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Cztery organizacje pozarządowe oraz 29 osób,
które działają w tym sektorze, otrzymały nagrody
oraz wyróżnienia podczas gali „Dziękujemy Pozarządowcom”. Ci ludzie, jak nikt, wiedzą, co to
znaczy pomagać drugiemu człowiekowi.

Podczas gali nagrodzono
m.in. Klub Sportowy Pogoń.
– Każdemu z Państwa serdecznie dziękuję za to, że
jesteście. Dziękuję za każdy dzień pracy, za każdy dzień
wolontariatu, za ogromne zaangażowanie oraz za serce, które wkładacie na rzecz pracy w różnych obszarach. Państwa praca jest nieoceniona. Życzę dalszej
tak dobrej i aktywnej działalności. Abyście Państwo
dalej z takim dużym zaangażowaniem i pasją podchodzili do swoich profesji oraz dzielili się pozytywną
energią – mówiła podczas gali w Miejskim Centrum
Kultury wiceprezydent Anna Krzysteczko.
Gala „Dziękujemy Pozarządowcom” organizowana
jest od 2006 roku. To okazja do wyróżnienia
m.in. osób, które działają społecznie dla innych. W tym
roku wybrano 29 takich osób. Podczas spotkania
nagradzane są także organizacje pozarządowe.
Tym razem nagrody powędrowały do Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”, Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza, Ośrodka Świętej
Elżbiety oraz Klubu Sportowego Pogoń Ruda Śląska.
Wręczone zostały również puchary dla zwycięzców
mistrzostw Rudy Śląskiej w lotach dalekodystansowych gołębi pocztowych, które zostały zorganizowane
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Joanna Oreł
Lista osób nagrodzonych podczas gali
„Dziękujemy Pozarządowcom”
Zdzisław Augustyniak, Piotr Barteczko,
Józef Borowski, Wanda Durbacz, Elżbieta Frank,
Józef Hetman, Maria Jaskólska, Gabriela Kaiser,
Stanisław Kaliszewski, Elżbieta Kierzek,
Katarzyna Kinder, Halina Kiolbasa, Krystyna Kotusz,
Zoﬁa Kowolik, Teresa Leszczyna, Teresa Małek,
Janina Malina, Alicja Maryniak, Sebastian Niegel,
Alicja Pilarz, Krystyna Pospieszczyk, Sebastian
Pustelnik, Andrzej Sobczak, Elżbieta Suryś, Izabela
Szczyrba, Krystyna Winszczyk, Stefania Wolna,
Danuta Ziaja, Maria Zych.
REKLAMA

Pracownicy socjalni świętowali

Około 300 pracowników socjalnych z Rudy Śląskiej obchodziło niedawno swoje święto. Była to okazja
do podsumowania pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który tylko do końca października
wsparciem objął 2664 rodziny, w których przebywa 5657 osób. Podczas uroczystości w Miejskim Centrum Kultury wręczono również statuetki „Wdzięczni za serce”.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej pracuje 297 osób. Do jego głównych zadań
należy pomoc osobom najuboższym, dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym, a także realizacja
programu rządowego „Rodzina 500+”, czy też obsługa
m.in. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz dodatków mieszkaniowych. Ponadto od tego roku MOPS zajmuje się świadczeniem „Dobry start”. W ramach tego w tym roku (do
końca października) ze wsparcia MOPS-u skorzystało
2664 rodzin. Było to możliwe dzięki 70 pracownikom
socjalnym, którzy pracują w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a którzy przeprowadzili dotychczas
m.in. 6736 wywiadów środowiskowych.
To wszystko podsumowano podczas środowej gali
(21.11) w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu. – Dzisiaj swoje święto obchodzi moja kochana
rodzina pomocy społecznej. W tym pięknym dniu dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście i że wszystkie
trudy, jakie niosą ze sobą nowe obowiązki nakładane
na Wasze barki, przyjmujecie z pokorą, że wspaniale je
realizujecie. Jestem z Was ogromnie dumna. Kochani,
pamiętajcie, że nie tylko w Dniu Pracownika Socjalnego, ale zawsze jesteście w tym mieście bardzo ważni
– podkreśliła Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.
– Wasza obecność uświadamia nam, że jesteśmy potrzebni i że wypełniamy ważną misję w społeczeństwie.
Nasza siła jako instytucji pomocy społecznej tkwi we
wzajemnym uzupełnianiu się w działaniach. Zarówno
w ramach współpracy z miejskimi jednostkami, jak
i z organizacjami pozarządowymi, Urzędem Miasta,

sądem, prokuraturą, placówkami oświatowymi oraz
służbą zdrowia i instytucjami kultury. Wszyscy wzajemnie się wspieramy – dodał Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej.
Pracownicy MOPS-u to osoby pierwszego kontaktu, jeżeli chodzi o pomoc potrzebującym. Jest to więc
praca będąca służbą dla drugiego człowieka – Wielokrotnie jest tak, że mamy do czynienia z osobami przegranymi i poszkodowanymi, które ze względu na swój
stan zdrowia, wiek, chorobę, niepełnosprawność, czy
inne dramaty życiowe, potrzebują naszej pomocy.
Często w wielu środowiskach te osoby są izolowane
lub same się izolują. Nie mogą liczyć na wsparcie. Do
takich osób staramy się docierać i wspierać, ale nie
tylko materialnie, lecz także poprzez wsparcie psychologiczne, czy wsparcie w załatwieniu różnych spraw
urzędowych. Próbujemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby te osoby na nowo mogły funkcjonować poprawnie w różnych obszarach życia – tłumaczył
Marcin Kompert, pracownik socjalny z rudzkiego
MOPS-u.
Często jest to także praca, którą pracownicy socjalni
wykonują z narażeniem swojego zdrowia lub nawet życia. – Wchodzimy w różnego rodzaju środowiska, dlatego musimy być odporni na różne sytuacje, a przede
wszystkim na stres. Ważna jest także wyrozumiałość
oraz wrażliwość, jeżeli chodzi o krzywdę innych osób,
bo z tym mamy bardzo często do czynienia – zaznaczyła
Sabina Cichecka, rudzki pracownik socjalny.
Jednak podczas spotkania w MCK-u nie tylko mówiono o roli pracowników socjalnych, ale także po-
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Jest za co
dziękować

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Podczas gali podziękowano osobom,
które wspierają rudzki MOPS.
dziękowano osobom, które wspierają działania rudzkiego MOPS-u. W tym roku statuetki „Wdzięczni za
serce” otrzymali: Antoni Urbanek, prezes Rudzkiego
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”; siostra Klara Renata Modzelewska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rudzie Śląskiej; siostra Ewa Lemke,
dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Rudzie
Śląskiej; Marek Partuś, komendant Straży Miejskiej
w Rudzie Śląskiej; Grzegorz Strzęciwilk, komendant
Komendy Miejski Policji w Rudzie Śląskiej; Andrzej
Małysiak, komendant Państwowej Straży Pożarnej
w Rudzie Śląskiej; Roman Dymek, naczelnik Wydziału
Zarządzania Kryzysowego; Bogusław Waćko, prezes
MPGM TBS Sp. z o.o.; Wanda Durbacz, prezes stowarzyszenia „Pomocna Dłoń w Rudzie Śląskiej”; Krystyna Kowolik, koordynator w stowarzyszeniu „Pomocna
Dłoń w Rudzie Śląskiej”; Teresa Cisek, prezes Polskiego Związku Niewidomych koło Ruda Śląska oraz Katarzyna Adamek, prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie
Śląskiej.
Joanna Oreł

INWESTYCJE

W Bielszowicach będzie nowa szkoła!
W Bielszowicach ma powstać nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 17. Jest to spowodowane tym, że w dotychczasowej placówce szkody górnicze zrobiły swoje
i w perspektywie kilku lat obiekt może nie nadawać się do użytku. W czwartek (22.11) odbyły się konsultacje w tej sprawie z mieszkańcami, podczas których zaprezentowana została koncepcja budowy nowej szkoły. Teraz wszystko zależy od ﬁnansów i sugestii rudzian.
– To, że budynek szkoły jest mocno wychylony, niewątpliwie wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie.
Poza tym obawiamy się, że wychylenie będzie postępować, co może wpłynąć na kondycję techniczną budynku. Póki co budynek przechodzi wszystkie przeglądy
i żadnego zagrożenia nie ma – mówiła Agata Ociepka,
dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielszowicach. – Jednak w trakcie ostatnich przygotowań do rektyﬁkacji okazało się, jaki zakres remontu musiałby być
w szkole przeprowadzony, więc po rozmowach z Urzędem Miasta, zrodziła się koncepcja, że bardziej uzasadnione ﬁnansowo będzie postawienie nowego budynku
szkoły – dodała.
Na razie jednak to początek drogi. Obecnie przygotowano koncepcję nowego budynku szkoły. Miałby on
powstać w miejscu obecnego boiska przy SP nr 17 przy
ul. Szkolnej. Na pewno budynek będzie większy, co
wynika m.in. z faktu, że ma to być tak naprawdę zespół
szkolno-przedszkolny. Miasto zdecydowało się na taki
ruch, bo w Bielszowicach powstaje coraz więcej domków jednorodzinnych, a co za tym idzie – przybywa
rodzin z dziećmi. Inwestycja będzie realizowana
w trakcie, gdy uczniowie będą uczyli się w starej szkole. Tym samym w czerwcu na wakacje opuszczą oni
mury dawnej szkoły, by we wrześniu rozpocząć naukę
w nowej placówce. – Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie
z planem i inwestycja będzie realizowana po naszej my-

W czwartek
odbyły się
konsultacje
na temat
budowy
nowego
budynku
szkoły.
śli to wydaje nam się, oczywiście nie jest to stuprocentowa obietnica, że w 2021 roku dzieci z tej dzielnicy
edukację rozpoczną już w nowej szkole – podkreśliła
podczas czwartkowego spotkania wiceprezydent Anna
Krzysteczko. – Mamy świadomość tego, że szkoła jest
w takim stanie w wyniku eksploatacji górniczej. Dlatego jesteśmy po rozmowach z górnictwem i dochodzimy
do ostatnich porozumień w sprawie odszkodowania.
Następnym etapem po rozmowach z Państwem będzie
zlecenie ﬁrmie projektowej przygotowania projektu, po
czym będziemy mogli mówić dopiero o tym, czy i kiedy
przystąpimy do budowy nowego budynku – dodała.
Teraz wszystko więc zależy od kalkulacji ﬁnansowej.
Wiadomo, że w budżecie miasta na 2019 rok będą zarezerwowane pieniądze na przygotowanie dokumentacji.
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DZIĘKUJEMY POZARZĄDOWCOM

– Decyzja zostanie podjęta w momencie, kiedy zostaną
podliczone koszty realizacji nowego obiektu, bo rzeczywiście z jednej strony remont jest nieopłacalny, ale
z drugiej strony środki ﬁnansowe na budowę nowego
obiektu także są bardzo duże – tłumaczył Piotr Janik,
naczelnik Wydziału Inwestycji UM Ruda Śląska.
Sama koncepcja zapowiada się ciekawie, bo projektanci chcą stworzyć budynek pod hasłem „miasto dzieciństwa”. – Koncepcja zakłada wyciągnięcie dzieci
z ławek i klas oraz wprowadzenie takich przestrzeni,
które zostały zastosowane już na świecie, ale nigdy
jeszcze w Polsce – zapowiedział Bartłomiej Hornik
z ﬁrmy hornik chmura architektura, która zaprezentowała swój pomysł na nowy budynek SP nr 17.
Joanna Oreł
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GÓRNICTWO

Czas mija, pamięć pozostaje
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Minęło 12 lat od jednego z najczarniejszych dni w polskim górnictwie.
21 listopada 2006 roku w kopalni Halemba doszło do wybuchu metanu,
a także eksplozji pyłu węglowego. W wyniku katastrofy zginęło 23 górników. Najmłodsza z ofiar miała 21 lat, a najstarsza – 59 lat.

W rocznicę tragedii przed tablicą pamiątkową
na cmentarzu komunalnym złożono kwiaty i znicze.
Pamięć górników uczczono w środę
(21.11). Rocznicowe obchody rozpoczęły
się od porannej, uroczystej mszy świętej
w kościele Matki Boskiej Różańcowej
w Halembie, gdzie modlitwą uczczono pamięć tragicznie zmarłych górników. Następnie ich rodziny, przyjaciele, a także
górnicy oraz władze miasta złożyli kwiaty
przed pomnikiem na cmentarzu komunalnym. Również w południe przed kopalnianym zegarem przy ul. Kłodnickiej złożono
wieńce oraz zapalono znicze.
Przypomnijmy – 21 listopada w pokładzie 506, na głębokości 1030 metrów kopalni Halemba doszło do wybuchu metanu,
a także eksplozji pyłu węglowego. Górnicy
likwidowali w tym rejonie ścianę wydobywczą. W wypadku zginęli górnicy KWK
Halemba oraz pracownicy zewnętrznej firmy Mard. Górnicy, którzy pracowali wówczas w rudzkiej kopalni, podobnie zresztą
jak i całe środowisko górnicze, do dzisiaj
pamiętają tamten dzień. Adam Orzechowski pracował wówczas jako ratownik podczas akcji wydobycia górników spod ziemi
(w sumie brało w niej udział 13 zastępów
ratowniczych). – To była moja druga akcja.

Jedna z najtrudniejszych w życiu. Duże
emocje i wielka tragedia. Do tej pory pamięć pozostaje, dlatego co roku uczestniczymy w uroczystościach – wspomina
Adam Orzechowski, zastępowy drużyny
ratowniczej kopalni Ruda-Halemba. – Tamte wydarzenia śnią się po nocach do tej pory – dodaje jego kolega z kopalni.
Jeżeli chodzi o rozliczenie wydarzeń
z 2006 roku to w styczniu 2015 roku w gliwickiej „okręgówce” kluczowi oskarżeni
usłyszeli wyroki. Główny inżynier wentylacji kopalni, Marek Z. został skazany na
trzy lata więzienia (bez zawieszenia), choć
prokurator zażądał dla niego ośmiu lat pozbawienia wolności bez zawieszenia. Z kolei były dyrektor kopalni, Kazimierz D.,
usłyszał wyrok dwóch lat (w zawieszeniu
na pięć lat, prokurator wnioskował o siedem lat). Jednak rok później po rozpatrzeniu apelacji Sąd Apelacyjny w Katowicach
w części uchylił tamto orzeczenie i skierował do ponownego rozpoznania sprawy
Marka Z., Kazimierza D. i Jana J., czyli byłego naczelnego inżyniera kopalni. Proces
rozpoczął się w październiku 2016 r.
Joanna Oreł
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RADA MIASTA

Inauguracyjna sesja za nami

W piątek, 23 listopada odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miasta. W jej trakcie odbyło się ślubowanie prezydent Grażyny Dziedzic oraz zaprzysiężenie nowych radnych. Wybrano także przewodniczącą oraz wiceprzewodniczących Rady Miasta i przewodniczących poszczególnych komisji.
W wyniku przeprowadzonych 21 października wyborów podział mandatów
w 25-osobowej Radzie Miasta przedstawiał
się następująco: 8 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska (Aleksandra
Skowronek, Marek Szymański, Władysław Kucharski, Andrzej Stania,
Wioletta Tkocz, Łukasz Wodarski, Ewa Chmielewska i Rafał
Wypior), 8 KW Prawo i Sprawiedliwość (Marek Wesoły,
Dorota Tobiszowska, Stefania
Krawczyk, Dariusz Wesoły, Kazimierz Myszur, Katarzyna Korek,
Mariusz Pakuza i Marcin Pierończyk),
8 KWW Grażyny Dziedzic (Grażyna Dziedzic, Agnieszka Płaszczyk, Jacek Jarocki,
Michał Pierończyk, Grzegorz Handler, Anna Krzysteczko, Witold Hanke i Krzysztof
Rodzoch) oraz 1 KW Śląskiej Partii Regionalnej (Roman Kubica).
W związku z wyborem Grażyny Dziedzic
na prezydenta miasta jej miejsce w Radzie
Miasta zajął Andrzej Pacławski, czyli kolejna osoba z listy KWW Grażyny Dziedzic
z największą liczbą głosów w swoim okręgu. Rezygnacje z zasiadania w Radzie Miasta złożyli także Anna Krzysteczko i Michał
Pierończyk, którzy pozostaną zastępcami
prezydent miasta oraz Grzegorz Handler.
Ich miejsca również zostaną obsadzone
przez kolejne osoby z listy KWW Grażyny
Dziedzic z największą liczbą głosów w swo-
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Przewodniczącą RM została Aleksandra Skowronek,
a jej zastępcami Kazimierz Myszur i Marek Wesoły.
ich okręgach, czyli Henryk Piórkowski, Michał Wieczorek i Zofia Skowrońska.
Podczas piątkowej (23.11) sesji radni
złożyli ślubowanie, podobnie jak prezydent
Grażyna Dziedzic, która po uzyskaniu
w drugiej turze wyborów 61,77% głosów
został po raz trzeci wybrana na to stanowisko. Przewodniczącą Rady Miasta wybrana
została z kolei Aleksandra Skowronek, a wiceprzewodniczącymi Marek Wesoły i Kazimierz Myszur. – Zapewniam, że przewodnicząc Radzie Miasta, będę pracowała ponad podziałami, mając na względzie wyłącznie rozwój Rudy Śląskiej i dobro mieszkańców – mówiła Aleksandra Skowronek,
przewodnicząca Rady Miasta.
Wybrano również przewodniczących
komisji Rady Miasta, którymi zostali: Ma-

riusz Pakuza (Komisja Budżetu i Przedsiębiorczości), Dorota Tobiszowska (Komisja
Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa),
Ewa Chmielewska (Komisja Infrastruktury
i Rozwoju Miasta), Dariusz Wesoły (Komisja Ochrony Środowiska), Łukasz Wodarski (Komisja Oświaty), Stefania Krawczyk
(Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej), Wioletta Tkocz (Komisja Kultury)
oraz Władysław Kucharski (Komisja Sportu i Kultury Fizycznej).
Podczas sesji Grażyna Dziedzic złożyła
ślubowanie i po raz trzeci objęła obowiązki
prezydent miasta Ruda Śląska. – Dziękuję
mieszkańcom za ponowny wybór, a radnym
życzę, aby mieli z tej pracy dużo satysfakcji
– powiedziała Grażyna Dziedzic. – Deklaruję, że będę współpracować z każdym, dla
kogo ważne jest to miasto – dodała.  AW
OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych, które zostaną oddane w:
• dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne położone w Rudzie Śląskiej
w rejonie ulicy Katowickiej (cz. działki 2653),
• dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny położony w Rudzie Śląskiej
w rejonie ulicy Katowickiej (cz. działki 2653),
• najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony w kompleksie w Rudzie Śląskiej
w rejonie ulicy Bielszowickiej (cz. działki 423/20),
• najem z przeznaczeniem pod część istniejącego garażu wolnostojącego położonego w Rudzie Śląskiej
w rejonie ulicy Szyb Andrzeja (cz. działki 2652).
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Podczas spotkania na Ficinusie można było
poznać twórczość Jerzego Mazurka.
cję oraz analizę wiersza. Jednak nie tylko pasjonaci słowa pisanego mogli znaleźć coś dla siebie, ale również
miłośnicy teatru, bowiem podczas „Twórczego piątku
na Ficinusie” wystąpili aktorzy teatru „Wizjer”.
JO

Miejski etap XXIV Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego odbył się w czwartek (22.11) w domu katechetycznym w Kochłowicach. Sześćdziesięciu uczniów
z rudzkich szkół przez czterdzieści pięć minut zmagało
się z zagadnieniami dotyczącymi Ewangelii według
św. Łukasza. Tegoroczna edycja konkursu przebiegała
pod hasłem „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa
nie przeminą”.
Przed rozpoczęciem konkursu uczniowie uczestniczyli w nabożeństwie, które odprawił ks. proboszcz
Jacek Błaszczok. W trakcie sprawdzania prac uczestnicy wraz z katechetami udali się do Sanktuarium Matki
Bożej z Lourdes. Konkurs w Rudzie Śląskiej organizuje i przewodniczy w pracach jury Barbara Totoń-Kryjak – doradca metodyczny religii. – Konkurs cieszy się
ogromnym powodzeniem wśród uczniów. Każdego roku
obejmuje on inny zakres wiedzy. Tylko jedna osoba
weźmie udział w ﬁnale wojewódzkim, który odbędzie
się w Gliwicach (10 stycznia 2019 r. – przyp. red.)
– podkreśliła Barbara Totoń-Kryjak. Laureatka
pierwszego miejsca to Katarzyna Lewandowska

Foto: arch.

Tym razem podczas „Twórczego piątku na Ficinusie” mogliśmy się spotkać z Jerzym Mazurkiem oraz
z jego twórczością. Wieczór autorski odbył się w salce
paraﬁalnej kościoła ewangelickiego na zabytkowym
osiedlu robotniczym.
Jerzy Mazurek na co dzień łączy swoją pasję z pracą.
Jest wicedyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury
w Rudzie Śląskiej, gdzie od 20 lat kieruje Studiem Małych Form „Wizjer”, a także prowadzi koło literackie
„Otwarta Szuﬂada – interpretacje”. I właśnie twórczości pisanej Jerzego Mazurka poświęcone było ostatnie
spotkanie na Ficinusie, podczas której autor mówił
m.in. o swoich niedawnych publikacjach pt. „Opowiem
ci wiersz” oraz „Ptasznik – historie o ptakach i kobietach”. – „Ptasznik” to opowiadania o ptakach i kobietach, które spotkałem. Część o kobietach przedstawiona jest w postaci dwóch dramatów: komedii „Mysikrólik” oraz scenariusza ﬁlmu „Odpocznij na schodach”
– mówił Jerzy Mazurek.
Druga książka to forma poradnika na temat tego, jak
m.in. interpretować poezję, czy jak budować interpreta-

Konkurs biblijny za nami

Foto: UM Ruda Śląska

O słowie pisanym na Ficinusie

Nagrody dla laureatów oraz wszystkich uczestników
konkursu ufundowali księża z rudzkich paraﬁi.
(Szkoła Podstawowa nr 18). Drugie miejsce ex
aequo zajęły Daria Wojtysiak (Szkoła Podstawowa
nr 2) oraz Marianna Kostorz (Szkoła Podstawowa
nr 20), a miejsce trzecie Jakub Rzepka (Szkoła Podstawowa nr 14).
AW
OGŁOSZENIA

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty, tel. 32 248-62-40,
www.mckrudasl.pl
28 listopada, godz. 19.00
Gang Olsena i Goście – koncert
z okazji 30-lecia powstania zespołu
Wszystko zaczęło się w Rudzie Śląskiej. Klub
„Pulsar” był miejscem prób zespołów Big Tu
Tu, Dinx Band i Lean Back, z których w 1988
roku powstał zespół Gang Olsena. Już sama
nazwa grupy sugerowała charakter i „założenia
programowe” Gangu: bawić siebie i publiczność!
Bilety w cenie: 40 zł (VIP – parter, rzędy 1, 2 i 6),
30 zł (parter, pozostałe miejsca), 25 zł (balkon)

30 listopada, godz. 18.00
Damian Holecki Akustycznie
– koncert
Damian Holecki – piosenkarz, kompozytor,
autor tekstów, pianista, producent i prowadzący
program „Muzyczny kącik Damiana Holeckiego”
na antenie TVS
(od 2014 roku) oraz Radio Silesia
Bilety w cenie: 40 zł (parter) i 35 zł (balkon)

2 grudnia, 17.00
ANNA GERMAN – CZŁOWIECZY LOS,
recital Alony SZOSTAK z zespołem
Recital chorzowskiej aktorki, która z właściwym
sobie temperamentem, pasją i uczuciem śpiewa
niezapomniane przeboje niezapomnianej
Anny German. Pomiędzy kolejnymi utworami
Alona Szostak snuje piękną, chwilami bardzo
osobistą i wzruszającą, pełną anegdot opowieść
o piosenkarce. Alonie Szostak towarzyszy zespół
muzyczny w składzie: Lena Minkacz

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

– fortepian, Dariusz Ziółek - gitara basowa, Adam
Buczek (gościnnie) – perkusja
Bilety w cenie: 35 zł (parter), 30 zł (balkon)
„Rudzka Karta Seniora 60+” – rabat 20 procent
(rezerwacja i sprzedaż w kasie MCK)

3 grudnia, godz. 18.00
BIURO MATRYMONIALNE
oraz DUSZKI ŚLĄSKIE
Teatr na 5 zaprasza na dwie miniatury teatralne:
„Biuro matrymonialne” (scenariusz i reżyseria:
Czesława Kwaśniok) oraz „Duszki Śląskie”
(scenariusz i reżyseria: Anna Białoń).
Bilet w cenie: 10 zł

6 grudnia, godz. 9.00, 11.00 i 17.00
PCHŁA SZACHRAJKA
spektakl familijny dla dzieci w wieku od 3 do
99 lat w wykonaniu artystów Teatru Żelaznego
w Katowicach.
Bilety w cenie: spektakle o godz. 9.00 i 11.00
– 15 zł (parter), spektakl o godz. 17.00
– 20 zł (parter) i 15 zł (balkon).
UWAGA! Po spektaklu popołudniowym (godz.
17.00) odbędzie się spotkanie z Mikołajem.
Rodziców i opiekunów prosimy o dostarczenie
ewentualnych paczek z prezentami do
MCK-u najpóźniej dzień przed spektaklem

7 grudnia, godz. 18.00
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA
balet w 2 aktach, wystąpi Royal Lviv Ballet
– Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery
i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej
Bilety w cenie: 85 zł

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
-Bielszowicach,
tel. 32 240-21-25,
www.domkulturyrsl.pl
30.11. godz. 18.00
– Magdalena Bożyk z zespołem
– koncert Andrzejkowy
Bilety w cenie: 20 zł

6 grudnia, godz. 16.00 i 18.00
„Wywiad z Mikołajem”
– spektakl dla dzieci
Po spektaklu istnieje możliwość wręczenia
paczek dzieciom przez Mikołaja.
Opisane paczki (imię, nazwisko, godzina
spektaklu oraz, w przypadku miejsc
na balkonie, litera „B”) należy dostarczyć
wcześniej do Domu Kultury.
Bilety w cenie: 12 zł

Miejska Biblioteka Publiczna
w Rudzie Śląskiej,
Filia nr 18, ul. 1 Maja 32,
tel. 32 242-67-92
13 grudnia, godz. 17.00
„VII Dzieciontko
u Donnersmarcków”
przedświąteczne spotkanie
literacko-muzyczne.
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Profesjonalna opieka i przyjazna domowa
atmosfera, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Bielszowicach działa już od miesiąca
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. jest kameralnym
oddziałem, w wyremontowanym i w pełni dostosowanym obiekcie szpitala w Bielszowicach. Zapewnia całodobową opiekę osobom niewymagającym hospitalizacji, a których stan zdrowia i stopień sprawności nie pozwalają na przebywanie w środowisku domowym.

W trosce o dobro naszych pacjentów
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
wznowił działalność Poradni Kontroli Rozruszników (stymulatorów serca).
Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: (32) 344-07-91 w godzinach
od 9.00-12.00 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek)
oraz (32) 344-07-94 w godzinach od 14.00-17.00 (czwartek).
Serdecznie zapraszamy.

| POLECAMY
„Obecny postęp medycyny, coraz nowocześniejsze i skuteczniejsze metody leczenia, pozwalają na
uzyskanie dobrych rezultatów ratowania życia i zdrowia pacjentów. Coraz częściej powodują także statystyczne wydłużanie życia
i wzrost zapotrzebowania na usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne.
Głównym zadaniem naszego ZOL
jest przywrócenie pacjentowi
możliwie jak największej sprawności ﬁzycznej oraz psychicznej,
co w przyszłości pozwoli mu na
samodzielne
funkcjonowanie
w warunkach domowych” – podkreśla dr n. med. Jerzy Zdrzałek,
dyrektor ds. medycznych rudzkiego
Szpitala Miejskiego.
Oprócz całodobowej opieki zespołu pielęgniarskiego bielszowicki
ZOL zapewnia pacjentom codzienną opiekę lekarską i niezbędne konsultacje lekarskie. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia
pacjenta lokalizacja Zakładu pozwała na szybki transport do oddziałów
Szpitala.
„Oferujemy 16 miejsc w komfortowo wyposażonych pokojach.
Nowoczesne łóżka elektryczne
z materacami przeciwodleżynowymi zapewniają wysoki komfort
dla pacjentów, usprawniają także
prace naszego personelu medycznego. W zakładzie posiadamy doskonale wyposażone sale do rehabilitacji ze sprzętem do kinezyterapii i ﬁzykoterapii. Nasze rehabilitantki prowadzą uniwersalny
gabinet usprawnienia leczniczego
(UGUL) wyposażony m.in.: w ro-

wery stacjonarne, poręcze do nauki chodzenia, drabinki, tablice
usprawniające do ćwiczenia dłoni.
W gabinecie ﬁzykoterapii dysponujemy nowoczesną aparaturą
medyczną, posiadamy aparaty do
elektroterapii, sonoterapii, laseroterapii oraz naświetlań promieniami podczerwownymi” – wylicza Hanna Sobiech, kierownik
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Bielszowicach.
Bielszowicki ZOL przyjmuje
osoby dorosłe wymagające codziennej opieki i pomocy oraz profesjonalnej pielęgnacji, usprawnienia rehabilitacyjnego, kontynuacji leczenia przewlekłego, a także osoby
w okresie poszpitalnym na czas
zdrowienia i rekonwalescencji.
„Oferujemy 5 posiłków dziennie i stałą opiekę dietetyka.
W przypadku konieczności odżywiania dojelitowego zapewniamy
profesjonalną obsługę PEGa
i opiekę nad pacjentem z gastrostomią odżywczą. W ramach pobytów naszym pacjentom zapewniamy również konsultacje logopedyczne, opiekę psychologa
i duszpasterzy. W budynku naszego Zakładu mieści się Kaplica
Szpitalna. Zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami naszych
podopiecznych organizowane są
zajęcia terapii zajęciowej” – dodaje Hanna Sobiech.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
do czasu uzyskania kontraktu z NFZ
świadczy usługi pełnopłatne realizowane poza ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej ﬁnansowa-

nych ze środków publicznych. Jeden
dzień pobytu w bielszowickim ZOL
kosztuje obecnie 140 złotych. Po
stronie pacjentów są także dodatkowe koszty związane z zakupem leków i pieluchomajtek. Pobyt nie jest
ograniczony względami medycznymi, a jedynie wolą pacjenta i jego
bliskich oraz możliwościami Zakładu. Przyjęcie pacjenta odbywa się
na wniosek o przyjęcie do Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego i za zgodą
osoby przyjmowanej lub jej przedstawiciela prawnego. Po zapoznaniu
się z dokumentacją medyczną osoby
ubiegającej się o przyjęcie zawierana jest umowa cywilno-prawna na
świadczenia opiekuńczo-lecznicze.
„Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w naszym Szpitalu powstał w odpowiedzi na palące potrzeby
mieszkańców Rudy Śląskiej i jest
to, co cieszy, kolejne zrealizowane
przez nas zadanie z przyjętego na
początku 2017 roku przez Zarząd
planu reorganizacji naszej placówki. Staramy się przygotować
kompleksową ofertę dla osób
przewlekle chorych, którym stan
zdrowia lub stopień niepełnosprawności nie pozwalają już na
samodzielne
funkcjonowanie
w domu. W najbliższej przyszłości
w bielszowickiej lokalizacji naszego Szpitala powstaną Oddział Medycyny Paliatywnej oraz Poradnia
Paliatywna. Dokładamy wszelkich
starań, by jakość świadczonych
przez nas usług stale rosła” – podkreśla prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.,
dr Katarzyna Adamek.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Główna 11, 41-711 Ruda Śląska
www.szpitalruda.pl
KONTAKT: Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bielszowicach:
Hanna Sobiech pon.- pt. w godz. 7.00-14.35, tel. (32) 344-98-48

Agata Kołakowska

Pokrewne dusze

Emocjonująca opowieść o zakamarkach ludzkiej psychiki. I o tajemnicach, które każdy z nas w sobie skrywa.
Milena Gajewska jest terapeutką w Instytucie Psychoterapii AlterEgo.
Marta Woźniak traﬁa do jej gabinetu, szukając pomocy po tragicznej
śmierci ukochanej siostry.
Marta, zagubiona po stracie tak ważnej dla niej więzi, zbliża się do
swojej psycholożki i w tej relacji szuka bliskości, bezpieczeństwa i ukojenia. Żyje z sesji na sesję. Na co dzień prowadzi rodzinny „Pensjonat
na wyspie”, ale to cotygodniowe spotkania z Gajewską nadają jej życiu
sens.
W końcu Marta orientuje się, że sesje terapeutyczne to dla niej zdecydowanie za mało. Pod pretekstem kryzysu zwabia psycholożkę do siebie.
Dla Mileny szybko staje się jasne, że znalazła się w pułapce, że z wyspy
nie może uciec, a jej klientka nie zamierza jej uwolnić.
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w lekkiej atletyce, jak i zapasach. Ostatnio uczniowie
zajęli pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt, czy drugie
miejsce w województwie śląskim o puchar śląskiego
kuratora światy. W ubiegłych latach uczniowie zdobywali medale m.in. w krajowych i wojewódzkich zawodach w zapasach. W związku ze sportowym profilem
klas szkoła dba o rozwój infrastruktury. Ostatnio została oddana do użytku bieżnia i skocznia do skoku w dal.

AW

NOWY BYTOM

Kolejny sezon Kina dla kobiet trwa. Tradycyjnie panie spotkały się w kinie Patria, gdzie przygotowano dla
nich mnóstwo atrakcji, a głównym tematem listopadowej edycji była profilaktyka raka piersi.
– Pamiętajmy, żeby o profilaktyce raka piersi nie zapominały panie w każdym wieku. Nie tylko dlatego, że
to najczęściej występujący u polskich kobiet nowotwór
złośliwy, ale dzięki temu możemy zaoszczędzić sobie
inwazyjnego leczenia oraz umożliwić jak najdłuższe
i zdrowe życie po chorobie – mówiła Patrycja Pelka,
organizatorka Kina dla Kobiet. – O profilaktyce raka
piersi mogłyśmy porozmawiać z dr Agnieszką Jagielską. Były z nami także nasze wspaniałe rudzkie Amazonki i dzięki nim wspólnie uczyłyśmy się szukać guzków i innych zmian w piersiach – dodaje Marta Glamb,
także organizatorka spotkania.
Poza tematami związanymi z profilaktyką, jak zawsze przygotowano mnóstwo atrakcji, czyli m.in. stoiska kosmetyczne i gastronomiczne. Można było także

Foto: arch.

Dotykam, wygrywam

Za nami kolejna edycja Kina dla kobiet.
zobaczyć, jak Adrian Feliks, uczestnik programu „Top
Chef Polska”, przygotowuje deser. Na zakończenie
wyświetlono komedię romantyczną pt. „Planeta Singli
2”. Kolejna edycja Kina dla Kobiet w styczniu.  AW

Dzieci przygotowały przedstawienie
na temat promocji zdrowia.
ze zdrowym trybem życia oraz pielęgnowaniem zdrowia. To się udało i uzyskaliśmy certyfikat na trzy lata.
Teraz będziemy to wszystko rozwijać, a następnie zamierzamy starać się o krajowy certyfikat – zaznaczyła
Małgorzata Gałan z Miodowej Chatki.
Podczas uroczystości odbyło się przedstawienie dotyczące odżywiania i zdrowego trybu życia, które przygotowali podopieczni Miodowej Chatki. – Jesteśmy
bardzo zadowolone, że dzięki tym wszystkim działaniom i staraniom udało nam się wyrobić w dzieciach
postawę zdrowego odżywiania się i stylu życia – powiedziała Weronika Cieślik z Miodowej Chatki. 
AL

Wirek

Wielkie serca dla Kacperka
Rudzianie po raz kolejny postanowili pomóc Kacperkowi Grajdkowi. W sobotę (24.11) w Szkole Podstawowej nr 16 w Wirku połączyli oni swoje siły oraz
chęć niesienia pomocy innym, spotykając się podczas
Charytatywnego Maratonu Fitness, z którego dochód
zostanie przeznaczony na leczenie dziewięciolatka dotkniętego glejakiem. W sumie zebrano 9298 zł, ale to
nie ostateczny wynik, ponieważ trwają licytacje online.
– Jesteśmy bardzo zadowolone z tego, że tak ogromną
kwotę udało się zebrać i oczywiście z tego, że wszystko
sprawnie poszło, jeśli chodzi o organizację i efekt, który udało się uzyskać. Cieszy nas to, że wielu ludzi przyłączyło się do nas tego dnia i pokazało, że nie jest im
obcy los drugiego człowieka – podkreśliła Patrycja Pelka, jedna z organizatorek maratonu.
Podczas maratonu nie zabrakło atrakcji dla starszych
i młodszych. Dorośli mieli okazję spróbować swoich
sił m.in.: w zumbie czy tabacie pod okiem wykwalifikowanych instruktorek. Nie zapomniano także o dzieciakach. Najmłodsi mogli uczestniczyć w zajęciach tanecznych lub artystyczno-plastycznych, a największą
atrakcją był finał maratonu, podczas którego finalistka

Foto: IN

Podczas uroczystości wręczono
statuetki „Przyjaciel Szóstki”.

Niepubliczne przedszkole Miodowa Chatka miało
powód do świętowania. We wtorek (20.11) jako pierwsze przedszkole w Rudzie Śląskiej Miodowa Chatka
została odznaczona Certyfikatem Śląskiej Sieci Szkół
i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Z tej okazji dzieci
przygotowały przedstawienie dotyczące zdrowego stylu życia i odżywiania.
– Bardzo nas cieszy, że mogliśmy otrzymać ten certyfikat. Przez cały czas podejmowaliśmy różne działania,
które zostały teraz docenione. Braliśmy na przykład
udział w spartakiadach zdrowia i wielu konkursach,
a dzieci uczestniczyły w ćwiczeniach gimnastycznych
i olimpiadzie sportowej organizowanej przez nasze
przedszkole – podkreśliła Dorota Ludynia, dyrektor
przedszkola Miodowa Chatka. – Wszystko służyło temu, żeby dzieci poznały, czym jest zdrowie i w jaki sposób na co dzień należy o siebie dbać oraz dlaczego
warto jeść warzywa i owoce – dodała.
Certyfikat został przyznany placówce na trzy lata.
Jednak na tym nie koniec. Zarówno grono pedagogiczne, jak i dzieci mają zamiar nadal pogłębiać swoją wiedzę na temat promocji zdrowia. – To jest pierwszy etap
drogi na szczyt. Pierwszym celem było zapoznanie się

Foto: AL

Miodowa Chatka promuje zdrowie

Foto:AL

Trzydzieści lat „szóstki”
Szkoła Podstawowa nr 6 w Rudzie Śląskiej obchodzi
w tym roku swoje 30-lecie. Podczas uroczystego jubileuszu, który odbył się w Domu Kultury w Bielszowicach, nie brakowało wzruszających wspomnień, wystawy prac oraz wspólnego świętowania. – Całemu gronu
pedagogicznemu dziękuję za nauczycielski trud, zaangażowanie i oddanie tej odpowiedzialnej pracy.
Uczniom zaś życzę, by każdy dzień nauki był fascynującym odkrywaniem własnych talentów i pasji – mówiła
wiceprezydent Anna Krzysteczko.
Szkoła została otwarta w 1988 roku i liczyła wtedy
ok. 450 uczniów. – Rozbudowa osiedla Powstańców
Śląskich postępowała jednak tak szybko, że po 3-4 latach do szkoły uczęszczało już prawie tysiąc uczniów
– wspominała Celina Sachajdak, który była pierwszym
dyrektorem placówki. – Czasy swojej pracy w tej szkole wspominam bardzo mile, przede wszystkim dlatego,
że pracowałam z cudownymi nauczycielami, którzy robili wszystko, żeby szkoła była naszym drugim domem
– podkreśla.
Od 2007 roku dyrektorem SP nr 6 jest Bożena Stefaniak, która pełni tę funkcję do dziś. Obecnie w 26 klasach uczy się 560 uczniów. Z kolei zatrudnionych jest
46 nauczycieli.
Od 1997 placówka nosi imię Marii SkłodowskiejCurie. Szkoła od lat osiąga sukcesy sportowe, zarówno

WOKÓŁ NAS| 28.11.2018

Podczas maratonu nie zabrakło atrakcji
dla starszych i młodszych.
program „Mam Talent” Inna Biliaieva przeniosła
uczestników w magiczny świat baniek mydlanych.
– Włożyłyśmy w ten maraton wiele wysiłku, ale cały
czas nikomu uśmiech nie schodził z twarzy. Jesteśmy
szczęśliwe, że w jakiś sposób mogłyśmy pomóc temu
małemu chłopczykowi. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tej imprezy
– dodała Partycja Pelka. 
AL
REKLAMA
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BARBÓRKA 2018
Z okazji święta ku czci Świętej Barbary, Waszej patronki,
życzymy Wam i Waszym Rodzinom
spokojnej i bezpiecznej pracy,
satysfakcji z niej, zdrowia, radości
oraz rodzinnego ciepła.
Chcemy Wam jednocześnie
złożyć wyrazy szacunku
i uznania za kolejny rok trudnej
i odpowiedzialnej pracy.
Klub Radnych Razem dla Rudy Śląskiej
Witold Hanke, Jacek Jarocki, Andrzej Pacławski,
Agnieszka Płaszczyk, Krzysztof Rodzoch
oraz Henryk Piórkowski, Zoﬁa Skowrońska,
Michał Wieczorek

OGŁOSZENIA | 28.11.2018

Z okazji tradycyjnej Barbórki
życzę wszystkim górnikom
i pracownikom rudzkich kopalń
wszelkiej pomyślności.
W Dniu Górnika chylę czoło
przed Waszą trudną,
niebezpieczną pracą,
która zapewnia bezpieczeństwo
energetyczne kraju
i dobrobyt naszemu regionowi.
Niech święta Barbara chroni Was
na każdej szychcie,
błogosławi szczęściem
w życiu rodzinnym,
dostatkiem i zdrowiem.
Szczęść Boże!
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Z okazji Barbórki Górnikom, Pracownikom Kopalń i ich Rodzinom
składamy życzenia zdrowia, szczęścia górniczego
i wszelkiej pomyślności w niebezpiecznej pracy.
Niech Święta Barbara otacza Was i Wasze Rodziny
opieką oraz dodaje sił i wytrwałości,
zapewniając poczucie bezpieczeństwa.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kuś
Ruda Śląska, ul. Królowej Jadwigi 17
tel. 32 248 26 14, www.zpm-kus.pl

Drodzy Bracia Górnicy!
Z okazji święta ku czci św. Barbary,
Waszej patronki, życzymy Wam
szczęśliwej szychty na każdy dzień fedrunku.
Niech święta Barbara ma w nieustającej
opiece Was i Wasze rodziny.
Szczęść Wam Boże!

Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca Rady Miasta
Ruda Śląska
wraz z Radnymi

Z okazji Barbórki składamy wszystkim Górnikom,
Pracownikom Kopalń i ich Rodzinom
życzenia zdrowia, wytrwałości
w ciężkiej i trudnej pracy.
Życzymy, aby opatrzność św. Barbary
otaczała Was każdego dnia.
Szczęść Boże!
Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości
Katarzyna Korek, Stefania Krawczyk,
Kazimierz Myszur, Mariusz Pakuza,
Marcin Pierończyk, Dorota Tobiszowska,
Dariusz Wesoły, Marek Wesoły

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

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

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

Lp.

1.

Adres lokalu

Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 230/4

Pow.
użyt.

Wyposażenie
w instalacje

34,25 m2
(1 p + k)

2.

Ruda Śląska
-Wirek
ul. Szopena 2/3

34,20 m2
(1 p + k)

3.

Ruda Śląska
-Wirek
ul. 1 Maja 247/4

37,60 m2
(1 p + k)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ruda Śląska
-Wirek
ul. Krasińskiego
4/4
Ruda Śląska
-Wirek
ul. Dąbrowskiego
19/3
Ruda Śląska
-Ruda
ul. Starowiejska
25/1
Ruda Śląska
-Ruda
ul. Górnicza 2/4
Ruda Śląska-Ruda
ul. Górnicza 3/5
Ruda Śląska
-Ruda
ul. Piastowska
11/13
Ruda Śląska
-Ruda
ul. Piastowska
31/5
Ruda Śląska
-Ruda
ul. Piastowska
31/10

39,50 m2
(1 p + k)
89,96 m2
(3 p + k
+ wc)
34,84 m2
(1 p + k
+ wc)
50,62 m2
(2 p + k)

39,50 m
(1 p + k)

2

34,19 m2
(1 p + k)

39,00 m2
(1 p + k)

52,50 m2
(2 p + k)

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

Stawka
wywoł.

Wadium

Termin
oględzin
lokalu

5,18 zł/m2

700 zł

10.12.2018 r.
godz. 11.00

5,18 zł/m2

700 zł

10.12.2018 r.
godz. 11.40

4,69 zł/m2

700 zł

10.12.2018 r.
godz. 12.20

4,69 zł/m2

5,61 zł/m2 1.000 zł

inst. elektr., inst.
wod.-kan., ogrzewanie 5,11 zł/m2
piecowe
inst. elektr., inst.
wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce
schodowej
inst. elektr., inst.
wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce
schodowej
inst. elektr., inst.
wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce
schodowej
inst. elektr., inst.
wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce
schodowej
inst. elektr., inst.
wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce
schodowej

700 zł

4,69 zł/m

2

10.12.2018 r.
godz. 13.20

10.12.2018 r.
godz. 14.30

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży
na terenie Miasta Ruda Śląska

Lp.

Wyposażenie
w instalację

Stawka
wywoł. Wadium
(netto
(zł)
/zł/m2)

Termin
oględzin
lokalu
/garażu

LOKALE UŻYTKOWE
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Ruda Śląska-Bykowina
ul. ks. A. Potyki 31/01
lokal w budynku mieszkalnym
Ruda Śląska-Halemba
ul. Solidarności 5/3
lokal na piętrze w budynku
usługowym
Ruda Śląska-Wirek
ul. Katowicka 45/02
lokal na parterze w budynku
mieszkalnym
Ruda Śląska-Wirek
ul. Kunickiego 10/1
Ruda Śląska-Wirek
ul. Kunickiego 10/2
Ruda Śląska-Bielszowice
ul. Kokota 132/01
lokal na parterze w budynku
mieszkalnym

189,40
+ piwnica

elektryczna,
wod.-kan.

8,00

2.500,00

12.12.2018 r.
godz. 9.30

32,70

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

6,00

1.000,00

12.12.2018 r.
godz. 10.00

44,50

elektryczna,
wod.-kan.

6,00

500,00

12.12.2018 r.
godz. 10.30

4,00

500,00

4,00

500,00

5,00

500,00

12.12.2018 r.
godz. 12.30

20,70

20,86
63,88

49,00

elektryczna,
wod.-kan.
elektryczna,
wod.-kan.
elektryczna,
wod.-kan.

12.12.2018 r.
godz. 11.30
12.12.2018 r.
godz. 11.30

GARAŻE MUROWANE
700 zł

11.12.2018 r.
godz. 12.00

700 zł

11.10.2018 r.
godz. 13.10

7.

8.

9.
4,40 zł/m2

Adres lokalu/garażu

Pow.
lokalu
/garażu
(m2)

700 zł

11.12.2018 r.
godz. 13.30

4,40 zł/m2

700 zł

11.12.2018 r.
godz. 14.00

4,69 zł/m2

700 zł

11.12.2018 r.
godz. 14.30

4,69 zł/m2

700 zł

11.12.2018 r.
godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudzień 2018 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Biurze Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o.,
pokój nr 33 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia
14 grudzień 2018 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne
lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010
0109 0321 do dnia 17 grudzień 2018 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.).
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 33 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75
wew. 745.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.
pl.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Jana Dobrego zespół III
/garaż nr 49
Ruda Śląska-Ruda
ul. Żeromskiego zespół II
/garaż nr 10
Ruda Śląska-Halemba
ul. Olszynowa zespół VII
/garaż nr 19

10,80

brak

4,00

500,00

12.12.2018 r.
godz. 13.00

16,50

brak

4,00

500,00

12.12.2018 r.
godz. 14.00

15,80

elektr.

4,00

500,00

12.12.2018 r.
godz. 14.30

UWAGA ! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudzień 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe przelewem na konto bankowe: ING BŚ O/Ruda Śląska numer 03 1050 1331
1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 14 grudzień 2018 r. (data wpływu na konto Organizatora
przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od
godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 ( w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 19.12.2018 r. poz.
nr …. (lp. lokalu użytkowego/garażu ) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 14 grudzień
2018 r. do godz. 14.00, do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 33 (II piętro) Biuro Eksploatacji oraz złożenie stosownych oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/garaż
z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się
u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu
za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie
internetowej: www.mpgm.com.pl.
Dodatkowych informacji udziela: Anna Starostka – tel. 32 242 01 33 w. 745 Biuro Eksploatacji
MPGM TBS Sp. z o.
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Prezydent
Miasta
Ruda Śląska

ogłasza rokowania na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach w rejonie
ulicy Edmunda Kokota z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach w rejonie ulicy
Edmunda Kokota, stanowiąca działkę nr
773/73 o powierzchni 366 m², obręb Bielszowice, karta mapy 6, KW nr GL1S/00028710/0
(działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska zbywana działka stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym
przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).
Nieruchomość posiada kształt prostokąta,
położona jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. Jest porośnięta drzewami, krzewami
i trawą.
Działka nr 773/73 nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Nabywca
nieruchomości zobowiązany będzie własnym
staraniem i na własny koszt zapewnić dojazd
do działki z drogi publicznej – powyższe będzie
wymagało uzyskania odpowiedniej zgody na
przejazd przez inne nieruchomości.
Ww. grunt objęty jest umową dzierżawy nr UM/1553/PG/755/DP-D/2016 z dnia
26.07.2016 r. z przeznaczeniem pod ogródek
przydomowy, z okresem obowiązywania do
dnia 31.07.2019 r. Nabywca nieruchomości
wejdzie w prawa Wydzierżawiającego z dniem
zawarcia aktu notarialnego.

CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW
GRUDZIEŃ 2018 ROKU

Z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska raz w miesiącu „Wiadomości Rudzkie” informują mieszkańców naszego miasta
o bieżących zajęciach, imprezach i spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia, kluby i związki działające na rzecz Seniorów w Rudzie Śląskiej.
ORGANIZACJA

Centrum Inicjatyw Społecznych
„Stary Orzegów”
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej
tel. 32 248-36-37

Centrum Inicjatyw Społecznych
„Stara Bykowina”
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej
(tel. 32 707-43-03)

TERMIN

Spotkanie członków Śląskiego Związku
Pszczelarzy Oddział Ruda Śląska

5.12.2018 r., godz. 16.30

Spotkanie członków Towarzystwa
Miłośników Orzegowa

13.12.2018 r., godz. 17.00

Opłatek orzegowski dla mieszkańców,
czytelników i wolontariuszy

11.12.2018 r., godz. 17.00

Ćwiczenia pilates, zdrowy kręgosłup

środy w godz. 18.00-19.00

Gimnastyka aktywna (ProEthica)

poniedziałki w godz. 10.00-12.00

Perfekcyjna Pani Domu (ProEthica)

środy w godz. 10.00-12.00

Gimnastyka zdrowotna

czwartki w godz. 10.00-12.00

Warsztaty artystyczne dla seniorów

wtorki w godz. 10.00-13.00

Zajęcia komputerowe

wg harmonogramu grup

MALATURA Dyskusyjny Klub Sztuki

18.12.2018 r., godz. 12.00

Wystawa twórczości Leszka Siekańskiego

Wystawa czynna do 31.01.2019 r.

Spotkanie wigilijne z Czytelnikami

14.12.2018 r., godz. 10.00

MIEJSCE
Centrum Inicjatyw Społecznych
„Stary Orzegów”
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej
ul. Kard. A. Hlonda 29
41-704 Ruda Śląska
(Orzegów)

Centrum Inicjatyw Społecznych
„Stara Bykowina”
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej
ul. 11 Listopada 15a
41-705 Ruda Śląska
(Bykowina)

Rękodzieło (ProEthica)

4 i 18.12.2018 r. w godz. 16.00-19.00
poniedziałki w godz. 12.00-14.00

Miejska Biblioteka Publiczna
w Rudzie Śląskiej – Filia nr 18
(tel. 32 242-67-92)

Przedświąteczne spotkanie
literacko-muzyczne „VII Dzieciontko
u Donnersmarcków”

13.12.2018 r., godz. 13.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie
Śląskiej – Filia nr 18, ul. 1 Maja 32, 41-706
Ruda Śląska (Halemba)

Miejska Biblioteka Publiczna
w Rudzie Śląskiej – Filia nr 21
(tel. 32 242-78-83)

„Planszówka”

13.12.2018 r., godz. 16.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie
Śląskiej – Filia nr 21 ul. Grzegorzka 8
41-705 Ruda Śląska (Bykowina)

Osiedlowe Kino OKO
(prowadzenie Ewa Chmielewska
tel. 602-359-572)

5.12.2018 r. w godz. 17.00-20.00

Klub Seniora – „Mikołajki” (prowadzenie
Krystyna Pospieszczyk, tel. 503-954-266)

12.12.2018 r. w godz. 17.00-20.00

Krąg Seniorów Związku Harcerstwa
Polskiego Komenda Hufca
w Rudzie Śląskiej im. Ł. Zawady
(tel. 511-532-077)

Zbiórka okolicznościowa
– „Świąteczny Opłatek”

17.12.2018 r., godz. 17.00

Dom Harcerza
ul. Szczęść Boże 4
41-700
Ruda Śląska (Ruda)

Osiedlowy Dom Kultury RSM
„Country”

Gimnastyka dla Seniorów i nie tylko

wtorki i czwartki w godz. 18.00-19.00

Osiedlowy Dom Kultury RSM „Country”
ul. Sztygarska 9, 41-705 Ruda Śląska
(Bykowina)

Fundacja Aktywne Seniorki „AS”

Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw
Niebanalnych
„In-nI” (tel. 32 707-33-31)
Projekt dofinansowany ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich

Twórcze Chwilki – zajęcia szycia i rękodzieła

3 i 10.12.2018 r. w godz. 10.30-12.30

Gimnastyka Seniora

wtorki i czwartki w godz. 10.30-12.00
(do 13.12.2018 r.)

Warsztaty czytania bajek
i interpretacji tekstu

8.12.2018 r. w godz. 9.00-12.00

Miejska Biblioteka Publiczna
w Rudzie Śląskiej – Filia Nr 21
ul. Grzegorzka 8, 41-705 Ruda Śląska
(Bykowina)
Osiedlowy Dom Kultury RSM „Country”
ul. Sztygarska 9, 41-705 Ruda Śląska
(Bykowina)

In-nY Dom Kultury
ul. Oświecimska 87
41-707 Ruda Śląska (Kochłowice)

WYKŁADY:
Pierwsza pomoc, ćwiczenia na fantomie
– wykład Piotra Strzeleckiego

Cena nieruchomości ustalona na rokowaniach zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie
zbycia.

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

FORMA DZIAŁALNOŚCI

Próby teatralno-wokalne teatr
„Cisowianki”

Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 31.000,00 zł

Rokowania odbędą się w dniu 19.12.2018 r.
o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby
fizyczne i prawne, które do dnia 12.12.2018 r.
zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 1.600,00 zł,
przelewem na konto lub w kasie Urzędu i złożą
pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach,
a w dniu 19.12.2018 r. przedłożą Komisji wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań
z uzasadnionej przyczyny.
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13.12.2018 r., godz. 15.00

SEMINARIA:

Rudzki Uniwersytet
Trzeciego Wieku
(RUTW)
tel. 32 244-20-80

„Spacerkiem dookoła świata.
Święty Mikołaj dobry człowiek z Barii”
– Damian Pomocka

6.12.2018 r., godz. 15.00

Socjologia – dr Wanda Witek – Malicka

20.12.2018 r., godz. 15.00

Literatura – dr Jolanta Szcześniak
Akademia filmowa
– film „Narodziny Gwiazdy”

7.12.2018 r., godz. 15.00
7.12.2018 r., godz. 17.00
(godz. 16.30 prelekcja)

Siedziba Rudzkiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
ul. L. Tołstoja 13
41-709 Ruda Śląska
(Czarny Las), tel. 32 244-20-80

Kino „Patria”, ul. Chorzowska 3
41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)

KLUBY:
Klub dyskusyjny RUTW

poniedziałki w godz. 10.00-12.00

Kawiarenka RUTW

wtorki w godz. 11.00-13.00
KÓŁKA ARTYSTYCZNE:

plastyczne

poniedziałki w godz. 17.00-20.00

chór

środy w godz. 15.00-17.00

teatralne

czwartki w godz. 10.00-12.00

Sekcja poetycka.
Osoby piszące do szuflady

środy (co dwa tygodnie), godz. 10.30

Miejskie Centrum Kultury
im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej
ul. P. Niedurnego 69 (Nowy Bytom)

Siedziba Rudzkiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
ul. L. Tołstoja 13
41-709 Ruda Śląska
(Czarny Las)
tel. 32 244-20-80

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW!
Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert na miesiąc styczeń do dnia 7.12.2018 r. Dyżury Radnych Rady
Seniorów Miasta Ruda Śląska odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta Ruda Śląska
Kontakt: Urząd Miasta Ruda Śląska, Kancelaria Rady Miasta, tel. 32 342-36-05, e-mail: rada@ruda-sl.pl.
Koordynator projektu: tel. 505 008 772, e-mail: k.niestroj@gmail.com
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FIRMA PARK PAMIĘCI

FIRMA POGRZEBOWA BOTOR

o dokonywanie opłat zaległych grobów

o dokonywanie opłat zaległych grobów

sukcesywnie likwidować.

sukcesywnie likwidować.

uprzejmie prosi

na cmentarzach komunalnych przy ulicy Chorzowskiej
w Nowym Bytomiu oraz przy ulicy Hlonda w Orzegowie.
W przypadkach stwierdzenia braku opłaty
przez wiele lat, będziemy groby

uprzejmie prosi

na cmentarzach komunalnych przy ulicy 1 Maja w Halembie
oraz przy ulicy Porębskiej w Rudzie 1.
W przypadkach stwierdzenia braku opłaty
przez wiele lat, będziemy groby

Pani Dorocie Tobiszowskiej wraz z Rodziną,
Członkini Rady Muzeum przy Muzeum Miejskim
im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY

składa Dyrektor z Pracownikami
Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
oraz słowa wsparcia i otuchy dla
dr n. med. Janusza Kwiecińskiego
z powodu śmierci

Ojca
składają
Zarząd oraz Pracownicy
Szpitala Miejskiego
w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Henryka Kutka

wieloletniego pracownika Administracji Nr 7
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
rodzinie oraz bliskim
składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna).
Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512799-211, Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36,
tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., śr., czw. 8.00-16.00, 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

13

www.wiadomoscirudzkie.pl 

GÓRNIKU!

KUPIMY PRAWA DO AKCJI KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.
ORAZ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A.

JEŻELI JESTEŚ, BĄDŹ BYŁEŚ PRACOWNIKIEM KOPALNI, ZADZWOŃ.
TA OFERTA JEST DLA CIEBIE! KUPIMY RÓWNIEŻ AKCJE HUTY POKÓJ

TEL. 510-806-072 | 519-700-062

NAJWYŻSZE CENY | POKRYWAMY KOSZTY NOTARIALNE | GOTÓWKA OD RĘKI

Usługi

Halemba, trzypokojowe, 54 m2, 130 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Drobne usługi budowlane. Tel. 607-219491, 32 240-04-01.

Ruda, trzypokojowe, 82 m2, 108 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.
Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
513-981-778.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119.

Bardzo przepraszam
Panią Stefanię Jendrusz
za obraźliwe oczernienie

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116672.
Szybka gotówka z dostawą do domu, natychmiastowa decyzja, błyskawiczna wypłata,
tel. 32 348-61-68, 504-819-404. Pośrednik
CDF S.C. Firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

Ochman Urszula

Halemba, dwupokojowe, 48 m2, 135 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Wirek, trzypokojowe, 55 m2, 159 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Halemba, dom, 210 m2, 465 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne,
gotówka, tel. 730-770-900.
Sprzedam OKAZJE: 2 pokoje, Solidarności
37 m2, 97 tys., 2 pokoje, Sławika 44 m2, 109
tys., Niedzieli, 38 m2, 78 tys. Tel. 793-017-323,
www.lokator.nieruchomosci.pl.
NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych
domów jednorodzinnych. Obecna oferta:
HALEMBA ul. Solidarności od 89 m2, WIREK,
ul. Jankowskiego 107 m2, GODULA „Paryż” od
125 m2. Pomagamy uzyskać kredyt.
Tel. 691-523- 055.
Sprzedam w Wirku mieszkanie bezczynszowe. Wynajmę lokal Wirek, ul. Katowicka, tel. 668-845-818, www.posesja.rsl.
pl.

Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel.
605-109-517.
„Złota rączka” – kompleksowe profesjonalne remonty łazienek, panele, instalacje c.o.
Tel. 784-699-569.

Sprzedam lub wynajmę M-3, 42,3 m2, Wirek. Tel. 513-903-407.

Pranie mebli tapicerowanych, dywanów.
Profesjonalnie i szybko. Tel. 519-639-121.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274056.

USŁUGI POGRZEBOWE
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu fizjoterapeutycznego. Pomieszczenie o powierzchni 15,52 m2
znajduje się w budynku zaplecza sportowego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie
Śląskiej (obiekt stadionu lekkoatletycznego). Wykaz nieruchomości znajduje się
na tablicy ogłoszeń MOSiR i Urzędu Miasta Ruda Śląska. Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny tel. 32 248-7521, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska.

Bykowina, dwupokojowe, 51 m2, 95 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Sprzedam mieszkanie 37 m2, parter, Halemba, cena do negocjacji 115 tys. Bez pośredników. Tel. 661-689-503.

Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.

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

Mieszkania do wynajęcia Ruda i Orzegów.
Tel. 505-147-476.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń.
Cena od 0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA
AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 77161-31, 502-097-300. Ruda Śląska - Chebzie ul.
Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).
Skup zużytych akumulatorów i felg aluminiowych. Tel. 32 275 05 47, 603-534-003.
Skup samochodów na części. Tel. Tel. 32
275 05 47, 603-534-003.

Praca
Buduj-Remontuj zatrudni pracowników
ogólnobudowlanych. Tel. 784-612-706, 788266-235.
Osobę do montażu instalacji zatrudnię. Tel.
604-796-694 w godz. 17-18.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 608-793-121.
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych. Tel. 603-975-040.
Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera z pasją. Tel
785-081-977.
Przyjmę pracowników z doświadczeniem
na stanowisko: ślusarz, spawacz, frezer, tokarz. Mile widziane osoby na emeryturze. Tel.
kontaktowy, 697-480-004.

Różne
Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Kupię wszelkie starocie od igły po szafę.
Tel. 603-280-675.
Kupię kamerę na kasetę mini dv. Tel. 515877-614.

Matrymonialne
Poznam sympatyczną panią. Adam, 34 l.
Tel. 736-670-439.

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

Nieruchomości

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

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

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

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

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

| Polecamy
Anna Karpińska Szukając przystani
Anna Karpińska nową sagą znowu poruszy serca czytelniczek!
Wanda nareszcie będzie mogła zrealizować swoje marzenia. Emerytura
to miał być jej czas. Jednak los ma w stosunku do niej inne plany. Zamiast
podróży i smakowania życia, stawia przed nią szereg nieoczekiwanych obowiązków i trudności.
Zostaje sama z maleńką
wnuczką. A do tego musi jeszcze
przejąć po mężu prowadzenie
restauracji i zaplanowane życie
ułożyć sobie od nowa. Dopiero
na emeryturze zostaje wystawiona na próbę…
Czy bohaterce uda się sprostać wyzwaniom? Czy pozostanie
ostoją rodziny, nie zaprzepaszczając marzeń i nie zapominając
o sobie samej? I ile można zrobić
z miłości do wnuczki?
„Szukając przystani” to pierwszy tom nowego cyklu „Rodzinne
roszady”. Drugi tom, „Bezpieczny
port”, już w przygotowaniu.

Jodi Picoult Iskra światła
W ten ciepły, jesienny poranek nic nie zapowiadało tragedii. W klinice
dla kobiet, oferującej pomoc wszystkim potrzebującym, praca wre jak każdego innego dnia. Gdy do środka wpada zdesperowany mężczyzna, otwiera
ogień i bierze zakładników, dochodzi do tragedii.
Na miejsce przybywa Hugh McElroy, policyjny negocjator. Zabezpiecza
teren i przygotowuje się do rozmowy ze sprawcą. Wystarczy jednak krótki
esemes, by ziemia usunęła mu się spod
nóg. Wśród zakładników jest Wren, jego
piętnastoletnia córka, która przyjechała
tu bez jego wiedzy i w sobie tylko znanym celu.
Na szczęście Wren w tej trudnej sytuacji otaczają wspaniali ludzie. Pielęgniarka, która mimo paraliżującego strachu
ratuje życie ciężko rannej kobiecie. Lekarz, który wykonuje swoją pracę w imię
wiary. Młoda kobieta, która przyjechała
usunąć ciążę. A nawet obrończyni życia
udająca pacjentkę, która podstępem weszła do ośrodka. Im wszystkim zagraża
niezrównoważony osobnik, który mści
się za swoje krzywdy.

Jeffery Deaver Pogrzebani
Dziewięcioletnia dziewczynka jest świadkiem porwania na ulicy Manhattanu: w biały dzień jakiś mężczyzna zostaje obezwładniony, wepchnięty do bagażnika samochodu i uprowadzony, a sprawca zostawia w miejscu
zdarzenia swoistą wizytówkę, miniaturowy stryczek zrobiony ze struny instrumentu. W internecie pojawia się film przedstawiający ofiarę
z pętlą na szyi, bliską śmierci, na tle muzyki z wplecionym w nią ciężkim
oddechem umierającego mężczyzny; autor wideo przedstawia się jako
Kompozytor. Badający sprawę Lincoln Rhyme i Amelia Sachs wkrótce się
dowiadują, że do bliźniaczo podobnego przestępstwa doszło we Włoszech,
w niewielkiej miejscowości pod Neapolem, gdzie porwano uchodźcę z Libii. Wyruszają za Atlantyk, by pomóc
w śledztwie włoskiej policji, która nie
przyjmuje ich wsparcia tak przychylnie,
jak się spodziewali. Pościg za porywaczem zmienia się w sprawę o wymiarze
międzynarodowym, a Rhyme i Sachs
odkrywają, że uczestniczą w rozgrywce
między tajemniczymi grupami interesu
z różnych stron świata, która toczy się
na tle problemu fali uchodźców zalewających Europę.
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MMA

TENIS

Zawodnicy na medal

Udany występ
tenisisty

KTJ MMA Team Ruda Śląska wywalczył worek medali.
Kilkanaście medali zdobyli zawodnicy klubu KTJ MMA Team Ruda Śląska podczas Mistrzostw Polski Sztuk
Walki w Obornikach Śląskich, a także
w ramach Ligii Dzieci i Młodzieży
w Kuźni Raciborskiej oraz na gali
Opolscy Wojownicy.
Mistrzostw Polski Sztuk Walki: Kamil Krzewina (grappling 63 kg, złoto);
Krzysztof Mika (K-1 75 kg, złoto,
MMA 77 kg J, srebro); Kamil Piasecki
(K-1 75 kg, srebro); Kacper Piotrowski (MMA 77 kg J, złoto); Martin Ho-

PŁYWANIE

lik (MMA 77 kg, srebro) oraz Dariusz
Zuber (MMA 66 kg, brąz).
Liga Dzieci i Młodzieży: Martyna Cichosz (ﬁghting 52 kg, złoto, ne waza
52 kg, złoto); Martyna Pawlak (ﬁghting
bez 1 fazy 57 kg, złoto, ne waza 57 kg,
4. miejsce); Tomasz Szlapa (TMM 18 kg,
złoto), Paweł Szlapa (TMM 22 kg, srebro), Zuzia Duda (ﬁghting bez 1 fazy
40 kg, srebro), Emilia Krawczyk (ﬁghting
bez 1 fazy 48 kg, srebro), Natalia Krajewska (ﬁghting bez 1 fazy 44 kg, srebro) oraz
Wojtek Jankowski (TMM 22 kg, brąz).

Tenisista nie dał żadnych szans
rywalom podczas meczu w Zabrzu.
Karol Jastrzębski z TKS-u Slavia Ruda
Śląska triumfował. Podczas turnieju tenisowego w kategorii do lat dziesięciu, który
odbył się w Zabrzu, młody podopieczny
trenera Wojciecha Żmudy nie dał szans
przeciwnikom.
– Wszyscy zawodnicy prezentowali wysoki, równy poziom, jednak Karol okazał
się bezkonkurencyjny i zasłużenie zajął
pierwsze miejsce. Widać, że ciężka praca
na treningach przynosi wymierne efekty.
Gratulacje dla zawodnika oraz jego rodziców. Życzymy dalszych sukcesów – powiedział trener Wojciech Żmuda.
REKLAMY

BAR
,,WIEŻA”

ul. Furgoła 2
Ruda Śl. - Nowy Bytom

Tel. 516 900 618

PROMOCJA!
Czynne:

8.00-24.00
7 dni w tygodniu!

Przyjdź i kup 5 piw Tyskich
14-dniowych w cenie 4*
* promocja obowiązuje od poniedziałku do czwartku.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Sukces pływaczki amatorki
Genowefa Drużyńska, czyli amatorka
pływaczka została wicemistrzynią Polski
podczas Zimowych Mistrzostw Polski
Masters. W Olsztynie pływaczka z Rudy
Śląskiej zdobyła dwa srebrne medale oraz
jeden brązowy.
– Marzyć to znaczy żyć i robić to, co się
kocha. Mój start w Zimowych Mistrzostwach Polski Masters w Olsztynie to kolejny powód do dumy. Zdobyłam wicemistrzostwo na 200 metrów w stylu klasycznym oraz wicemistrzostwo na 100 metrów
także w stylu klasycznym. Ponadto udało
mi się zdobyć brązowy medal na 50 metrów – zaznaczyła Genowefa Drużyńska.
– Cieszę się, że cały czas mogę osiągać kolejne sukcesy i reprezentować Rudę Śląską
oraz tytuł Sportowca Amatora 2017 roku,
który otrzymałam od redakcji „Wiadomości Rudzkich”. Nigdy nie poddawajcie się,
tylko spełniajcie swoje marzenia – dodała.
Zawody w Olsztynie były kolejnym
startem w karierze 67-letniej pływaczki,

Pływaczka odniosła kolejny
sukces w swojej karierze.
która na co dzień trenuje na basenie przy
ul. Chryzantem w Rudzie.

LODOWISKA

Na lodowiska od soboty
W sobotę (24.11) uruchomiono zadaszone lodowisko na Burloch Arenie
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie. Od grudnia będzie można korzystać również
z lodowiska w dzielnicy Nowy Bytom.
Lodowisko na Burloch Arenie przy
ul. Bytomskiej 15 w Orzegowie ma wymiary 30x60 metrów i mieści jednorazowo nawet 150 osób. Przy obiekcie działa
wypożyczalnia łyżew, dzięki której nawet osoby nieposiadające własnego
sprzętu mogą spróbować swoich sił na
lodzie. Lodowisko jest zadaszone, dodatkowo posiada sztuczne oświetlenie,
co umożliwia zabawę do późnych godzin
wieczornych.
Godzina korzystania z lodowiska
kosztuje 7 zł dla osób dorosłych, 6 zł dla
emerytów i rencistów, 5,5 zł dla studentów do 25 lat, 5 zł dla dzieci i młodzieży
szkolnej i 4 zł dla osób niepełnosprawnych. Wypożyczenie łyżew to koszt 4,5
zł za godzinę, a „misia” do nauki jazdy

– 8 zł za godzinę. Można też zarezerwować całe lodowisko w cenie 250 zł za
godzinę.
Lodowisko czynne jest przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00, a w soboty
i niedziele od 9.00 do 20.00. Przez większość czasu jest ogólnodostępne, jednak
część godzin przeznaczona jest dla Rudzkiego Towarzystwa Hokejowego „Zryw”
lub zarezerwowana, a część dzielona ze
szkołami. Przed wybraniem się na lodowisko warto więc sprawdzić harmonogram zamieszczony pod adresem http://
mosir.rsl.pl/obrazki/cms/10951.zalaczniki.pdf – przykładowo w sobotę godziny ogólnodostępne zaczynają się od
godz. 11.30, a w niedzielę od 13.00.
Od 6 grudnia dostępne ma być lodowisko przy ul. Ratowników w dzielnicy
Nowy Bytom. Będzie to obiekt o wymiarach 30x20 metrów, z oświetleniem i wypożyczalnią łyżew.
WG
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Zapasy

Moc medali dla zapaśników
Owocny dla zapaśników Slavii i Pogoni
był miniony weekend. Z Międzynarodowego Turnieju im. Henryka Wołoszyna,
który odbył się w Gogolinie, zawodnicy
Slavii przywieźli worek medali, zajmując
czwarte miejsce w klasyfikacji klubowej.
W zawodach wystartowało 160 zawodniczek i zawodników z 19 klubów z Poski,
Hiszpanii i Czech.
– Ze złotem na szyi do domu wrócili:
Oliwia Smołka, Agnieszka Jastrzembska
i Oliwia Oparczyk. Srebrne medale wywalczyli: Wiktoria Janeta i Emilia Szewczyk.
Brązowe medale zawisły na szyjach: Klaudii Kuleszy, Natalii Szczęsnej, Natalii Palki, Mikołaja Bińczaka, Kamila Żołdaka,
Bartosza Szczepanika, Jakuba Kosiackiego, Fabiana Wrony i Aleksa Węglewskiego
– wymieniał Tomasz Garczyński, trener
z ZKS-u Slavia Ruda Śląska.
Z kolei w Solcu Kujawskim rozegrane
zostały międzynarodowe zawody o Puchar
Polski Juniorów i Juniorek w zapasach

W weekend zapaśnicy wywalczyli kilkanaście
złotych, srebrnych i brązowych medali.
w stylu wolnym i w zapasach kobiet. Ze
złotym medalem z pucharowych zmagań
wróciła z Kujaw, rywalizująca w kategorii
do 72 kg, Kamila Kulwicka. Srebrny medal wywalczyła w kategorii do 65 kg Paulina Danisz, a na najniższym stopniu podium kategorii do 57 kg stanął Klaudiusz
Wiezner.

Klasę pokazali także zapaśnicy Pogoni,
którzy wzięli udział w Turnieju Barbórkowym, na którym złoty medal zdobył Dorian Bzdyra (kategoria 68 kg) i Dariusz
Dudziński (kategoria 44 kg), natomiast
srebro wywalczyli Rafał Bzdyra (kategoria 55 kg) i Karol Wrzos (kategoria
5 kg).

Pływanie

pływacy
amatorzy,
niezrzeszeni
w żadnym klubie pływackim, odbył
się start sztafet rodzinnych 3x25 m
w stylu dowolnym. Zgodnie z regulaminem każdy mógł wystartować tylko
w jednym wybranym przez siebie stylu.
W składzie sztafety mogło znaleźć się
jedno dziecko do 16. roku życia (rocznik
2002) oraz dwie osoby spokrewnione ze
sobą (ojciec, matka, dziadek, babcia,
wujek, ciocia). Sztafety rodzinne wystartowały także drugiego dnia imprezy.
– Popłynęliśmy sztafetą rodzinną w trójkę
– ja razem z wnukami Martynką i Tymoteuszem. Bardzo się cieszymy z tego startu,
ponieważ udało nam się zdobyć pierwsze
miejsce – powiedział Ireneusz Długaj,
który razem z wnukami popłynął
w niedzielnej sztafecie. – Bardzo lubimy
pływać i co najmniej raz w tygodniu zawsze razem chodzimy na basen. Pływam

Karatecy popisali się

Karatecy wywalczyli medale drużynowo i indywidualnie.
X Turniej Kumite w Jastrzębiu Zdroju
okazał się szczęśliwy dla karateków Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate. Większość
zawodników stanęła na podium, a w klasyfikacji drużynowej zajęli oni pierwsze
miejsce. Co więcej, Dawid Szymański
uzyskał tytuł najlepszego zawodnika. Tak
przedstawiają się wyniki indywidualne:
Marek Antczak (I m kumite), Paweł To-

rzewski (I m kumite), Kinga Korzyniec
(I m kumite), Magdalena Daszkiewicz
(I m kata, III m kumite), Sylwia Pieter
(IV m kata), Martyna Ziemecka (II m kumite), Dawid Szymański (II m kata, I m kumite), Jakub Groń (III m kumite), Emilia Szudeja (II m kumite), Eryk Izydorczyk (III m
kumite), Zuzanna Lenga (II m kata, II m
kumite) oraz Laura Pawleta (III m kumite).

Ju-jitsu

Wodni mistrzowie
XIX Mistrzostwa Rudy Śląskiej w pływaniu za nami. W sobotę (24.11) na basenie przy ul. Chryzantem swoje siły sprawdzili amatorzy, a w niedzielę (25.11) pływacy zrzeszeni w klubach pływackich.
W zawodach wystartowały także sztafety
rodzinne.
– Spotykaliśmy się już po raz dziewiętnasty na tych zawodach. O ile amatorskie
mistrzostwa są bardziej zabawą to otwarte
rozgrywane są już na poważnie. Zawodnicy rywalizują po to, żeby uzyskać tytuł mistrza Rudy Śląskiej w pływaniu, bo mogą
pochwalić się zwycięstwem i zdobytym medalem, co jest bardzo mobilizujące. Tytuł
mistrza Rudy Śląskiej chce mieć każdy
– podkreślił Andrzej Pustelnik, kierownik
Działu Organizacji Imprez w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Na zakończenie pierwszego dnia
imprezy, w którym to rywalizowali

Karate

Goryle pokazały klasę

Mistrzostwa Rudy Śląskiej
w pływaniu odbyły się po raz 19.
od dziecka i pokochałem ten sport, dlatego
miłość do pływania staram się zaszczepić
w moich wnukach – dodał.
Podczas zawodów pływacy zostali podzieleni na kategorie według płci i wieku.
Najmłodsi zawodnicy wystartowali w kategorii wiekowej rocznik 2010 i młodsi,
a najstarsi w kategorii rocznik 59 i starsi.

Zawodnicy rudzkiej Academii Gorila
wystartowali w XXVIII Lidze Bjj Gi No
Gi w Krakowie. Dzięki temu do Rudy Śląskiej przywieźli sześć medali – trzy złote
oraz trzy brązowe.
– Był to nasz ostatni występ w tym roku
kalendarzowym. Przed nami trochę odpoczynku i praca w Academii mająca na celu
wdrożenie nowych technik walki – zaznacza Tomasz Paszek z Academii Gorila.
Medale zdobyli: Marek Filip (złoto gi,
złoto no gi), Marcin Maciulewicz (złoto
gi), Piotr Szymroszczyk (brąz gi, brąz no
gi), Marcin Dobias (brąz gi). Z sukcesu cieszyć się może także młoda zawodniczka
klubu – Małgorzata Baucz – która podczas
Ogólnopolskiej Lidze Dzieci i Młodzieży
w Kędzierzynie wywalczyła złoty medal.

Zawodnicy Academii Gorila
zdobyli kolejne medale.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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