
„ślonskiej godki”. Staje się ona coraz
bardziej popularna, dlatego warto
zwrócić na nią uwagę także z perspektywy turystyki. Oparliśmy się też na
ankietach przeprowadzonych w dwóch
szkołach – ZSP nr 5 oraz SP nr 30.
W obu placówkach uczniowie dosyć

mocno opowiedzieli się za wprowadzeniem „godki” jako przedmiotu – argumentowała Marianna Strzeja, uczennica ZSO nr 3. – Jako przykład dobrych
praktyk podaliśmy język kaszubski.
Nasz, choć nieskodyfikowany, na ustach
Ślązaków cały czas się pojawia i myślę,
że nie zaginie – zaznaczyła licealistka.
AW

Z okazji Dnia Kobiet na Ficinusie
odbyły się „Babskie klachy”.

Foto: UM Ruda Śląska

Moc atrakcji czekała na rudzianki, które w poniedziałkowy wieczór (5.03)
odwiedziły Ficinus. Na zabytkowym osiedlu robotniczym w siedzibie chóru „Słowiczek” odbyły się „Babskie klachy na Ficinusie”, które były przedsmakiem święta wszystkich pań. W ten sposób rudzianki przy kawie, kołoczu i dźwiękach muzyki świętowały zbliżający się Dzień Kobiet.

Foto: UM Ruda Śląska

„Ślonsko godka” nie powinna być jednym z przedmiotów nauczanych w szkołach – taki jest wynik debaty oksfordzkiej, którą przeprowadziła rudzka Młodzieżowa Rada Miasta. Bój na argumenty stoczyli między sobą
uczniowie rudzkich Zespołów Szkół Ogólnokształcących nr 2 i 3. Obecnych na sali sesyjnej przekonała ekipa
z „Morcinka”. – Nie ma jednej gwary, której można by nauczać w szkołach. Dialektów jest wiele – podkreślała
młodzież z wireckiej placówki.

wała także wiele zabaw i konkursów.
– Cieszę się, że mogę spędzić ten wieczór w gronie koleżanek i innych kobiet. Towarzyszy nam mnóstwo dobrego humoru i dobrej zabawy. Oprócz
tego, że przyszłam tutaj ze swoimi sąsiadkami i koleżankami, to jeszcze poznałam wiele innych, wspaniałych kobiet. Za rok na pewno też się wybiorę
– podkreśliła pani Krystyna z Wirku.

AL

HARCERSTWO

Serce Domu Harcerskiego znów zabije

– Dlaczego remont Dom Harcerskiego to absolutna konieczność?
– Chcemy podnieść standard tego
miejsca i uatrakcyjnić je po to, żeby
harcerze mogli z niego w pełni korzystać. Ten remont spowoduje wzrost aktywności harcerzy, a innych zachęci do
przyłączenia się do naszej organizacji.
Obecnie Dom Harcerski jest w katastrofalnym stanie technicznym – m.in.
nie spełnia przepisów przeciwpożarowych. Uniemożliwia to nie tylko prawidłowe, bezpieczne użytkowanie budynku, ale także sprawia, że nie jest on
w pełni wykorzystywany. Nie możemy
organizować półkolonii i zimowisk,
czy też większych imprez z wykorzystaniem dużej sali i sceny. Dodatkowym problemem jest bardzo kosztowne
ogrzewanie. Pieniądze, które obecnie
wydawane są na olej opałowy, w przyszłości będą przeznaczane na inne cele.
Dlatego dążymy do tego, by przywrócić temu miejscu jego dawne funkcje,
by Dom Harcerski był coraz częściej
odwiedzany nie tylko przez harcerzy,
ale również przez dzieci i młodzież niezrzeszoną. Niestety posiadane przez
nas środki finansowe nie pozwalają
nam na wykonanie tak dużej i drogiej
inwestycji. Stać nas tylko na drobne naprawy, które są wykonywane w czynie

społecznym przez
Pieniądze na remont zbierane są na zasadzie
harcerzy i naszych
darowizny na konto bankowe nr: 63 1750 0012
sympatyków.
0000 0000 3778 4737 oraz w ramach zbiórki
– Czy Dom Harspołecznej do puszek i skarbonek. Jedna z nich
cerski ma szansę
znajduje się w Urzędzie Miasta. Wszyscy, którzy
na nowo stać się
chcą wspomóc remont Domu Harcerskiego,
sercem
harcermogą kontaktować się pod numerem telefonu
skiego życia w Ru575-270-101 i 793-665-780 lub pod adresem
dzie Śląskiej?
e-mail: kontakt@hufiecrudaslaska.pl.
– Dom Harcerski
to zawsze było serce i ostoja harcerzy. Harcerze muszą dzian. Zwracamy się ponadto z prośbą
mieć swoje miejsce, w którym się spo- do przedsiębiorców, by wsparli nasze
tykają i w którym odbywają się różne przedsięwzięcie np. poprzez przekazawydarzenia. Tutaj wszyscy harcerze in- nie materiałów budowlanych. Koszt
tegrują się. To miejsce, w którym har- realizacji wszystkich robót wyniesie
cerze mają zbiórki. Hufce, które nie około 5 mln złotych. Mamy już wykomają swojej siedziby, mają utrudnione naną koncepcję remontu obiektu, którą
warunki funkcjonowania. Dlatego ufundowała nam firma Helmecki Grochcielibyśmy, żeby Dom Harcerski up.
– Remont obiektu to jeden z priostał się ponownie prawdziwym sercem
nie tylko tej dzielnicy, ale także całego rytetów rudzkiego hufca. Poza remontem co jeszcze macie w planach?
miasta i rudzkiego harcerstwa.
– W jaki sposób rudzianie mogą
– W tym roku obchodzimy stulecie
pomóc w remoncie?
odzyskania niepodległości przez Pol– 27 lutego rozpoczęła się zbiórka skę, jak również stulecie istnienia
pieniędzy, które w całości zostaną prze- Związku Harcerstwa Polskiego. Chceznaczone na remont. Będziemy my więc przygotować grę związaną
wdzięczni za każdą kwotę, która na z odzyskaniem niepodległości przez
pewno będzie dobrze wydana. Ważne Polskę oraz z powstaniami śląskimi.
są dla nas nie tylko pieniądze, ale rów- Poza tym ważną imprezą w tym roku
nież bezpośrednie zaangażowanie ru- jest zlot, organizowany z okazji stulecia

Foto: AL

Dom Harcerski w Rudzie Śląskiej jest w złym stanie technicznym. Z tego powodu we wtorek (27.02) w siedzibie
hufca w Rudzie przy ul. Szczęść Boże w trakcie konferencji ogłoszono zbiórkę publiczną na remont obiektu.
O planowanej modernizacji Domu Harcerskiego oraz o planach na przyszłość Związku Harcerstwa Polskiego
w Rudzie Śląskiej rozmawiamy z hm. Marcinem Różyckim, komendantem rudzkiego hufca.

Zbiórkę na remont Domu Harcerskiego ogłoszono 27 lutego.
powstania ZHP w Polsce. Odbędzie się
on na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, a uczestniczyć w nim będzie aż
dwustu rudzkich harcerzy. To największa reprezentacja w całej Chorągwi Śląskiej ZHP. Nasi harcerze będą asystować sztandarowi chorągwi. Kolejne
dwie imprezy, które zorganizuje nasz
rudzki hufiec, to kwietniowa Olimpiada
Sportowa, w której weźmie udział około pięciuset harcerzy oraz Wojewódzka
Olimpiada Sportowa, w której wystartuje około tysiąca harcerzy i która odbędzie się w maju. Tę imprezę organizujemy po raz pierwszy. Co ważne, nasze
imprezy są otwarte dla mieszkańców
Rudy Śląskiej i może w nich uczestniczyć każdy, kto ma ochotę.
– A jak wygląda sytuacja harcerstwa w Rudzie Śląskiej? Czy można
powiedzieć, że jest ono popularne?
– Harcerstwo uczy życia. To aktywny wypoczynek. Inna forma spędzania

wolnego czasu. Harcerstwo to harce,
a harce to zabawa. To także nauka
przez zabawę. Mamy sześciuset harcerzy w swoich szeregach, a przez ostatnie dwa lata przybyło ich aż dwieście.
To pokazuje, że dobrze pracujemy i że
cały czas jest bum na harcerstwo. Jesteśmy czwartym hufcem w Chorągwi
Śląskiej ZHP. Przebijają nas tylko Katowice, Bielsko-Biała i Częstochowa.
Wydaje mi się, że harcerstwo w Rudzie Śląskiej cały czas się rozwija.
Trzeba dodać, że jesteśmy największą
organizacją młodzieżową w mieście,
która organizuje największe imprezy
dla młodzieży. W organizowanych
przez nas formach wypoczynku uczestniczy rocznie od trzech do czterech
tysięcy dzieci i młodzieży. Zabieramy
ich na rajdy, biwaki i proponujemy inne ciekawe formy spędzania wolnego
czasu.

Agnieszka Lewko

www.wiadomoscirudzkie.pl
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25. Plebiscyt Na Sportowca i Trenera Roku 2017

Najlepsi rudzcy sportowcy wybrani
„Wiadomości Rudzkie” podsumowały 25. Plebiscyt na Sportowca i Trenera Roku. Podczas jubileuszowej gali w Domu Kultury Bielszowice uhonorowano m.in.
sportowców, dla których 2017 rok był szczególnie bogaty w sukcesy i osiągnięcia sportowe. Nagrody wręczono w 11 kategoriach. – Ta nagroda to miłe wyróżnienie i jednocześnie zaskoczenie, ponieważ nie spodziewałem się, że ją dostanę. Myślę, że tak naprawdę zasłużyłem tylko na jej cząstkę, ponieważ większą
część roku jestem na zgrupowaniach kadry narodowej, a najcięższa praca i obowiązki trenerskie przypadają przede wszystkim innym trenerom Slavii, którzy
na co dzień są z naszymi zawodnikami – podkreślił Marek Garmulewicz, prezes i trener Slavii, który został nagrodzony w kategorii Najlepszy Trener.
Piątkowa gala to podsumowanie trwającego od 7 do
28 lutego głosowania. Podczas głosowania na stronie
internetowej „Wiadomości Rudzkich” oddano 3228
głosów, natomiast na Facebooku kandydaci łącznie
otrzymali 3901 „lajków”. Ponadto na sportowców można było wysyłać SMS-y, których w sumie było 4893.
Dodajmy, że głosowanie odbyło się w kategoriach Najpopularniejszy Sportowiec, Wyróżniający się Sportowiec Skrzat oraz Wyróżniający się Sportowiec Amator.
I właśnie od wręczenia tych nagród rozpoczęła się piątkowa (2.03) gala. Najpopularniejszym Sportowcem Roku 2017 został Kamil Krzewina z klubu KTJ MMA Team Ruda Śląska. – Walka była zacięta, bo wiadomo, że
każdy z nominowanych sportowców chciał wygrać, a to
udało się akurat mnie. Bardzo cieszę się z tej nagrody.
To mnie motywuje do działania i osiągania kolejnych
sukcesów – powiedział Kamil Krzewina.
Z kolei Wyróżniającym się Sportowcem Skrzatem wybrano Laurę Pawletę z Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate, która zresztą otrzymała w głosowaniu SMS ich rekordową liczbę, bo aż 1215! – Dziękuję wszystkim, którzy
na mnie głosowali i mojemu trenerowi, który przygotowuje mnie do zawodów – zaznaczyła Laura Pawleta. Natomiast wśród amatorów uznano, że na zwycięstwo zapracowała sobie Genowefa Drużyńska – pływaczka amatorka. – To dla mnie pierwsza taka nagroda i cieszę się z niej
niezmiernie. Nie spodziewałam się tego wyróżnienia, ale
dałam dużo z siebie w minionym roku i będę dawać coraz
więcej. Mam zamiar kiedyś przepłynąć Wisłę w Toruniu
i molo w Sopocie! – śmiało zapowiedziała pływaczka.
Przypomnijmy, że w sumie do udziału w plebiscycie
zgłoszono 53 kandydatów, co pokazuje, że w Rudzie
Śląskiej jest wielu utalentowanych zawodników, odnoszących liczne sportowe sukcesy. – Dla nas to ogromny
zaszczyt, że możemy się z nimi spotkać i uhonorować
w imieniu mieszkańców. Tak liczne zainteresowanie tą
imprezą świadczy o tym, że to co robimy, podoba się
sportowcom i mieszkańcom naszego miasta – tłumaczyła Anna Piątek-Niewęgłowska, redaktor naczelna „Wiadomości Rudzkich”.
W kilku kategoriach zwycięzców wybrała komisja
konkursowa oraz redakcja „Wiadomości Rudzkich”.
Najlepszym Trenerem został Marek Garmulewicz, prezes i trener Slavii, który puchar otrzymał z rąk ubiegłorocznego laureata – trenera Tomasza Garczyńskiego.
Z kolei Najlepszym Sportowcem Roku 2017 został zapaśnik Aleksander Wojtachnio z klubu KS Pogoń Ruda
Śląska, który w 2017 roku został mistrzem Polski młodzieżowców w kategorii 98 kg i wicemistrzem Polski
seniorów. To także uczestnik mistrzostw świata młodzieżowców i członek Kadry Narodowej Seniorów KS
Pogoń Ruda Śląska.
Nagrodziliśmy także Drużynę Roku, którą został KS
Slavia Ruda Śląska. Zawodnicy Slavii mogą pochwalić
się dużym sukcesem, ponieważ w minionym roku pomimo wielu przeciwności zrobili wszystko, by odzyskać IV ligę dla Rudy Śląskiej. W rundzie jesiennej zawodnicy pokonali wszystkich swoich rywali, a w całym
roku drużyna ta nie przegrała ani jednego spotkania na
swoim stadionie, tworząc w ten sposób kameralny stadion przy ulicy Sosinki twierdzą nie do zdobycia.
Ubiegły rok był również szczególny dla Kamila Grabary, pochodzącego z Rudy Śląskiej dziewiętnastolet-

niego bramkarza Liverpoolu. Angielski klub zapłacił za
zawodnika 330 tysięcy euro. W tym sezonie zagrał on
dwanaście spotkań w drużynie U-23 i trzy mecze w zespole U-18. Świetnie spisywał się również w Młodzieżowej Lidze Mistrzów, w której obronił nawet rzut karny w meczu z Mariborem. Ostatnio rudzianin znalazł
się w pierwszym składzie Liverpoolu na mecz z FC
Porto. Dlatego też postanowiliśmy przyznać mu nagrodę za Awans Roku, którą odebrała mama piłkarza, Agata.
Wybrano także Sportowe Odkrycie Roku i w tej kategorii statuetkę odebrała Klaudia Nowak. To właśnie
rudzianka, trenująca w barwach UKS Pover Kuźnik

Chorzów, została w ubiegłym roku mistrzynią świata
w wyciskaniu sztangi leżąc. Kolejny raz wybraliśmy
także Sportowca Bez Barier, którym została trenująca
wrotkarstwo, grę w kręgle, a zimą także jazdę na łyżwach, Monika Opłatkowska z Klubu Olimpiad Specjalnych „Halembianka”.
Nagroda podczas 25. Plebiscytu na Sportowca i Trenera Roku trafiła także do Sportowca z Pasją. Otrzymał
ją Robert Talarek, pięściarz z Rudy Śląskiej, który sport
łączy z pracą jako elektromonter na kopalni. W ubiegłym roku wywalczył on pas IBO Inter-Continental
wagi średniej, a rok wcześniej pas federacji IBF East/
West. Jubileuszowa gala była także okazją do wyróż-

nienia Sportowego Wydarzenia Roku. Takim niewątpliwie było zakończenie budowy stadionu lekkoatletycznego i jego otwarcie. Statuetkę w imieniu władz
miasta odebrała prezydent Grażyna Dziedzic.
Dodajmy, że oprócz rozdania nagród, podczas gali
„Wiadomości Rudzkich” można było zobaczyć wiele
widowiskowych pokazów, w tym m.in. Piotra Bielaka
i jego rowerowych akrobacji, czy Łukasza Świrka, tzw.
Człowieka Flagi, dwukrotnego finalisty programu
„Mam Talent”. Ponadto wystąpili lokalni sportowcy:
zespół Elektra oraz akrobatki KPKS-u Halemba.
Joanna Oreł, Agnieszka Lewko
Foto: AW, AL

Galę poprowadzili
Monika Herman-Sopniewska i Kornel Milbrant.

Nagrodę w kategorii Awans Roku otrzymał
Kamil Grabara, bramkarz Liverpoolu. Statuetkę
odebrała mama sportowca.

Najlepszym Sportowcem został zapaśnik
Aleksander Wojtachnio z Pogoni.
Nagrodę odebrała mama.

Najlepszym Trenerem Roku
wybrano Marka Garmulewicza,
prezesa i trenera ZKS-u Slavia Ruda Śląska.

Sportowcem Bez Barier została
Monika Opłatkowska, podopieczna
Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa.

Sportowe Odkrycie Roku – Klaudia Nowak.

Drużyną Roku został klub piłkarski KS Slavia Ruda Śląska.

W kategorii Sportowe Wydarzenie Roku nagrodę odebrała
prezydent Grażyna Dziedzic w imieniu władz miasta za otwarcie
stadionu lekkoatletycznego.

7

www.wiadomoscirudzkie.pl

Sportowiec Skrzat – Laura Pawleta z Rudzkiego
Klubu Kyokushin Karate.

W kategorii Wyróżniający się Sportowiec
Amator statuetkę zdobyła Genowefa Drużyńska.
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Sportowiec z Pasją to Robert Talarek,
bokser i górnik.

W kategorii Sportowiec Skrzat nagrodę wręczyła wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Akrobatki KPKS-u Halemba pokazały swój
ogromny talent.

Tytuł Najpopularniejszego Sportowca
zdobył Kamil Krzewina z klubu
KTJ MMA Team Ruda Śląska.

Zespół Elektra zaprezentował niezwykły pokaz taneczny.

Podczas gali można było podziwiać występ Łukasza Świrka – tzw. Człowieka Flagi.

Akrobacje na rowerze Piotra Bielaka porwały publiczność.

PARTNERZY PLEBISCYTU
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DOM PRZYJĘĆ
OKOLICZNOŚCIOWYCH

PATRONAT MEDIALNY
Dom Kultury w Bielszowicach wypełnił się po brzegi.
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663 domy jednorodzinne i mieszkania w budownictwie wielorodzinnym oddano do użytkowania w ciągu ostatnich trzech lat w Rudzie Śląskiej. To
o ponad 40% więcej niż w latach 2012-2014. Wzrost jest m.in. efektem wprowadzonego przez prezydent Grażynę Dziedzic programu wspierania
budownictwa jednorodzinnego. W mieście chętnie inwestują też deweloperzy.

Rudzkie mieszkalnictwo ma się dobrze

– Sprawy związane z mieszkalnictwem są
ogromnym wyzwaniem dla samorządów, bo
potrzeby i oczekiwania ze strony społeczeństwa są bardzo duże – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic. – Z tego powodu prowadzimy działania w różnych obszarach: budujemy mieszkania komunalne, dokładamy
pieniądze do budowy TBS-ów, dzięki którym
najemcy nie muszą wpłacać wkładu własnego, a także wdrożyliśmy system boniﬁkat do
wykupu działek oddanych w użytkowanie
wieczyste. Co ważne, z naszego programu
wspierania budownictwa jednorodzinnego
korzystają nie tylko mieszkańcy Rudy Śląskiej. Do przetargów często zgłaszają się też
osoby z okolicznych miast – dodaje.
W ciągu pierwszych trzech lat funkcjonowania programu wspierania budownictwa jednorodzinnego miasto przekazało
w użytkowanie wieczyste 156 nieruchomości. Kolejne 79 nieruchomości zostanie oddanych w użytkowanie wieczyste w tym
roku. Najwięcej z nich, 51, położonych jest
w dzielnicy Bielszowice (ulice: Kingi, Górna, Wspólna, Joachima Lelewela, Józefa
Piernikarczyka). Pozostałych 21 działek
zlokalizowanych jest w dzielnicy Kochłowice (ulice: Wirecka, bp. Wilhelma Pluty,
Władysława Jagiełły, ks. Stanisława Bisty,
Wyzwolenia, Borówkowa, Wrzosowa/Po-

lna). Nieruchomości mają powierzchnię od
0,0584 do 0,2440 ha.
– Założenia programu wspierania budownictwa jednorodzinnego są następujące: miejskie działki mieszkaniowe są oddawane w użytkowanie wieczyste osobom,
które wystartują w zorganizowanych przez
Urząd Miasta przetargach i zaoferują najwyższą cenę, a następnie, po spełnieniu
określonych wymagań, mogą kupić nieruchomości na własność z boniﬁkatą wynoszącą 75-procent – tłumaczy wiceprezydent
Krzysztof Mejer.
Główne warunki to wybudowanie budynku, zgłoszenie go do użytkowania
i do opodatkowania oraz zamieszkanie w nim
w terminie do 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Nabywca musi również zapłacić
cenę nieruchomości jednorazowo do dnia
zawarcia umowy sprzedaży, nie posiadać
zaległych zobowiązań ﬁnansowych względem miasta i nie korzystać z ulg w spłacie
należności przypadających miastu.
Władze Rudy Śląskiej nie skupiają się
tylko na budownictwie indywidualnym. Jesienią 2017 r. rozpoczęła się budowa
50 mieszkań komunalnych. Powstaną one
w budynku u zbiegu ul. Stromej i Bytomskiej w Orzegowie. Inwestycja ma być gotowa za rok. – Powierzchnia każdego z lokali wyniesie co najmniej 45 m². Mają to
być mieszkania 2-pokojowe z kuchnią lub

z aneksem kuchennym i łazienką oraz wyposażeniem zgodnym z obowiązującymi
przepisami – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk. Ponadto miasto posiada
już gotową dokumentację budowy kolejnych 50 mieszkań komunalnych przy
ul. Bankowej w dzielnicy Ruda.
Kolejną formą wsparcia przez miasto
budownictwa mieszkaniowego jest partycypacja w budowie TBS-ów. Miasto uczestniczyło ﬁnansowo w budowie 3 z 5 budynków, czyli w sumie 99 ze 165 mieszkań,
które do użytku oddane zostały w ubiegłym
roku przy ul. Czempiela w dzielnicy Ruda.
– Dzięki udziałowi miasta w wysokości ponad 5,5 mln zł najemcy nie musieli wpłacać
25-procentowego udziału w kosztach budowy lokalu. Aktualnie kończy się już zasiedlanie tych mieszkań – informuje Michał
Pierończyk.
Wiele inwestycji mieszkaniowych
w mieście realizują także deweloperzy.
Wymienić tu należy budowę osiedla Kolonia Minerwy w dzielnicy Ruda przy
ul. Brańskiego, gdzie realizowany jest III
etap inwestycji, w którym ma powstać 17
budynków mieszkalnych. Również w dzielnicy Ruda, przy ul. Chryzantem, rozpoczęła się budowa 16 budynków jednorodzinnych wolnostojących i 6 budynków w zabudowie bliźniaczej. W Kochłowicach powstaje osiedle 34 domów jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej. 57 budynków

jednorodzinnych powstaje przy ul. 1 Maja
w Halembie oraz 15 domów w zabudowie
szeregowej w Bielszowicach przy ul. Kingi. Natomiast w Czarnym Lesie, przy zbiegu ul. Kokota i Partyzantów, realizowana
jest inwestycja, dzięki której ma powstać
31 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Ponadto przy ul. Katowickiej w Bykowinie trwa budowa budynku
wielorodzinnego. Nowy budynek wielorodzinny powstaje przy ul. 1 Maja w Wirku,
realizuje go jedna z rudzkich spółdzielni
mieszkaniowych.
Co ciekawe, dzięki temu, że coraz więcej nowych budynków mieszkalnych powstaje w mieście, Ruda Śląska znajduje się
w czołówce miast na prawach powiatu województwa śląskiego, które najmniej się
wyludniają. Według danych z aktualnego
rocznika demograﬁcznego w 2016 r. saldo

migracji wyniosło -238 (różnica pomiędzy
liczba wymeldowaniami i zameldowaniami). Lepiej pod tym względem było jedynie
w Chorzowie (-69) oraz Tychach (-195).
Dla przykładu saldo dla Gliwic wyniosło
-504, Zabrza -557, Bytomia -577, Sosnowca -719 i Katowic -852.
Pozytywny trend uwidacznia się także
w wydawanych przez magistrat pozwoleniach na budowę. W ubiegłym roku rudzki
Urząd Miasta wydał decyzje zezwalające
na budowę 355 domów i mieszkań.
W 2016 r. liczba ta wyniosła 302, a jeszcze
rok wcześniej 163. Co ciekawe, wzrasta
także średnia powierzchnia budowanych
mieszkań i domów w Rudzie Śląskiej.
W wydanych w 2013 r. pozwoleniach średnia ta wynosiła 102 m², w 2016 r. już
126 m², natomiast w ubiegłym roku było to
130 m².
TK

Inwestycje za prawie 30 mln zł zakłada plan rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych rudzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na lata 2018-2021. Dokument został
przyjęty podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

PWiK inwestuje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną
– PWiK systematycznie inwestuje w infrastrukturę, nie podnosząc przy tym opłat
za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
– Pieniądze zainwestowane w modernizacje i remonty nie tylko poprawiają działanie urządzeń, ale również zmniejszają koszty przedsiębiorstwa związane z awariami
– dodaje.
Do czasu podjęcia uchwały obowiązywał
plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2017-2019. – Nowelizacja ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zakłada opracowanie taryf na okres trzech lat. Dlatego
zaszła konieczność sporządzenia nowego
planu, obejmującego lata 2018-2021 – tłumaczy Grzegorz Rybka, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. W porównaniu
z planem na lata 2017-2019 nakłady inwestycyjne wzrosły o 17,5 mln zł.
Z ogólnej sumy 29,68 mln zł na inwestycje związane z budową i rozbudową urządzeń wodociągowych ma zostać przeznaczone 4,96 mln zł, a na urządzenia kanali-

zacyjne – 24,72 mln zł. Zadania obejmują
łącznie 12,1 km sieci wodociągowej
i 19,8 km sieci kanalizacyjnej. – Źródłem ﬁnansowania będą nasze środki własne, a także środki zewnętrzne, m.in. z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – informuje Grzegorz Rybka.
W zakresie dostarczania wody plan na
lata 2018-2021 zakłada modernizację wodociągów przesyłowych o strategicznym
znaczeniu dla miasta, budowę sieci w ramach uzbrajania terenów pod budownictwo
mieszkaniowe, przebudowę wodociągów,
które uległy „zamrożeniu” zimą 2012 r.
w trakcie długo utrzymujących się wyjątkowo niskich temperatur, usuwanie skutków eksploatacji górniczej i zabezpieczanie przewodów przed przyszłą działalnością wydobywczą oraz wymianę awaryjnej
infrastruktury, powodującej duże straty
wody. Istotnym elementem w planach
PWiK jest racjonalizacja zużycia wody
w mieście. – Wykorzystując nowoczesne
materiały i technologie zmniejszamy awaryjność sieci, a stały monitoring pozwala
nam natychmiast reagować na problemy
– mówi Grzegorz Rybka. – Planujemy za-

kup urządzeń do monitorowania wycieków
wody i wzmożenie kontroli w celu wykrycia
miejsc nielegalnego poboru wody – dodaje.
Jeżeli chodzi o kanalizację, to priorytetowym punktem planu jest wypełnienie postanowień dyrektywy Rady Unii Europejskiej
i Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych poprzez budowę nowej
sieci na obszarach planowanego budownictwa mieszkaniowego oraz istniejącego budownictwa mieszkaniowego ze zbiornikami
bezodpływowymi, a także odpłatne przejęcie przez PWiK sieci wybudowanej przez
deweloperów lub osoby ﬁzyczne. Inne działania to m.in. budowa kanalizacji sanitarnej
i oddzielenie ścieków bytowych od wód
opadowych, zabezpieczenie sieci przed
skutkami eksploatacji górniczej, przebudowa awaryjnych odcinków kanalizacji, inwestycje towarzyszące remontom dróg czy
modernizacja urządzeń do odbioru ścieków
i osadów dowożonych specjalistycznymi
samochodami do oczyszczalni „Halemba
Centrum”.
Na 2018 rok przyjęty plan zakłada inwestycje za prawie 1,3 mln zł w urządzenia

Zaplanowane na lata 2018-2021 inwestycje obejmują
12,1 km wodociągów i 19,8 km kanalizacji.
wodociągowe i za ponad 4,5 mln zł
w urządzenia kanalizacyjne. Inwestycje
wodociągowe przeprowadzone zostaną m.
in. w ulicach Makowej, Mazurskiej, Kwiatowej, Górnośląskiej, Żeleńskiego, Nowobukowej i Piłsudskiego, natomiast kanalizacyjne m.in. w ulicach Wyzwolenia, Kossaka, Żeleńskiego, Piastowskiej, Radosnej,
Reja/Kochłowickiej, Ks. Niedzieli, Pawłowskiej i Piłsudskiego.

Obecnie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
dostarcza wodę poprzez sieć wodociągową
o długości 444,4 km, natomiast do odbioru
ścieków służy mu sieć kanalizacyjna o długości 324,8 km. PWiK eksploatuje obecnie
sześć pompowni wody, 46 przepompowni
ścieków oraz trzy mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków: „Halemba-Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”.
WG
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Ruda Śląska po latach starań przejęła bezpłatnie od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) 50 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,6 ha. Są to głównie drogi i pasy drogowe. W minioną
środę (28.02.) został podpisany akt notarialny w tej sprawie. Miasto będzie teraz mogło część z nich wyremontować. – Chcemy kontynuować dalszą współpracę z SRK i myślimy o zagospodarowaniu kolejnych nieruchomości, także tych na cele inwestycyjne – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. O woli dialogu w tej kwestii zapewnił obecny na ostatniej sesji Rady
Miasta wiceminister górnictwa Grzegorz Tobiszowski, który zapowiedział także realizację dziewięciu najpilniejszych zadań w zakresie likwidacji szkód górniczych w mieście.

Miasto przejmuje kopalniane grunty

Podpisany akt notarialny to finał kilkuletnich starań miasta o przejęcie kopalnianych gruntów. – Pozwoli nam to uporządkować stan prawny wielu nieruchomości,
będziemy mogli też wreszcie wykonać niezbędne 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 cudzym 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 przejęło miasto, jest 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 przejęło miasto, mogą
być wykorzystane wyłącznie na cele związane z wykonywaniem zadań własnych

gminy zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym.
Oprócz 50 działek, których miasto stało
się właśnie nowym właścicielem, w kolejce do przejęcia czeka kolejnych 14. Są to
również pasy drogowe i drogi. Ich przejęcie będzie możliwe dzięki podpisanemu
już wcześniej porozumieniu. Okazuje się,
że władze miasta rozmowy na temat przejmowania tych gruntów rozpoczęły jeszcze
z władzami Kompanii Węglowej (po przekazaniu w 2016 r. kopalń do Polskiej Grupy Górniczej spółka z końcem czerwca
2017 r. została podzielona między Spółkę
Restrukturyzacji Kopalń oraz dwie nowe
spółki).
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. Nie uda się
jednak tego zrobić bez ścisłej współpracy
ze stroną rządową i górnictwem. Dlatego
cieszę się, że podczas ostatniej sesji wiceminister Grzegorz Tobiszowski zadeklarował chęć wspólnego działania w tym temacie – zastrzega Grażyna Dziedzic.
Obecny podczas ostatniej sesji Rady
Miasta wiceminister Tobiszowski zapowiedział, że zostaną podjęte rozmowy na

temat wspólnego zagospodarowywania
dużych terenów pokopalnianych, w szczególności po dawnej KWK „Nowy Wirek”
oraz przy ul. Bukowej w rejonie trasy N-S.
– Na ten cel można będzie wykorzystać
wsparcie z programów rządowych,
np. z Funduszu Ochrony Środowiska. Jest
to duży walor, że samorząd będzie miał
partnera po stronie rządu – zapewniał
Grzegorz Tobiszowski.
Jak podkreślił w Rudzie Śląskiej wiceminister Tobiszowski, niezwykle ważne,
także w kontekście zagospodarowywania terenów pogórniczych są nowo wynegocjowane z Komisją Europejską
przepisy, dotyczące pomocy publicznej
na restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego. Łączna kwota pomocy publicznej na ten cel w latach 2019-2023
wynosi 12,991 mld zł, czyli o prawie
5 mld więcej niż pierwotnie zakładano.
Pieniądze te mogą być przeznaczone na
urlopy górnicze, odejścia w górnictwie,
ale również na zagospodarowywanie terenów i majątków pogórniczych, które
dziś są w SRK.
Władze miasta nie ukrywają, że mają
już pomysł na zagospodarowanie tych nieruchomości. – Na terenach po dawnej
KWK „Nowy Wirek” chcemy poprowadzić

Akt notarialny podpisała prezydent Grażyna Dziedzic
oraz prezes SRK Tomasz Cudny.
obwodnicę Kochłowic. W ten sposób komunikacyjnie odciążymy tę dzielnicę,
a przy okazji otworzymy nowe tereny inwestycyjne – zdradza plany prezydent miasta.
Kolejna dobra wiadomość dla rudzkiego samorządu wiążąca się z zapowiedziami wiceszefa resortu energii, dotyczy likwidacji szkód górniczych. Okazuje się,
że SRK będzie mogła zrealizować
dziewięć najpilniejszych zadań z zakresu

usuwania szkód górniczych. Chodzi głównie o obiekty użyteczności publicznej
– budynki Szkoły Podstawowej nr 1, Dom
Seniora „Wigor” oraz kilka budynków
mieszkalnych znajdujących się w zasobie
MGSM „Perspektywa”.
Aktualnie w mieście „majątek” SRK
obejmuje blisko 1000 działek o powierzchni ponad 380 ha zabudowanych blisko
500 budynkami i budowlami o powierzchni ponad 120 tys. m². 
TK

2 mln chcą przeznaczyć w tym roku władze Rudy Śląskiej na remonty zabytkowych „perełek”. Dzięki podjętym
na sesji Rady Miasta uchwałom wypięknieją dwa budynki mieszkalne przy ul. Raciborskiej i cztery rudzkie świątynie – w Orzegowie, Nowym Bytomiu, Kochłowicach oraz Bielszowicach. Najwięcej, bo aż 600 tys. zł, otrzyma
parafia Trójcy Przenajświętszej. Pieniądze z tej dotacji zostaną przeznaczone na remont wieży północnej kościoła. To nie wszystkie inwestycje, dla których przewiduje się udzielenie dotacji konserwatorskich jeszcze
w tym roku. Na rozpatrzenie czekają cztery kolejne wnioski.

Zabytki z dofinansowaniem

– W Rudzie Śląskiej mamy wiele „perełek” architektonicznych, które są chlubą naszego miasta – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic. – Chcemy ocalić to
dziedzictwo, dlatego co roku przeznaczamy część budżetu na dotacje konserwatorskie. Zdajemy sobie sprawę z tego,
że renowacja zabytków jest bardzo droga, bo musi być wykonywana zgodnie
z określonymi wytycznymi i z użyciem odpowiednich materiałów budowlanych.
Środki, jakie przeznaczamy na dofinansowania, pozwalają na to, żeby częściowo
odciążyć finansowo inwestorów, którzy
bez tych pieniędzy niejednokrotnie nie
byliby w stanie wykonać prac – dodaje.
Największa kwota dotacji trafi w tym
roku do parafii Trójcy Przenajświętszej
w Kochłowicach. W lipcu 2016 roku podczas burzy doszło tam do oderwania kilku
bloków kamiennych od elewacji kościoła.
Remontu doczekała się już południowa
wieża świątyni, teraz przyszedł czas na
wieżę północną. – Przeprowadzenie robót
jest niezbędne do właściwego funkcjono-

wania obiektu – podkreśla dr Łukasz
Urbańczyk, miejski konserwator zabytków. – Kamienna okładzina elewacji miejscami odspoiła się od konstrukcji ścian, co
stwarza bezpośrednie zagrożenie dla
mieszkańców. Remont poprawi stan techniczny budynku, ale też pozytywnie wpłynie na odbiór wizualny kościoła – dodaje.
Miasto na remont wieży przeznaczy 600
tys. zł, czyli ponad 38 proc. potrzebnej
kwoty.
Kwotę 250 tys. zł tego roku otrzyma parafia św. Michała Archanioła na remont
wież kościoła wraz z wymianą elementów
konstrukcyjnych oraz wymianę pokrycia.
Remont to ostatni etap renowacji dachu,
która prowadzona jest od roku 2016. – Jak
dotąd prace przebiegały pomyślnie. Z zakończeniem remontu chcielibyśmy zdążyć
do wakacji – zdradza ksiądz proboszcz Ryszard Nowak. W ubiegłym roku na remont
kościoła miasto przeznaczyło 450 tys. zł
– 250 tys. zł na prace związane z remontem dachu, zaś 200 tys. zł na konserwację
techniczną zabytkowego instrumentu or-

Rudzki Informator Samorządowy

ganowego. Aktualnie trwa malowanie kościoła.
Kolejne dwie parafie z dofinansowaniem to parafia św. Marii Magdaleny oraz
parafia św. Pawła Apostoła. Pierwsza
otrzyma 90 tys. zł z przeznaczeniem na
wymianę oświetlenia oraz malowanie
wnętrza kościoła. Parafia nowobytomska
na renowację fragmentu elewacji południowej świątyni otrzyma 100 tys. zł.
Wśród dofinansowanych perełek znalazły się dwa budynki mieszkalne. Łącznie
200 tys. zł na przeprowadzenie prac konserwatorskich otrzymają znajdujące się
przy ul. Raciborskiej w Rudzie domy o numerach 3 i 5. Zabudowania te należą do
kolonii robotniczej „Carl Emanuel” (Wolności/Raciborska), która istniała już w połowie XIX w. Charakteru osiedla nabrała
w latach 1909-1911, za sprawą sąsiedztwa
linii tramwajowej, która wymusiła budowę
kolejnych budynków.
Dofinansowane zabytki to nie jedyne
obiekty, które mogą liczyć na zastrzyk gotówki tego roku. – W późniejszym czasie

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

200 tys. zł przeznaczonych zostanie na dofinansowanie prac konserwatorskich
dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Raciborskiej 3 i 5.
chcielibyśmy przeznaczyć pulę środków na
remont elewacji orzegowskiego ratusza,
remont wnętrza świątyni św. Józefa oraz
remont wieży głównej kościoła Ścięcia
św. Jana Chrzciciela – wymienia wiceprezydent Michał Pierończyk. – Chcemy również dofinansować remont budynku nr 22
przy ul. ks. Niedzieli. Zabytek wchodzi
w skład sześciu domów wybudowanych
z początku XX w. z przeznaczeniem dla
pracowników dozoru technicznego kopalni
„Bielschowitz”. Cztery z nich zostały już
wyremontowane, w dużej mierze dzięki dofinansowaniu – dodaje.
Dotacje to nie jedyne wsparcie jakiego
udziela Ruda Śląska na renowację zabyt-

ków. Z myślą o tym od 2014 roku w mieście obowiązuje uchwała zwalniająca
z podatku budynki lub ich części, objęte
ochroną konserwatorską, pod warunkiem
zrealizowania w nich remontu całej elewacji frontowej budynku, w okresie nie przekraczającym roku, liczonym od dnia rozpoczęcia remontu.
Przypomnijmy, że Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej od roku 2012 prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków, która obejmuje aktualnie 2174 obiekty. Są to m.in. schrony bojowe, krzyże przydrożne, kapliczki, zabudowania industrialne, parki i cmentarze.
DR
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KINO DLA KOBIET

Kino pod znakiem proﬁlaktyki

Ponadto wśród atrakcji przewidzianych na 16 marca, pojawią się bezpłatne porady kosmetyczne. Nie zabraknie
też informacji o zdrowym odżywianiu.
– Na wszystkie panie w holu kina Patria czekać będą partnerzy i sponsorzy
imprezy, którzy zapewnią każdej uczestniczce miłe chwile poprzez darmowe
zabiegi kosmetyczne, czy prezentacje
swych produktów. Zorganizowana zostanie również degustacja lub poczęstunek od lokalnych restauracji i browaru rudzkiego – mówi Marta Glamb,
współorganizatorka spotkania.
Tym razem organizatorki będą też
chciały zwrócić uwagę na to, że warto
uczyć się języków obcych. Podczas
marcowego spotkania odbędzie się ponadto ﬁnał metamorfozy, przeprowadzonej u uczestniczki poprzedniego
spotkania. Tradycją kina jest także losowanie atrakcyjnych nagród wśród
wszystkich uczestniczek imprezy, które
odbędzie się tuż przed projekcją ﬁlmu.
Tym razem zobaczymy „Kobiety maﬁi”.
AW

Foto: arch.

Przed nami kolejne spotkanie
w Kinie dla Kobiet. Tym razem
tematem przewodnim będzie
proﬁlaktyka. Wśród gości
spotkania pojawi się
ponownie ordynator Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego
Szpitala Miejskiego w Rudzie
Śląskiej dr hab. n. med. Wojciech
Cnota, którego wykłady cieszą się
ogromną popularnością.
– Tak jak i w styczniu wśród gości
pojawi się kolejna kobieta, która
opowie o swojej drodze
zawodowej. Tym razem nasze
zaproszenie przyjęła Anna
Krzysteczko, wiceprezydent miasta
Ruda Śląska – zapowiada
Patrycja Pelka, organizatorka
Kina dla Kobiet.

Przed nami marcowa edycja kina.
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WYBORY MISS RUDY ŚLĄSKIEJ

Wkrótce poznamy kolejną miss

Przed nami dwa miesiące przygotowań
do ﬁnałowej gali, która odbędzie się
28 kwietnia. – Castingi to zawsze bardzo
trudny moment. Nasz konkurs rządzi się
innymi prawami i wymagania dla kandydatek są zupełnie inne niż w typowych
konkursach miss – mówi Izabela Nowrotek, choreograf konkursu. – Przez dwa
miesiące ćwiczymy układy, a w trakcie

prób kandydatki nabierają pewności siebie i obycia scenicznego. Trzeba przyznać,
że podczas ﬁnału są to już zupełnie inne
dziewczyny – dodaje.
W trakcie samego ﬁnału kandydatki
zaprezentują się w kilku wyjściach.
– Dziewczyny zobaczymy m.in. w sukniach wieczorowych i ślubnych, strojach
sportowych i kąpielowych, a także w bie-

– Start w wyborach był dla mnie przede wszystkim wielką przygodą.
Przez dwa miesiące przygotowań zżyłyśmy się z dziewczynami. Mimo wielu prób, przymiarek i innych przygotowań był to czas spędzony w bardzo
przyjemnej atmosferze. Trzymam kciuki za tegoroczne ﬁnalistki, które
miałam okazję poznać podczas castingów i będzie mi bardzo miło przekazać koronę jednej z nich – mówi Marta Żuk, Miss Rudy Śląskiej 2017.

liźnie – mówi Arkadiusz Wieczorek
z „Wiadomości Rudzkich”, prowadzący
imprezę. – Na ﬁnał poza występami
dziewczyn przygotowujemy mnóstwo
atrakcji. Warto ten wieczór spędzić razem z nami w bielszowickim Domu Kultury – dodaje.
Poza tytułem Miss Rudy Śląskiej 2018
przyznane zostaną także inne tytuły m.in.:
Wicemiss Rudy Śląskiej, Miss Foto, Miss
Publiczności oraz Miss Czytelników
„Wiadomości Rudzkich”, na którą będzie
można głosować za pośrednictwem Facebooka i SMS-ów już od 14 marca. Na ﬁnalistki czekają nagrody i przede wszystkim świetna przygoda.
AW

Foto: arch.

Już po raz dziewiętnasty 28 kwietnia odbędą się Wybory Miss Rudy Śląskiej. Tym razem w ﬁnałowych zmaganiach uczestniczyć będzie 14 dziewczyn wyłonionych w dwóch castingach, które odbyły się w Domu Kultury Bielszowice. Organizatorem imprezy są „Wiadomości Rudzkie”.

Castingowe jury wybrało ﬁnałową czternastkę.

FINALISTKI MISS RUDY ŚLĄSKIEJ 2018
Weronika Dewar | Mira Gruszczyk| Oliwia Hałupka
Angelika Kadzimierz | Aleksandra Kęska | Weronika Kier
Aleksandra Kocyba | Monika Konopka | Andżelika Łach
Mirela Małagocka | Martyna Marek | Karolina Niedworok
Anna Sznapka | Patrycja Szczurowska
OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowych znajdujących się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Kościelnej, Promiennej, które
zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe.

Stomatolog | Ginekolog
Chirurg | Radiologia | Dermatolog
Pracownia Protetyczna
– Krzysztof Mazur
JUŻ TERAZ W NZOZ SILVERMED
RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
(USG) WE WTORKI ORAZ CZWARTKI.

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

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 27.02.2018 r.
do dnia 20.03.2018 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) czterech
wykazów niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ulicy Górnej, zapisanych na karcie mapy 3,
obręb Bielszowice, oznaczonych numerami geodezyjnymi jak niżej, które zostaną oddane w drodze przetargu nieograniczonego
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego:
•

4891/442 o powierzchni 776 m2, KW GL1S/00020897/8,
cena nieruchomości (netto) wynosi 101.000,00 zł,

•

4892/442 o powierzchni 977 m2, KW GL1S/00020897/8,
cena nieruchomości (netto) wynosi 127.000,00 zł,

•

4893/442 o powierzchni 727 m2, KW GL1S/00020897/8,
cena nieruchomości (netto) wynosi 90.000,00 zł,

•

4894/442 o powierzchni 859 m2, KW GL1S/00020897/8,
cena nieruchomości (netto) wynosi 106.000,00 zł.
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NAJMŁODSI
RUDZIANIE
– WITAMY
W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ!

Franciszek Knurowski
syn Natalii i Szczepana
ur. 27.02. (2506 g i 52 cm)

Miłosz Mancfel
syn Magdaleny i Radosława
ur. 21.02. (3040 g i 52 cm)

ROZRYWKA | 7.03.2018

KRZYŻÓWKĘ
SPONSORUJE

Marcel Tandera
syn Alicji i Daniela
ur. 23.02. (2920 g i 53 cm)

Damian Tomanek
syn Marceliny i Dominika
ur. 27.02. (3415 g i 55 cm)

Franciszek Tomala
syn Elżbiety i Mariusza
ur. 25.02. (3420 g i 56 cm)

1

2

3

4

5

6

7

1
8

Poziomo: 1 – tkanina na wsypy, 5
– sielanka, 8 – ptak z rodziny kolibrów, 9 – pierw. chem., 11 – msza
adwentowa, 12 – wdzięk, wytworność, 15 – gagatek, ziółko, 17 – imię
męskie, 20 – ryba z kolcem jadowym,
21 – uczeń Sokratesa, 24 – mielizna
na rzece, 25 – lichy utwór literacki,
28 – wyspa tajlandzka, 29 – wiarołomstwo, 32 – żargon, slang, 33 – narzędzie ogrodnicze, 36 – tarka, 39 –
przedstawicielstwo dyplomatyczne,
42 – kenaf, roślina zielna, 43 – mit.
gr. muza poezji miłosnej, 45 – szewski stołek, 46 – mieszkanie i utrzymanie w klasztorze, 47 – „psie wyspy”.
Pionowo: – 1 – ojczyzna Odyseusza, 2 – pierw. chem., 3 – tkanina
pieluszkowa, 4 – fachowiec, 5 – z niej
kawior, 6 – miasto w Belgii, 7 – okoniak, 10 – krewny ze strony ojca, 13
– pozycja w jodze, 14 – ptak z rodziny trznadlowatych, 16 – rzeka
w Egipcie, 17 – kompres, 18 – łódź

kozacka, 19 – okazała galera, 21 –
wiano, 22 – siły zbrojne państwa, 23
– jap. sztuka papieroplastyki, 26 –
wyspa w grupie Fidżi, 27 – twórca
dadaizmu, 30 – radiolokator, 31 –
gruba tarcica, 34 – „zdrowe warzywo”, 35 – pisarz francuski, autor
,,Dżumy”, 37 – imię żeńskie, 38–
umizgi, 40 – punkt oparcia, 41 – węglan sodu, 44 – wulkan w Japonii.
Hasło krzyżówki nr 1 brzmiało: Listy się nie rumienią. Nagrodę otrzymuje Katarzyna Moskwa. Po odbiór
zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj.
kupon o wartości 50 złotych, który
jest do realizacji w ﬁrmie handlowej
„Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 3840) z tej krzyżówki otrzyma jedna
osoba spośród tych, które nadeślą na
adres redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu.
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HOROSKOP
Brian Lisowski
syn Moniki i Krzysztofa
ur. 21.02. (3450 g i 55 cm)

Wiktor Walenciak
syn Patrycji i Damiana
ur. 24.02. (3730 g i 54 cm)

WRÓŻKA
JADZIA

Dobrawa Zasadli
córka Magdaleny i Łukasza
ur. 22.02. (2650 g i 51 cm)

Tel. 607-468-787
Baran – Zaufaj przyjaciółce. W nadchodzącym czasie będzie miała ona
dla Ciebie kilka cennych rad, z których będziesz zadowolony.
Byk – Czeka Cię upragniona stabilizacja zawodowa. Zastrzyk ﬁnansowy poprawi Ci humor. Potrzebujesz
wypoczynku.
Bliźnięta – Nie możesz iść przez całe
życie z opuszczoną głową. Odważnie
walcz o swoje marzenia, a wkrótce
jedno z nich na pewno się spełni.

Maja Tomaszewska
córka Patrycji i Łukasza
ur. 27.02. (3950 g i 56 cm)

WRÓŻKA JADZIA

Rak – W najbliższych dniach nareszcie otrzymasz wiadomość, na
którą od tak dawna czekałeś. Wszystko pójdzie po Twojej myśli.
Lew – Chociaż wybory, których będziesz musiał dokonać, przysporzą
Ci nieprzespanych nocy, to w rezultacie okażą się trafne.
Panna – Zamiast zamartwiać się
o wszystkich, od czasu do czasu pomyśl o sobie. Wizyta w SPA poprawi
Ci humor.
Waga – Poczujesz się pełna wigoru
i sił witalnych. Będziesz mogła
wręcz przenosić góry. To dobry moment na remont.
ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI, Wirek,
ul. Obr. Westerplatte 36,
tel. 607-468-787

Skorpion – Brakuje Ci zdecydowania i pewności siebie. Najwyższy
czas to zmienić. Nie bój się postawić na swoim. Więcej wiary w siebie.
Strzelec – Naucz się myśleć pozytywnie. W Twoim przypadku szklanka jest do połowy pełna, tylko tego
nie widzisz.
Koziorożec – Doskonała passa w miłości trwa. Tworzycie zgrany duet.
Świetnie się dogadujecie.
Wodnik – Nie przyjmuj się ostatnimi
niepowodzeniami. Wkrótce nadejdą
lepsze chwile. Szykuje się bardzo
miłe spotkanie.
Ryby – Będziesz mieć szczęście do
gier liczbowych. Bierz udział w konkursach. Wyślij totolotka. Planety Ci
sprzyjają.
OGŁOSZENIE

| P�������
Grażyna Jeromin-Gałuszka

Zmowa byłych żon
Mikołaj K. zawsze musiał mieć wszystko,
czego zapragnął: pieniądze, władzę i piękne,
interesujące kobiety. Dorobił się w ten sposób
trzech byłych żon i kolejnej narzeczonej, której
ojciec miał mu pomóc w szybkiej karierze politycznej. Mikołaj zostawiał swoje małżonki bez
skrupułów. Po prostu z dnia na dzień wyrzucał
każdą na bruk, by wziąć sobie następną.
Pewnego dnia Wiktoria, Izabela i Monika
spotykają się w salonie ich wspólnego fryzjera
i powiernika, Feliksa. Od tego momentu wzajemna wrogość trzech eks zmienia się w przyjaźń. Postanawiają solidarnie odpłacić się
wiarołomnemu mężowi za krzywdy, których
od niego doznały…
Grażyna Jeromin-Gałuszka – autorka wielu książek, które urzekają czytelników niezwykłym klimatem i wprowadzają w magiczny świat, wykreowany
głównie z wyobraźni. Niektóre z jej powieści, jak na przykład „Kobiety z Czerwonych Bagien”, czy „Magnolia” zdobywały laury na festiwalach i od wielu lat
cieszą się niezmiennym zainteresowaniem. Mieszka w Sosnowicy, małej osadzie w dolinie Radomki, gdzie kończą się wszystkie drogi.

Katharina von der Gathen, Anke Kuhl

Intymne życie zwierząt

Skąd się biorą małe zwierzęta? Czy skorpion
jest dobrym tatą? Czy wszystkie zwierzęce
mamy kochają swoje dzieci?
Dzieci zawsze są ciekawe, jak rozmnażają
się zwierzęta. Mnogość odpowiedzi na pytania
o intymne życie zwierząt jest fascynująca! Każdy gatunek ma inne rytuały godowe, techniki
uwodzenia i modele wychowywania młodych.
Ta bogato ilustrowana, ciekawie – choć w sposób skondensowany, dostosowany do wieku
odbiorcy – napisana publikacja jest kopalnią
nadzwyczajnych faktów i anegdot, które z pewnością zaintrygują nie tylko najmłodszych, ale
również rodziców. Skorpiony potraﬁą być czułe, a pluskwy brutalne, potomstwo rekina rywalizuje ze sobą, jeszcze będąc ikrą,
zaś u konika morskiego to samiec posiada torbę lęgową. Te i inne fascynujące historie z królestwa zwierząt – uzupełnione są o spektakularne i dowcipne rozkładane strony, takie jak „Szczeniaki i inne dzieciaki” czy „Mała galeria zwierzęcych
penisów” – zaciekawią i najmłodszych, i dorosłych! Bardzo interesująca książka,
zwłaszcza jako punkt wyjścia do edukacji seksualnej na poziomie domowym.
A pytania o TE sprawy zawsze sprawiają rodzicom problemy…

Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim Paniom
składamy najlepsze życzenia
zdrowia, miłości,
radosnych chwil oraz zadowolenia
z życia osobistego i zawodowego.
Krzysztof Mejer, Michał Pierończyk
wiceprezydenci Rudy Śląskiej
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USŁUGI
Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel.
501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych.
Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Łazienka dla osoby niepełnosprawnej. Remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel.
607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

TEŚCIA

składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ZAPRASZAMY DO SALONU

Alex

(C.H. DOMINO – pasaż dolny),

•
•
•
•
•

Oferujemy:

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

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

Tel. 32 700 70 78

Panu Markowi Belok
pracownikowi Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Administracji Nr 6 w Bykowinie
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel.
512-120-119, 32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.

Największe ekspozycje nagrobków
w regionie oraz najdłuższe gwarancje.
• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury

Raty 0 %

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na
cmentarz paraﬁalny)
tel. 501-303-628, 32-247-02-02
www.kamieniarstwo.slask.pl

Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych,
skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ
KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel.
502-752-634, 502-865-808.

Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605-109517.

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-049833.

CZYSZCZENIE dywanów (odbieramy, obszywamy),
wykładzin, tapicerki, faktury VAT. Tel. 602-642-294.

Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,60 do
0,65 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE
OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska
- Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

Pogotowie hydrauliczne. Tel. 797-599-031.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin.
Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.
Nadzory budowlane. Tel. 602-121-329.
Usługi remontowe, gładzie, malowanie, tapetowanie, płyty k-g. Tel. 609-693-450.
Profesjonalne pranie dywanów i mebli tapicerowanych. Tel. 519-639-121.

RESTAURACJA
KAWIARNIA

MOTORYZACJA

AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507572-625.

Sprzątanie mieszkań, biur. Tel. 505-123-667.

naszej koleżanki i wieloletniej współpracownicy
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży
„Przystanek” w Rudzie Śląskiej
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach
Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia „Przystanek”

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

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516611, 32 260-00-33. Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy
MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

Krycie papą termozgrzewalną, rynny itp. Faktura
VAT. Tanio i solidnie. Tel. 512-549-097.

śp. EWY STEPUCH

Do wynajęcia pokój. Tel. 32 242-06-28.

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

My nie obiecujemy, my załatwiamy!!! TEL.
535-025-250.

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Do wynajęcia garaż ul. Stara, Godula. Tel. 605574-704.

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292699.

INNI ZAWIEDLI MY POMOŻEMY!!! TEL. 535025-250.

składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Do wynajęcia mieszkanie 55 m2 w domku jednorodzinnym w Wirku, 1200 zł. tel. 661-387-600.

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

Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 503-574985.

OJCA

Wirek M-2, 34 m2, 46 tys. Tel. 609-814-723.

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505946-693.

Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 32 24409-60.

Panu Janowi Kołodziejskiemu
Kierownikowi Administracji Nr 2 w Nowym Bytomiu
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Wynajmę na działalność gospodarczą – centrum
Rudy Śl. – 89 m2/ parter i 48 m2/piętro. Tel. 608-206636 .

Kompleksowe remonty mieszkań/domów/łazienek. Tel. 792-277-793.

NIERUCHOMOŚCI
Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne. Tel. 668591-916.
Atrakcyjne oferty mieszkań w Rudzie Śląskiej, dobre ceny. Zapraszamy na www.lokator.nieruchomosci.pl. Tel. 793-017-323.
Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach,
cena 450 tys. do negocjacji, tel. 601-934-091, 667588-400.

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. 601-504-030 w godz. 7-16, 32 242-24-11.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.
Firma Budowlana Bedamex Ruda Śląska zatrudni
pracowników w specjalności ogólnobudowlanej. Kierownika budowy. Tel. 601-504-030.
Zatrudnię panią – wykształcenie średnie lub wyższe do pracy w biurze w zakładzie pogrzebowym Hofman. CV ze zdjęciem proszę przesłać na adres biuro@
hofman-dompogrzebowy.pl.
Zatrudnimy kucharza, kucharkę. Tel. 608-761133.
Sympatycznej energicznej rencistce, emerytce
lub inne świadczenia – dam pracę w punkcie sprzedaży nagrobków. Ruda Śląska lub Zabrze-Zaborze. Tel.
501-303-628.

RÓŻNE
Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki
PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507-851-852.
Kupię wszelkie starocie od igły po szafę. Tel. 603280-675.

Atrakcyjne domy szeregowe:
WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2 – NOWA CENA,
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.

Sprzedam kserokopiarkę CANON IR 2018 z 2008 r.
Cały okres serwisowana. Tel. 32 242-24-11.

Tanie mieszkania Zabrze, Ruda Śl. informacje
www.posesja.rsl.pl. Tel. 668-845-818.

Sklep metalowy Otmar Ruda Śląska Wirek,
1 Maja 249, naprzeciwko Lodziarni Kurpas. Godziny
otwarcia: 9-17, sobota 8-13.

Kupię przedwojenne obrazy, srebra, złote monety. Tel. 883-792-678.

www.wiadomoscirudzkie.pl

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”
Ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. EWY STEPUCH

zasłużonego pedagoga, wychowawcy dzieci i młodzieży
oraz Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3
w Rudzie Śląskiej.
Rodzinie, Najbliższym
oraz całej Społeczności Szkolnej
wyrazy głębokiego współczucia oraz
słowa wsparcia i otuchy
składa
Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi

,,Nie umiera ten, kto ciągle trwa w naszej pamięci…”

Pani Annie Matuszkiewicz
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składają
koleżanki i koledzy
z Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta Ruda Śląska

Szanownej Pani
Katarzynie Król
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
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Z ogromnym żalem informujemy,
że odszedł od nas nasz ukochany
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„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

MĄŻ i TATA

HENRYK BŁASZCZYK
– lekarz weterynarii.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się
w paraﬁi św. Ducha w Rudzie Śl.-Czarnym Lasie,
7 marca 2018 r. godz 12.30.

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Pani Annie Matuszkiewicz
pracownikowi Wydziału
Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci

OJCA
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta
„Im droższy człowiek, tym większy ból,
Lecz wolą Boga jest rozstanie,
Nadzieją – dusz naszych spotkanie”

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

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

OGŁOSZENIA | 7.03.2018

mgr inż. EWY STEPUCH
naszego wieloletniego Dyrektora oraz przyjaciela,
którą wspominać będziemy jako osobę
pogodną i zawsze uśmiechniętą.
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają:
pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3,
rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
oraz rodzice i dzieci Miejskiego Przedszkola nr 28

Pani Katarzynie Król
radcy prawnemu
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

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

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość
o śmierci

ŚP. EWY STEPUCH

dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Rudzie Śląskiej.
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jej śmierci
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci naszej koleżanki

ŚP. EWY STEPUCH

składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia
RODZINIE i BLISKIM
Koleżanki i koledzy,
Dyrektorzy rudzkich szkół
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Ju-Jitsu

19 medali dla Bastionu
Osiem złotych, pięć srebrnych oraz siedem brązowych medali przywieźli z Krakowa do Rudy Śląskiej
zawodnicy Bastionu. W sobotę (3.03) w Krakowie
podczas XXIV Ligii BJJ Gi, NoGi rudzki klub
reprezentowało szesnastu zawodników, którzy pokazali, że są w formie. – Kolejny raz pokazaliśmy, że
łączy nas coś więcej niż tylko trening. Zapełniając
cały sektor zawodnikami wraz z rodzinami i znajomymi, dopingowaliśmy naszych wojowników w trudnych
chwilach, co w dużym stopniu wpłynęło na tak świetne wyniki. Był to nasz ostatni, pożegnalny turniej pod
nazwą Bastion, ponieważ na kwietniowych zawodach
w Zawierciu wystąpimy już pod nową banderą – zaznacza Tomasz Paszek z Bastionu Ruda Śląska.
Medale zdobyli: no-gi, gi: Karolina Chojnowska
– srebro, Natalia Panek – srebro, Denis Sekura – złoto, srebro, Jarosław Rataj – złoto, Marcin Szadkowski – 2 x złoto, Marcin Maciulewicz – złoto, Piotr
Szymroszczyk – srebro, brąz, Piotr Krzykowski

Kolejny raz zawodnicy Bastionu
pokazali, na co ich stać.
– 2 x brąz, Bolek Warzecha – brąz, Jarosław Pawlak
– brąz, Jacek Janik – brąz, Aleksander Sasza – brąz,
Patryk Bucki – srebro, Tomasz Paszek – 2 x złoto.

reprezentowania Polski podczas mistrzostw Europy
kadetów w Kijowie na Ukrainie, które odbędą się
w trzecim tygodniu kwietnia. Trenerem rudzianina
jest Piotr Topolski.

Slavia z medalami

Zapaśnicy rudzkiej Slavii po raz kolejny pokazali,
na co ich stać. W minioną sobotę (3.03) na hali zapa-

Zwycięska Pogoń
nad drużyną MKKS Rybnik. Pierwsza kwarta spotkania
i początek drugiej przebiegły pod dyktando koszykarzy
z Rybnika, ale Pogoń szybko odrobiła straty i do końca
trzeciej kwarty prowadziła wyrównane spotkanie, aby
w czwartej kwarcie nie dać szans rywalom i ostatecznie
wygrać to spotkanie 83:71. Przed rudzianami ostatnie
bardzo ważne spotkanie rundy zasadniczej z Zagłębiem
Sosnowiec, które zadecyduje o tym, z kim przyjdzie im
się zmierzyć w fazie play-off.

Piłka nożna

Zapaśnik pojedzie do Kijowa

Zawodnicy Slavii wywalczyli złote,
srebrne i brązowe medale.

Koszykówka

Bardzo ważne dwa zwycięstwa w minionym tygodniu odnieśli koszykarze rudzkiej Pogoni. W środę
(28.02) wieczorem przyszło im się zmierzyć na wyjeździe z Cracovią, która zajmuje ostatnią pozycje w tabeli.
Tego wieczoru to koszykarze Pogoni dyktowali warunki gry i już po dwóch minutach pierwszej kwarty wyszli
na prowadzenie, którego nie oddali aż do końca spotkania i wygrali 93:74. Drugie zwycięstwo podopieczni
Bogusława Mola odnieśli w sobotnie popołudnie (3.03)

Zapasy

Kamil Zakrzewski zawodnik KS Pogoń Ruda Śląska zdobył pierwsze miejsce podczas pucharu Polski
kadetów, które odbyły się w dniach 2-4 marca w Warszawie. Zwycięstwo dało zawodnikowi możliwość
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śniczej w Orzegowie odbyły się mistrzostwa Śląska
młodzików i młodziczek w zapasach w stylu wolnym. Ponad 120 zawodników i zawodniczek z 15
klubów do późnego popołudnia rywalizowało na
rudzkich matach.
Oto medaliści: złoci – Artur Żołdak, Marcin Tomczyk, Aleksander Czarnota, Wiktor Moskalik, Julia
Danisz, Martyna Skalec, Patrycja Cuber, Magdalena
Smołka; srebrni – Oliwia Stróżyk, Paulina Piorun,
Weronika Bańko, Paulina Goczoł, Daniel Gutowski;
brązowi – Aleksandra Cieślik, Dawid Warcholik,
Adam Cepok, Kamil Fiuk, Piotr Kaszczuk, Klaudiusz Gwózdek, Nikola Mrozek, Robert Gawlik oraz
Dominik Czupała. Klub zaprasza na kolejny turniej
zapaśniczy, który odbędzie się w Orzegowie 9 czerwca.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Sparing Grunwaldu z Jastrzębiem
Grunwald Ruda Śląska 2:4 Jastrząb Bielszowice (2:1)

Za nami trzeci sparing w okresie przygotowawczym,
w którym GKS Grunwald zmierzył się z Jastrzębiem
Bielszowice. Mecz dwóch drużyn na sztucznym boisku
w Nowym Bytomiu zakończył się zwycięstwem trzeciego zespołu klasy A.
Piłkarze z Bielszowic jako pierwsi wyszli na prowadzenie. W 7. minucie po rogu Grunwaldu bramkarz
Jastrzębia zainicjował dalekim wykopem kontrę, zakończoną niecelnym strzałem. Później w ciągu trzech
minut piłkarze z Halemby dwukrotnie wpisali się na
listę strzelców. Najpierw Daniel Babisz dalekim podaniem uruchomił Bartosza Gąsiora, który minął bramkarza, wygrał pojedynek z obrońcą i trafił do pustej siatki.
Następnie Remigiusz Ochnio zagrał do Dawida Ogłozy, ten „nawinął” obrońcę, dograł do Adriana Spalonego, który lewą nogą uderzył nie do obrony. W 28. minucie spotkania Łukasz Kurpas zahaczył w polu karnym zawodnika Jastrzębia i sędzia wskazał „na wapno”. Bramkarz Grunwaldu wyczuł intencję strzelca
i Grunwald nadal prowadził 2:0. Pięć minut później

w starciu pod bramką „zielonych” upadł zawodnik Jastrzębia i sędzia ponownie wskazał na jedenastkę i ponownie górą był Łukasz Kurpas. Po 120 sekundach
bramkarz Grunwaldu nie miał już nic do powiedzenia
w sytuacji sam na sam. Niespełna minutę później przed
polem karnym Grunwaldu Łukasz Kurpas zderzył się
z Jakubem Wojtaczką, ale zawodnik Jastrzębia nie skorzystał z okazji i trafił tylko w boczną siatkę pustej
bramki. Tuż po przerwie drużyna z Bielszowic mogła
wyrównać, ale strzelający zawodnik posłał piłkę wysoko nad bramką. Kilka minut później po rogu Grunwaldu Patryk Szulik sprawdził czujność bramkarza. Gdy
wydawało się, że w drugiej odsłonie nie nastąpią już
większe zmiany w wyniku, to w ostatnich 10 minutach
Jastrząb złapał wiatr w skrzydła, stwarzając sześć setek, z których dwie zamienił na gola, a w trzech świetnie interweniował Łukasz Kurpas. Wynik sparingu
samobójczym trafieniem ustalił Daniel Babisz, który
głową skierował piłkę do własnej siatki po rogu Jastrzębia.

Ju-Jitsu

Dobry start zawodników Matecznika
Worek medali wywalczyli zawodnicy Rudzkiego Klubu JuJitsu przy ODK RSM „Matecznik” podczas zawodów w Krakowie. W niedzielę (4.03) w krakowskiej hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji odbyły się turnieje OTK oraz Polska Liga
Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu no-gi i gi. Pawłeł Swedrowski
(fighting u-21) zdobył pierwsze miejsce w kategorii do 69 kg,
Alan Niedziela (fighting U-21) zajął drugie miejsce, z kolei
Małgorzata Baucz wywalczyła złoty medal w kategorii no-gi
do 32 kg i gi do 32 kg, a także także złoty medal no-gi do 36 kg,
nie dając żadnych szans przeciwnikom.

Małgorzata Baucz zdobyła trzy złote
medale podczas zawodów w Krakowie.
OGŁOSZENIE
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Kilka tysięcy stałych klientów i skontrolowanych aut jest doskonałym dowodem na to, że stacje kontroli pojazdów Grupy
AUTO-BUD stały się miejscami zaufanymi przez kierowców. Co jest kluczem do sukcesu? Jak podkreślają sami zmotoryzowani – przede wszystkim szybka i fachowa obsługa, a ponadto profesjonalne i miłe podejście do klienta. Dziś zaglądamy do
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli oraz Stacji Kontroli Pojazdów ALFA w Bykowinie. I jedno jest pewne
– fachowcy z tych stacji dosłownie są „Alfą i Omegą” w dziedzinie motoryzacji.

Po pierwsze klient i bezpieczeństwo

– Niektórym może się wydawać, że każdego mechanika można mierzyć taką samą
miarą, ale ja, odkąd jestem osobą zmotoryzowaną i w związku z pracą podróżuję po
całej Polsce, czyli od ok. 20 lat, wiem swoje
– sprawdzony mechanik to prawdziwy skarb.
Najpierw „błądziłem” po różnych warsztatach i stacjach diagnostycznych, aż w końcu
jakieś dziesięć lat temu po otwarciu stacji
OMEGA w Goduli, znajomy polecił mi właśnie to miejsce – opowiada pan Krzysztof,
kierowca z Nowego Bytomia. – Mam tu
„swoich” mechaników, którzy znają moje
auta i do których mam pełne zaufanie, a poza tym zawsze spotykam się tutaj z miłą atmosferą – dodaje.
Świadcząca usługi w zakresie diagnostyki pojazdów wszystkich marek, a także nowoczesnej geometrii kół 3D oraz myjni bezdotykowej (BETA), Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Omega przy ul. Starej w Goduli powstała właśnie dla kierowców, którym zależy na wieloletnim wsparciu. Tutaj
podejście do klienta jest jednym z priorytetów. – Tą zasadą kieruję się codziennie

Andrzej Izydorczyk

w pracy – zarówno w stosunku do klientów
nas odwiedzających, jak i moich pracowników, bo wiem, że to działa w dwie strony
i procentuje na lata oraz pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku stacji – zaznacza Michał Kozłowski, kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA.
To także sprawia, że z wiedzy oraz doświadczenia fachowców Grupy AUTOBUD korzystają nie tylko mieszkańcy Rudy
Śląskiej, ale również ościennych miast.
Dzięki swojemu dogodnemu położeniu (stacja OMEGA znajduje się niedaleko Drogowej Trasy Średnicowej i na trasie w kierunku Bytomia), miejsce to stało się stałym
punktem dla kierowców z miast regionu.
– Przyciągnęły mnie tutaj akcje organizowane przez stacje, w tym bezpłatne kontrole
pojazdów czy „upominki” do przeprowadzonego przeglądu, a także to, że stacja nieustannie się rozwija i świadczy kompleksowe usługi. Przykładowo, kiedy wybieram się
w dłuższą trasę przed wakacjami, czy przed
świętami, jestem tutaj regularnie – tłumaczy
pan Andrzej, kierowca z Zabrza.

Bogdan Chlebowski

kierownik Stacji Kontroli
Pojazdów ALFA

DIAGNOSTA Stacji Kontroli
Pojazdów ALFA
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TEL. 519-154-378
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MICHAŁ KOZŁOWSKI

KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI
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SZCZEPAN MAŃKA

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ
STACJI KONTROLI POJAZDÓW
OMEGA

TEL. 508-921-558

Zmotoryzowanych przekonuje także fakt,
że w OMEDZE pracują doświadczeni mechanicy, którzy są w stanie wykryć usterkę
w niemalże każdego typu pojeździe. Wśród
nich jest Szczepan Mańka, najbardziej doświadczony diagnosta w zespole, który
w motoryzacji przepracował już ponad 40
lat. – Cieszy mnie to, że każdego dnia mogę
się dzielić z zespołem oraz samymi kierowcami doświadczeniem, które zdobywałem
przez lata. I temu pierwszemu przekazywać
tę wiedzę, a tym drugim – pomagając i tłumacząc, w jaki sposób sami mogą zadbać
o swoje auta, by uniknąć poważniejszych
usterek – podkreśla Szczepan Mańka.
Jednak doświadczenia, fachowej obsługi
i miłej załogi nie brakuje także w Bykowinie na Stacji Kontroli Pojazdów ALFA. Andrzej Izydorczyk, kierownik tej stacji, w zawodzie pracuje od ponad 30 lat. Doskonale
więc wie o tym, że wiedza i doświadczenie
to jedno, ale bez swego rodzaju więzi
z klientem i zaufaniem z jego strony, sukcesu nie sposób osiągnąć. – Znam wielu diagnostów oraz mechaników i zdążyłem wielokrotnie przekonać się o tym, że jeżeli nie ma
się odpowiedniego podejścia do klienta, to
ten może już do nas nie wrócić – zaznacza
Andrzej Izydorczyk. – Wynika to z tego, że
z jednej strony mamy do czynienia z kierowcami, którzy mają małe doświadczenie w zakresie usterek w samochodzie i czasami
„błądzą” po warsztatach, a nieuczciwi kie-

rowcy żerują na tej niewiedzy. Z drugiej
strony sporo jest też kierowców, którzy niezwykłą wagę przykladają do bezpieczeństwa
za kółkiem, bo – czy to wożą samochodem
swoich bliskich, czy sami robią sporo kilometrów i chcą po prostu czuć się komfortowo. Ale są też i tacy, którzy w dobie internetu sami sobie chcą być mechanikami, bo
wyczytali to, czy tamto. Tyle że nie wszystko,
co przeczytamy na forach, jest prawdą i nic
nie zastąpi wizyty u fachowcy. Naszą rolą
więc jest nie tylko kontrola samochodu, ale
„wyczucie” klienta oraz dotarcie do niego
tak, by nam zaufał – tłumaczy Izydorczyk.
Tym bardziej, że na szali nie stoi usługa,
którą można zareklamować, gdy coś jest nie
tak, ale bezpieczeństwo. – To bardzo odpowiedzialna praca, bo przecież od sprawności
samochodu zależy, czy podróż zakończy się
bezpiecznie – zaznacza Bogdan Chlebowski,
diagnosta Stacji Kontroli Pojazdów ALFA.
Pan Bogdan jest zresztą jednym z przykładów pracowników Grupy AUTO-BUD
na to, że bezpieczeństwo liczy się przede
wszystkim. Początkowo zajmował się on
mechaniką samochodową, ale po ośmiu latach pracy przy naprawianiu aut, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i pilnować,
aby samochody które po nich jeżdżą, były
sprawne oraz by kierowcy czuli się komfortowo, zajął się prowadzeniem przeglądów.
Bo klient i jego bezpieczeństwo są najważniejsze.

Iwona Kozłowska
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OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW
OMEGA
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