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Informujemy,
że ostatnie wydanie
„Wiadomości Rudzkich”
w 2018 roku ukaże się
19 grudnia. Natomiast kolejne
wydanie „WR” zaplanowane
jest na 9 stycznia 2019 roku.
W dniach od 24 grudnia br.
do 1 stycznia 2019 r. redakcja
będzie nieczynna.

POŻYCZKI

• KORZYSTNE
WARUNKI
• OBSŁUGA
W DOMU

Więcej str. 8-9

Foto: UM Ruda Śląska
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ŚNIADANIE BIZNESOWE

OGŁOSZENIA

O biznesie z Kamilem Durczokiem

– Dosyć szybko musieliśmy zamknąć
listę zapisów na spotkanie, więc widać,
że temat ten jest aktualny, a osoba Kamila Durczoka jest postrzegana przez
firmy jako fachowiec – podkreślała Joanna Sochacka, prezes Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
W spotkaniu uczestniczył jednak nie
tylko Kamil Durczok, obecnie
wydawca i redaktor naczelny portalu Silesion.pl, ale również
Fryderyk Karzełek,
finansista
szkolący liderów
największych
korporacji, który
był moderatorem
dyskusji. – Każdego
dnia dociera do nas
ok. 30 tys. różnego typu
informacji. Dlatego dzisiaj dla
Państwa ważne jest nie to, co do Państwa
dociera, ale to, z czym Państwo będziecie
docierać do innych – mówił do przedsiębiorców Fryderyk Karzełek. – Dzisiaj najczęściej nie wygrywają ci, którzy są najlepsi, ale ci, którzy są najszybsi. Dlatego
najważniejsze jest, aby komunikować się

Foto: JO

Około 100 przedsiębiorców wzięło udział w środowym (5.12) Śniadaniu Biznesowym, którego głównym gościem i prelegentem był Kamil Durczok.
W Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości mówił on m.in. o konieczności obecności firm w social mediach oraz o budowaniu wizerunku. To tematy,
które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba uczestników, a ta z kolei jest dowodem na to, że organizacja Śniadań Biznesowych była strzałem w dziesiątkę.

W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób.
face to face, w grupie
oraz poprzez kanały social
media – dodał.
I właśnie głównie mediom społecznościowym poświęcone było środowe Śniadanie Biznesowe, a w szczególności portalom Facebook, Twitter oraz Instagram.
– Wszystkie te kanały pozwalają nam na
jedną podstawową rzecz – docieranie do

grup docelowych. Kolejną fantastyczną
cechą social mediów jest szybka i dwustronna komunikacja. Absolutnie nie wolno tego zaniedbywać. Należy stawiać
na interakcje. Także jeżeli pojawia się krytyka merytoryczna i rzeczowa, należy na
nią reagować – podkreślał Kamil Durczok.
Obaj specjaliści zaznaczyli, że dzisiaj
każdy przedsiębiorca stoi przed koniecz-

nością obecności w mediach społecznościowych i jakie są kluczowe zasady funkcjonowania w nich. – Internet jest medium
do bólu szczerym. Fałsz i kreacja, zarówno
jeżeli chodzi o biznes, który Państwo prowadzą, jak i Państwa osobowość, szybko
zostaną wychwycone. Druga zasada to regularność. Trzeba wprowadzić regularność
wrzucania informacji, odpowiadać na komentarze i prowadzić rozmowy. Na to
wszystko należy wygospodarować czas.
Konieczne jest także solidne przemyślenie
strategii prowadzenia poszczególnych kanałów – tłumaczył Kamil Durczok.
Dodajmy, że dotychczas podczas Śniadań Biznesowych, organizowanych przez
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości, największą popularnością cieszyły się m.in.
spotkania z prof. Andrzejem Bliklem,
czy prof. Grzegorzem Kołodko. Uczestniczyli w nich nie tylko przedsiębiorcy
z Rudy Śląskiej, ale z całego regionu.
– Kiedy startowaliśmy, nie wiedzieliśmy,
jak zostanie to przyjęte. Dziś możemy
śmiało powiedzieć, że trafiliśmy w oczekiwania przedsiębiorców. Być może dlatego, że nasze Śniadania Biznesowe są
po prostu bliższe im i ich potrzebom
– podsumowała Sochacka. Joanna Oreł

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokali mieszkalnych
usytuowanych w budynkach
mieszkalnych na terenie Miasta
Ruda Śląska:
ul. Józefa Szafranka 10/7,
ul. Józefa Szafranka 12/11,
stanowiących własność Miasta
Ruda Śląska a przeznaczonych
do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz ich
najemców.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokalu mieszkalnego
usytuowanego w budynku
mieszkalnego na terenie Miasta
Ruda Śląska:
– ul. Podlas 30/26
stanowiącego własność Gminy
Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na
rzecz jego najemcy.
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REMONTY

60 nowych miejsc
parkingowych w Halembie

Foto: UM Ruda Śląska

Zakończyła się budowa parkingu na 60 miejsc przy Szkole Podstawowej
nr 27 w rejonie ulic Modrzewiowej oraz Grabowej w dzielnicy Halemba.
Zadanie objęło wykonanie jezdni manewrowej, odwodnienia oraz oświetlenia. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 615 tys. zł.

Przy Szkole Podstawowej nr 27 w Halembie
pojawiły się nowe miejsca parkingowe.
– Temat nowych miejsc parkingowych
jest bardzo istotny i poruszany często podczas spotkań z mieszkańcami, szczególnie
w dzielnicy Halemba, dlatego jestem pewna, że ta inwestycja ucieszy kierowców
– mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Tam, gdzie tylko jest to możliwe,
sukcesywnie planujemy i budujemy nowe
miejsca postojowe – dodaje.
W ramach prac, trwających od czerwca
br., teren został przygotowany, wykonana
została instalacja kanalizacji deszczowej,
a następnie utworzono 60 miejsc postojowych z geokraty, w tym 4 oznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych z kostki
betonowej. Wjazd na parking znajduje się
od ul. Międzyblokowej. – Wyznaczono drogi manewrowe z płyt ażurowych, cały teren
REKLAMY

został oświetlony – wyjaśnia Bartosz Wójcik z Wydziału Dróg i Mostów Urzędu
Miasta Ruda Śląska.
Kolejne miejsca parkingowe w mieście
powstaną przy zabytkowym dworcu kolejowym w dzielnicy Chebzie, obecnie rewitalizowanym w ramach projektu „Stacja
Biblioteka”. Przy budynku, który przy zachowaniu funkcji obsługi podróżnych służyć będzie miejskiej bibliotece, powstanie
58 miejsc postojowych. Do tego należy doliczyć jeszcze 27 miejsc parkingowych,
które powstaną w ramach rozpoczętej
w lipcu br. budowy ronda na skrzyżowaniu
ulic Wolności, Brańskiego i Magazynowej.
W tej dekadzie w Rudzie Śląskiej powstało już 60 parkingów na prawie 1700
samochodów.
BP

Termomodernizacja „harmonijki”

Już wkrótce rozpocznie się termomodernizacja budynków przy ul. Matejki 2-12 w Rudzie Śląskiej. To jedna
z proekologicznych inwestycji, na które władze miasta pozyskały ponad 8 mln zł unijnego doﬁnansowania.
– Systematycznie termomodernizujemy miejskie obiekty i podłączamy je do sieci cieplnej, jeśli jest taka techniczna możliwość – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
– Termomodernizacja budynków przy
ul. Matejki to duży projekt. Aktualnie ku
końcowi zmierzają prace przy budynku
2a-2b, trwają też już prace przy budynkach przy ul. Matejki 7 i 9. Rozstrzygnięty
został przetarg na termomodernizację tzw.
harmonijki przy ul. Matejki 2-12, wkrótce
rozpocznie się realizacja tego zadania. Na
koniec wszystkie te budynki podłączone
zostaną do nitki gazowej, która stanowić
będzie nowe źródło ciepła – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk.
Zakres prac w budynkach przy ul. Matejki 2, 4, 6, 8, 10 i 12 obejmuje m.in. ocieplenie ścian i stropu poddasza, wymianę
okien i drzwi wejściowych, montaż kotłów gazowych z automatyką, wykonanie
wewnętrznej instalacji c.o. oraz instalacji
gazowej z montażem kuchenek gazowych,
a także wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych.
W październiku br. zakończyły się inwestycje dotyczące budynków przy
ul. Dąbrowskiego 9a, Wita Stwosza 3, Różyckiego 19 oraz Kubiny 31. Trzy ostatnie
budynki zostały podłączone także do sieci
c.o. Na te zadania oraz prace przy ul. Matejki miasto pozyskało środki unijne w wysokości ok. 8,5 mln zł. To nie koniec starań rudzkich samorządowców o zewnętrzne fundusze na poprawę efektywności
energetycznej budynków komunalnych.
– Złożyliśmy już wnioski na blisko 1,5 mln

Foto: UM Ruda Śląska
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W najbliższym czasie termomodernizowane będą budynki przy ul. Matejki 2-12.
zł doﬁnansowania na termomodernizację
budynków przy ul. Mickiewicza 1, Strażackiej 16a oraz Sobieskiego 58. Jeszcze
w tym roku chcemy złożyć wnioski na ponad 5,5 mln zł doﬁnansowania na termomodernizację budynków przy ul. Jankowskiego 6 i 8, Różyckiego 21, Cegielnianej
30, Kokota 127-129-131, Hallera 10, Sikorek 49-51-53-55-57, Kokota 149 oraz
Bielszowickiej 112, a także budynku dyrekcji MOSiR – informuje wiceprezydent Pie-

rończyk. – Część z tych budynków podłączona zostanie także do nowego źródła
ciepła – dodaje.
W większości przypadków miasto posiada już gotowe dokumentacje techniczne
tych inwestycji, co jest podstawą do ubiegania się o unijne dotacje. Ponadto jeszcze
w tym roku władze Rudy Śląskiej chcą
także złożyć wnioski na montaż instalacji
OZE na budynkach mieszkalnych przy
ul. Szczęść Boże 62 i Raciborskiej 10 oraz
dwóch budynkach użyteczności publicznej – przychodni przy ul. Niedurnego 50d
oraz biblioteki przy ul. Kaczmarka 38. Tu
miasto będzie się starać o ok. 900 tys. zł.
Przypomnijmy, że władze miasta sporo
środków przeznaczają też na termomodernizacje placówek oświatowych. W ostatnich czterech latach wykonano 23 takie
inwestycje za kwotę ponad 38 mln zł. Od
początku obecnej perspektywy unijnej
miasto pozyskało już ok. 374 mln zł ze
środków zewnętrznych, w tym ponad
22,3 mln zł na termomodernizacje.
WG
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INWESTYCJE

Oddano kolejne garaże

Nowo wybudowane garaże przy
ul. Tołstoja traﬁą w pierwszej kolejności do najemców starych garaży, które
zostały zlikwidowane. Lokalizacja
nowego kompleksu została przeniesiona nieco dalej ze względu na zagospodarowanie pobliskiej hałdy. – 43 nowe
garaże traﬁą do wcześniejszych najemców, na pozostałe 38 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
TBS ogłosi przetarg na najem. W ten
sposób o możliwość najmu garaży
w nowym kompleksie będą się mogli
starać także inni mieszkańcy – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.
Inwestycja, w ramach której wybudowano 81 garaży wraz z oświetleniem,

dojazdem oraz placem manewrowym,
kosztowała ponad 1,5 mln zł. Każdy
z garaży znajdujący się w kompleksie
posiada też wewnętrzne oświetlenie
oraz dostęp do prądu.
Budowa nowych garaży przy ulicy
Tołstoja związana jest z zagospodarowaniem pocynkowej hałdy przy
ul. 1 Maja. Pierwszy etap jej rewitalizacji obejmował głównie prace ziemne
związane z ustabilizowaniem zwałowiska oraz wykonaniem specjalnych nasadzeń roślin tzw. ﬁtostabilizacji, której zadaniem jest zabezpieczenie przed
wydostawaniem się na zewnątrz metali
ciężkich. W II etapie powstaje w większości cała infrastruktura rekreacyjna

tego miejsca, m.in. industrialny plac zabaw, ścieżka historyczna, siłownia, tor
do jazdy na BMX oraz liczne miejsca
odpoczynku. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków unijnych w ramach dwóch projektów – Lumat i Trakt
Rudzki (więcej na str. 8-9).
Jak podkreślają władze Rudy Śląskiej,
przygotowany przez nie program porządkowania zespołów garaży na gruntach miejskich ma przede wszystkim realizować dwa podstawowe zadania: służyć poprawie estetyki oraz zwiększeniu
liczby miejsc garażowych i postojowych. Te zadania spełnia już oddany we
wrześniu nowy kompleks 224 garaży
w rejonie ul. Kempnego w Czarnym Le-

Foto: UM Ruda Śląska

Kolejne 81 garaży oddano do użytku mieszkańcom Rudy Śląskiej. Nowy kompleks za ponad
1,5 mln zł powstał przy ul. Tołstoja w dzielnicy Czarny Las. To kolejna inwestycja tego typu
w tej części miasta. Niedawno wybudowano tam 224 garaże wraz z drogami dojazdowymi
i oświetleniem za 3 mln zł. W planach władze Rudy Śląskiej mają jeszcze budowę kompleksu
garażowego w rejonie ulicy Ratowników.

Przy ul. Tołstoja powstają kolejne nowe garaże.
sie. Miejsce to całkowicie zmieniło swój
wygląd. Do tej pory teren ten był niezagospodarowany, a zniszczone oraz chaotycznie rozmieszczone garaże szpeciły
okolicę.Władze miasta planują także bu-

dowę kolejnego zespołu, tym razem w rejonie ul. Ratowników. Mają tam powstać
53 garaże. Jest już gotowa dokumentacja projektowa i wydane zostało pozwolenie na budowę.
IM

PARKINGI

Czekając na parking
Nadal trwa przebudowa parkingu przy ul. Planty Kowalskiego w Nowym Bytomiu. Choć
pierwotnie prace miały zakończyć się pod koniec października, dziś okazuje się, że będzie
to możliwe dopiero w drugiej połowie grudnia. Urzędnicy tłumaczą, że w trakcie przebudowy pojawiły się utrudnienia.
Przebudowa parkingu przy ul. Planty Kowalskiego będzie w sumie
kosztowała ok. 2,4 ml zł. – Zakres prowadzonych robót obejmuje budowę
kanalizacji deszczowej, oświetlenie parkingu, budowę miejsc postojowych
wraz z drogami manewrowymi. Parking wyposażony będzie również w trzy
tablice LED, na których będzie wyświetlana informacja o aktualnej liczbie
wolnych miejsc postojowych. Tablice te zabudowano już na wjazdach
– wylicza Adam Nowak.
telników. Urzędnicy tłumaczą to tak:
– Pierwotny termin realizacji zadania
tj. 30 października został przedłużony
z uwagi na utrudnienia napotkane
podczas prac kanalizacyjnych, których
nie można było przewidzieć na etapie
prowadzonych prac projektowych

– wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik
prasowy rudzkiego magistratu.
Dodaje on także, że zgodnie z zawartą umową z wykonawcą wszystkie
roboty powinny zakończyć się do
17 grudnia br.
Joanna Oreł

Foto: JO

Inwestycja realizowana jest od maja
tego roku. Wówczas zapowiedziano,
że dotychczasowe klepisko zostanie
zastąpione parkingiem z prawdziwego
zdarzenia, poprzez utworzenie 98
miejsc postojowych (tym siedmiu dla
osób niepełnosprawnych).
Przebudowa miała zakończyć się po
pięciu miesiącach. Tak się jednak nie
stało. – Od kilku miesięcy po pierwsze
jest problem z zaparkowaniem w tej
okolicy, a po drugie dojście i dojazd
do targowiska są bardzo trudne. Kiedy
zakończą się prace? – z takim pytaniem zgłosił się jeden z naszych Czy-

Na parkingu postawiono już tablice LED-owe.
REKLAMA

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

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

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

SP nr 41 świętowała

Foto: UM Ruda Śląska

Cmok Song za nami

Foto: AL

Co roku harcerze spotykają się na festiwalu Cmok Song w Domu Kultury w Bielszowicach.

Imię „Gwarków Rudzkich” nosi
Szkoła Podstawowa nr 41 w Rudzie.
W poniedziałek (9.12) w placówce odbyła się uroczystość, podczas której
społeczność szkolna przyjęła nowe imię
oraz wzięła na siebie obowiązek przypominania o górniczej przeszłości swojej małej ojczyzny. – To wyjątkowa uroczystość, ponieważ świętujecie nadanie
imienia Waszej szkole, a rocznicę tego
wydarzenia będziecie obchodzić każdego roku w dzień Barbórki. Jestem przekonana, że ten dzień na zawsze wpisze
się w historię tej placówki – powiedziała Anna Krzysteczko, wiceprezydent
Rudy Śląskiej, która odczytała akt nadania imienia szkole.
W poniedziałek SP nr 41 zyskała nowych patronów.
Na uroczystości nie zabrakło wielu
życzeń i podziękowań oraz nawiązań do
śląskiej tradycji górniczej. – To szczególny, historyczny fakty historyczne – zaznaczyła Mariola Kajzer, dyrekdzień dla naszej szkoły i bardzo się cieszymy, że tą do- torka Szkoły Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej.
niosłą chwilą możemy podzielić się z innymi. Ktoś może – Na przykład budynek naszej szkoły mieści się przy ul.
zapytać, dlaczego nasza społeczność szkolna wybrała Jana Gierałtowskiego, czyli szesnastowiecznego właimię „Gwarków Rudzkich”. A to dlatego, że nasza mała ściciela Rudy, który otrzymał przywilej górniczy, na moojczyzna była i jest związana z rozwojem przemysłu gór- cy którego mógł zakładać kopalnie. Był zatem pierwAL
niczego na naszych ziemiach, o czym świadczą liczne szym górnikiem na tych ziemiach – dodała. 

Przeszło 450 młodszych i starszych harcerzy uczestniczyło w tegorocznej edycji Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Cmok Song. 26. już odsłona imprezy odbyła się w sobotę (8.12) oraz w niedzielę (9.12)
w Domu Kultury w Bielszowicach i znowu zgromadziła
harcerzy z Rudy Śląskiej i okolicznych miast.
– W tym roku liczba uczestników przerosła nasze
oczekiwania i sprawiła, że organizatorzy pracowali za
dwóch – podkreślił Krystian Niegel, rzecznik prasowy
ZHP Hufca Ruda Śląska. – Tegoroczny festiwal był tematycznie związany z utworami z filmów animowanych,
a uczestnicy popisali się nie tylko swoimi umiejętnościami wokalnymi, ale także pomysłowymi choreografiami.
Co więcej, werdykt jury do samego końca był owiany

tajemnicą, a uczestnicy nie mieli też okazji odnieść swojego występu do pozostałych, ponieważ przesłuchania
odbywały się za zamkniętymi drzwiami – dodał.
Podczas niedzielnego, finałowego koncertu, jego
uczestnicy poznali laureatów festiwalu oraz mogli
usłyszeć wykonawców, którzy zajęli pierwsze miejsca w swoich kategoriach. Wśród solistów i duetów
najlepsza była Alina Gliszczyńska, a w kategorii zuchy zwyciężyła 90. Rudzka Gromada Zuchowa „Orle
Pióra”. Natomiast w kategorii harcerze pierwsze
miejsce zdobyła 11. Rudzka Drużyna Harcerska „Catrinos”, a w kategorii harcerze i starsi wędrownicy
najlepsza była 55. Rudzka Drużyna Harcerska „Rara
Avis”. 
AL

RUDA

Hodowcy owczarków niemieckich spotkali się w niedzielę (9.12) w parku Kozioła w Rudzie. Odbyły się tam
wystawa czworonogów, konkurs na najpiękniejszego
kundelka oraz zbiórka prezentów dla dzieci z placówek
opiekuńczo-wychowawczych w Rudzie Śląskiej. Była
to także okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy
wystawcami a hodowcami.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni i myślę, że wystawcy,
hodowcy oraz goście podzielają nasze zdanie. W sumie
w wystawie uczestniczyło kilkadziesiąt wystawców
– podsumował Grzegorz Mieszczanin, współorganizator imprezy.
W jej trakcie pieski oceniane były według klas: baby,
szczeniaki, juniorzy, młodzież, klasa otwarta oraz klasa
championów. – Sędziowie brali pod uwagę m.in. takie
elementy, jak wygląd psa, jego ruch, całkowitą budowę,
umaszczenie, czy zachowanie psa – wyliczał Grzegorz
Mieszczanin. Dodatkowo wystawie psów owczarków
niemieckich towarzyszył cel charytatywny. Jej uczest-

Foto: Grzegorz Mieszczanin

Czworonogi zaprezentowały wdzięki

Pieski z poszczególnych klas
zdobyły miejsca na podium.
nicy mogli bowiem dołożyć swoją cegiełkę w formie
podarków na rzecz podopiecznych dzieci z placówek
Caritasu. – Chociaż pogoda nie w pełni nam dopisała,
myślę, że nie było to ostatnie tego typu wydarzenie
w Rudzie Śląskiej – zapowiedział Mieszczanin.
JO
OGŁOSZENIE

Informacja o zmianie godzin
pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
w okresie przedświątecznym:
•

14 grudnia 2018 r. (piątek) – Urząd Miasta będzie
CZYNNY w godzinach od 8.00 do 16.00.

•

15 grudnia 2018 r. (sobota) – Urząd Miasta będzie CZYNNY od 8.00 do 14.00.

24 grudnia 2018 r. (poniedziałek)
•

Urząd Miasta Ruda Śląska będzie NIECZYNNY

•

24 grudnia 2018 r. możliwa będzie jedynie REJESTRACJA ZGONÓW
w URZĘDZIE STANU CYWILNEGO, w godzinach od 8.00 do 16.00.

REKLAMA
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KOCHŁOWICE

WIREK

Choinka na plantach już błyszczy

– W tym roku ozdoby na choince zostały stworzone przez dzieci i seniorów,
a każda z nich jest ekologiczna, tak aby
tworzyła jedność z choinką. To nie
wszystko, bo po raz pierwszy za namową
mieszkańców rozświetlona została choinka na kochłowickim rynku. Kolejna
choinka stanęła obok sanktuarium
– zaznaczył Rafał Wypior, prezes Stowarzyszenia Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska. – Jednak najważniejsze jest to, że właśnie dzięki mieszkańcom i ich wpłatom, drzewka w centrum
dzielnicy mogły zostać rozświetlone powalającą liczbą lampek – dodał.
W tym roku akcja strojenia choinki
odbyła się dzięki połączonym siłom
Stowarzyszenia Lepsze Kochłowice.
Lepsza Ruda Śląska, Fundacji Aktywni
My oraz mieszkańców Kochłowic.

Boże Narodzenie zagościło na Ficinusie! W ubiegły piątek (7 grudnia)
zorganizowano tam warsztaty z wykonywania ozdób świątecznych oraz prezentację i wykład na temat tradycji bożonarodzeniowych.
Ostatni w tym roku „Twórczy Piątek
na Ficinusie” odbył się we współpracy
z Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka, które przygotowało
atrakcje zarówno dla najmłodszych,
jak i nieco starszych. W trakcie można
było sobie przypomnieć, jak Śląsk bo-

gaty jest w świąteczne tradycje. W tym
celu przygotowano prezentacje oraz
wykład. Uczestnicy mogli również
przygotować m.in. stroiki, czy ozdoby
świąteczne. Ponadto rudzcy ﬁlateliści
przygotowali kartkę pocztową z datownikiem specjalnie na tę okazję.
Dodajmy, że w tym roku kolonię robotniczą w ramach cyklu ,,Twórczy
Piątek na Ficinusie” odwiedzili m.in.
Jan Wyżgoł, Grzegorz Płonka, Rafał
Wawrzynek, Bronisław Wątroba, czy
Jerzy Mazurek.
JO
OGŁOSZENIE

Foto: AL

Świąteczna choinka błyszczy już na kochłowickich plantach. W sobotę (8.12) mieszkańcy dzielnicy wspólnie
udekorowali bożonarodzeniowe drzewko. Akcja zorganizowana została po raz drugi i kolejny raz przyciągnęła
wielu mieszkańców Kochłowic.

Świątecznie na Ficinusie

Akcja strojenia choinki w Kochłowicach odbyła się po raz drugi.
– Takie proste rzeczy, jak wspólne
dekorowanie choinki, integruje mieszkańców. A my jako organizacje i mieszkańcy Kochłowic, łącząc siły, możemy

zrobić coś fajnego, co cieszy wszystkich
oraz pokazuje, że jak się chce to można
wiele zdziałać – podkreśliła Katarzyna
Kinder z Fundacji Aktywni My.
AL

RUDA

Czas świąt, czas jarmarków

Na mieszkańców czekało wiele atrakcji. Wystąpiły m.in. przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 40, uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 3, Zespół Pieśni i Tańca „Rudzianie”, zespół taneczny Tiri-Tiri Tany, Grupa Wokalna
MCK, Sonia Magner, Emilia Rzepka, a także Anna Jaskółka-Haśnik.
Natomiast gwiazdą wieczoru był Piotr Herdzina.
Poza występami artystycznymi można było podziwiać prace lokalnych artystów oraz zakupić m.in.: ręcznie wykonywaną biżuterię, książki, dekoracje świąteczne, ozdoby z ﬁlcu, koronki, ręcznie
malowane bombki oraz ozdoby witrażowe. Natomiast dla najmłodszych poza spotkaniem ze św. Mikołajem przygotowano
warsztaty, które odbyły się w domu paraﬁalnym. Organizatorami
jarmarku byli Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Adama
Mickiewicza oraz paraﬁa pw. Matki Bożej Różańcowej.
IN

Foto: IN

Sezon na jarmarki świąteczne w naszym mieście rozpoczął się od Jarmarku Bożonarodzeniowego, który
zorganizowano w sobotę (8.12) przy paraﬁi pw. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie.

Na jarmarku nie zabrakło stoisk z m.in. ozdobami.

13 grudnia, godz. 18.00
Universe – koncert świąteczny

RUDA

Świąteczny czas podziękowań

Z okazji zbliżających się świąt odbywają się spotkania opłatkowe. Po raz pierwszy takie spotkanie zorganizowała
ﬁrma Szpakmed, prowadząca dwie przychodnie w Rudzie Śląskiej – w Goduli i Bykowinie.

Legenda polskiej muzyki pop, od 35 lat zespół nieprzerwanie obecny
na rodzimych estradach. Universe tworzy aktualnie sześciu muzyków
– liderem zespołu jest Henryk Czich, który śpiewa i gra na instrumentach klawiszowych. Wokalnie
wspiera go Wojtek Wesołek, który gra również na gitarze, podobnie jak Damian Filipowski. Marek
Kopecki jest basistą, a Marek Jagucki gra na instrumentach klawiszowych. Perkusją zawiaduje
Grzesiek Krzykawski. Wielkim atutem grupy jest świetne brzmienie, wypracowane przez lata
wspólnego grania oraz wspaniałe przeboje, skomponowane przez Mirka Bregułę i Henryka Czicha.
Doskonale znane publiczności są okazją do wspólnego śpiewania i zabawy.
Bilety w cenie: 40 zł (parter), 30 zł (balkon)
„Rudzka Karta Seniora 60+”
– rabat 20 procent (rezerwacja i sprzedaż w kasie MCK)
„Rudzka Karta Rodziny 3+” – rabat 50 procent
(rezerwacja i sprzedaż w kasie MCK)

19 grudnia, godz. 18.00
Akademia kultur i religii świata
Temat wykładu: „Medycyna i kuchnia chińska”
Prowadzenie: Maria Jolanta Wolna, antropolog kultury i religii.
Foto: AW

Szpakmed to czternaście poradni specjalistycznych i poradnia rehabilitacyjna oraz
medycyna pracy i poradnie prywatne.
W obu przychodniach złożonych jest
ok. 9500 deklaracji. – Kiedy dzisiaj cofam
się myślami kilka lat wstecz do Szpakmedu,
w którym wielu z nas zaczynało, widzę wyraźnie, że warto było podejmować tak wielki wysiłek zmian i reform – mówił Michał
Rozewicz, prezes zarządu grupy Szpakmed. – Przez kilka ostatnich lat przebyliśmy wyboistą, wymagającą ogromnego
wysiłku i poświęcenia oraz zaufania wobec
podejmowanych działań, drogę. Dzisiaj
wiem, że był to dobry wybór, dzięki czemu
stabilnie i zdecydowanie idziemy do przodu
– dodał Michał Rozewicz.
Uhonorowaniem wysiłków są tytuły
uzyskane w tym roku przez Szpakmed,
czyli Placówka Medyczna Roku Woje-

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty, tel. 32 248-62-40,

Spotkania opłatkowe to okazja do podsumowań.
wództwa Śląskiego, a także pierwsze
miejsca w kategoriach Lekarz Rodzinny
Roku oraz Lekarz Pediatra Roku i wyróżnienie w plebiscycie Orły Medycyny. Podczas spotkania dla pracowników, współ-

pracowników i osób, dzięki którym działalność przychodni może się rozwijać, nie
zabrakło życzeń, wielu ciepłych słów oraz
podziękowań za okazaną pomoc i zaufanie.
AW

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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można było zobaczyć występy uczniów
rudzkiego ZespołU Szkół Muzycznych
I i II stopnia, a także Magdy Berus – aktorki
filmowej i absolwentki SP nr 16. Ponadto
na uczestników spotkania czekały pierniki
upieczone przez wolontariuszy oraz kiermasz rękodzieła.
Przypomnijmy, że rudzianie od kilku
miesięcy zbierają fundusze na leczenie
Kacpra, który walczy z glejakiem wielopostaciowym. Dzięki zbiórce pieniędzy
za pośrednictwem strony Siepomaga.pl
zebrano kwotę potrzebną na pierwszy etap
leczenia chłopca w Niemczech. Niestety,
dalsze półroczne leczenie (drugi etap)
będzie kosztował 86 tys. 550 euro (ok. 380
tys. zł). Dlatego zbiórki wciąż będą organizowane. Obecnie Kacperek przebywa
w szpitalu w Warszawie. Usunięto mu
95 proc. guza. Chłopiec czeka na radioterapię. Potrwa to kilka tygodni. 
AW

rzy urodzili się rok temu w rudzkim szpitalu. – Nasze dzieci rozwijają się bez problemu. Trafiliśmy do Rudy Śląskiej na patologię ciąży niecałe dwa tygodnie przed porodem. Dzięki temu dzieci otrzymały bardzo
fachową opiekę, podobnie zresztą, jak i ja.
Zaowocowało to tym, że dzisiaj nie mamy
większych problemów – dodała.
W rudzkim szpitalu ratowane są dzieci
od 26. tygodnia ciąży, jednak były także
przypadki uratowania wcześniaczków
z 23. tygodnia ciąży. Od sześciu lat część
z nich spotyka się podczas wigilii wcześniaka w Szpitalu Miejskim w Goduli. – To
fantastyczny moment, kiedy możemy zobaczyć maluszki, które do nas wracają. Mamy

Wigilia wcześniaka odbyła
się po raz szósty.

tutaj jednego bohatera. Dzieciątko, które
było bardzo chore, a dzisiaj biega, wita się
z wszystkimi i rozwija się świetnie – podkreśliła Marta Twardoch-Drozd, specjalista
neonatolog z rudzkiego szpitala.
JO

NOWY BYTOM

Mają serca pełne dobra
Halembski Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa po raz kolejny zorganizował w Miejskim Centrum
Kultury imprezę integracyjno-kulturalną
„Serce pełne dobra”, podczas której osoby
niepełnosprawne zaprezentowały swoje
liczne talenty oraz podsumowano cały rok
działalności ośrodka.
– Bardzo się cieszę, że po raz kolejny
mogłam uczestniczyć w tym spotkaniu. To
wzruszające chwile, kiedy możemy obserwować ile pasji i wysiłku, w to, co robią,
wkładają podopieczni ośrodka – mówiła

Anna Krzysteczko, zastępca prezydent
miasta. – Halembski ośrodek stanowi zespół specjalistycznych placówek, w skład
którego wchodzą dom pomocy społecznej,
warsztat terapii zajęciowej i środowiskowy
dom samopomocy, których celem jest
wspieranie osób niepełnosprawnych, a zarząd miasta zawsze będzie kładł nacisk na
to, żeby tego typu ośrodki były jak najbardziej pomocne i otwarte na ich potrzeby
– dodała.
Przy Ośrodku dla Niepełnosprawnych
Najświętsze Serce Jezusa funkcjonują tak-

Foto: IN

Podczas koncertu nie brakowało atrakcji.

Szósta już wigilia wcześniaka odbyła
się w piątek (7.12) w Szpitalu Miejskim
w Goduli. To okazja do wymiany doświadczeń oraz rad pomiędzy rodzicami
dzieci urodzonych przedwcześnie, a dla
małych bohaterów do rozwijających zabaw oraz integracji z innymi.
– Bycie mamą wcześniaka to nie taka łatwa sprawa, bo wraz z tym że dziecko rodzi
się przedwcześnie, przedwcześnie rodzi się
również rodzic. My mamy bliźniaki
z 28. tygodnia, czyli urodzone trzy miesiące
za wcześnie. Jednak nas wcześniactwo
„łagodnie potraktowało” i jesteśmy bardzo
szczęśliwą rodziną – mówiła Justyna Główka z Mysłowic, mama Filipa i Jakuba, któ-

Foto: JO

Najmłodsza wigilia świata

Foto: AW

Jesteśmy z Tobą

W Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Nowym Bytomiu odbył się
koncert charytatywny dla Kacperka. Zorganizowano go pod hasłem „Jesteśmy z Tobą”. Tym razem wesprzeć dzielnego 9-latka chcieli uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 16, w której uczy się chłopak.
– Kacperek jest uczniem naszej szkoły.
Niestety nie zdążył rozpocząć nauki w drugiej klasie, ponieważ w wakacje zdiagnozowano u niego glejaka. Staramy się zrobić
wszystko, co tylko możemy, by wesprzeć
Kacperka i jego rodzinę – mówiła Anna
Sekta, dyrektor placówki. – Zorganizowaliśmy koncert, podczas którego zaprezentowali się m.in.: uczniowie naszej szkoły oraz
zaproszeni goście. Cały zysk z imprezy zostanie przeznaczony na dalsze leczenie
Kacperka, a udało nam się zebrać 7171,6 zł
i 50 euro – podsumowała. W programie
koncertu znalazło się wiele atrakcji m.in.:

WOKÓŁ NAS | 12.12.2018

Podczas koncertu wręczono
odznaczenia dla autorów prac.

że tzw. mieszkania chronione, klubo-świetlica Pracownia Doświadczeń Edukacyjnych i Artystycznych, Terenowa Sekcja
Olimpiad Specjalnych „Halembianka” oraz
zespół teatralno-muzyczny „Od Serca”. IN
REKLAMA
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Industrialny plac zabaw, ścieżka historyczna, siłownia, ścianka wspinaczkowa, tor do jazdy na BMX, górka saneczkowa oraz liczne
alejki z miejscami odpoczynku – to tylko część atrakcji, które powstały na zrewitalizowanej pocynkowej hałdzie przy ul. 1 Maja
w Rudzie Śląskiej. – Prace przy tej inwestycji są już praktycznie na ukończeniu. Będzie to z pewnością jedna z największych atrakcji w naszym mieście. Prawdziwy efekt przemiany tego miejsca widoczny będzie na wiosnę, kiedy wszystko się zazieleni – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie ok. 4,5 mln zł. Większość stanowić będzie doﬁnansowanie ze środków unijnych w ramach dwóch projektów – Lumat i Trakt Rudzki.

Hałda pełna atrakcji
Jak zapowiadają władze miasta, zagospodarowane na cele rekreacyjne zwałowisko będzie unikatowe i to z zakresie ogólnopolskim. – Po raz pierwszy na taką skalę
w kraju zastosowano ﬁtostabilizację, czyli
nasadzenia roślin, których zadaniem jest
zabezpieczenie przed wydostawaniem się
na zewnątrz metali ciężkich oraz stabilizacja północnych zboczy hałdy. Rudzka hałda
jest też największym do tej pory tego typu
obiektem, który ze zdegradowanego przeobrażony został w bezpieczną zieloną przestrzeń publiczną – wylicza wiceprezydent
Krzysztof Mejer.
Prace przy rewitalizacji hałdy rozpoczęły się w styczniu 2018 r. Teraz są już praktycznie na ukończeniu. Po stabilizacji
powierzchni hałdy oraz formujących ją
pracach ziemnych, powstała sieć alejek
spacerowych z nowoczesnym oświetleniem
LED. Zainstalowane zostały liczne miejsca
odpoczynku – tradycyjne ławki oraz hamaki czy specjalne przestrzenne sześciany
z zamontowanymi fotelami. Bardzo zadowoleni będą również najmłodsi. Specjalnie
dla nich przygotowany został duży plac zabaw, a także inne urządzenia w różnych
częściach hałdy. Do tego pojawiła się ścianka wspinaczkowa, a w północnej części
hałdy utworzona została oświetlona górka
saneczkowa. Ponadto wybudowany został
tor do jazdy na BMX.
Na szczycie zwałowiska utworzona została górka widokowa, gdzie, dzięki zainstalowanej lunecie, przy dobrej pogodzie
będzie można podziwiać Beskidy. U jej
podnóża utworzone zostało duże zielone
pole do gry. Jest to rozległy trawnik, na któ-

rym będzie można grać np. w piłkę lub badmintona. W części hałdy dodatkowo wydzielone zostały miejsca do grillowania.
Oprócz części rekreacyjnej przy realizowanym w Rudzie Śląskiej projekcie niezwykle ważny jest również aspekt edukacyjny. Na terenie hałdy utworzona została
ścieżka historyczna i edukacyjna. – Dzięki
zainstalowanym tablicom informacyjnym
będzie można się dowiedzieć o historii tego
miejsca oraz o genezie powstania samej
hałdy. Dodatkowo w kilku miejscach zostały specjalnie wydzielone oraz opisane rośliny odpowiedzialne za ﬁtostabilizację
hałdy, tzw. pola metaloﬁtów – wyjaśnia
Krzysztof Mejer.
Dodatkowo w jednym miejscu na terenie hałdy zainstalowane zostały kadzie,
które kiedyś służyły do wytopu cynku.
Spacerując po hałdzie będzie można również dostrzec ogromny spiek pohutniczy
czy bryłę dolomitu, która została wydobyta
podczas prac przy rewitalizacji. Ponadto
w północnej części zwałowiska zabezpieczony został fragment urwiska jako
tzw. świadek historii. Dzięki temu można
zobaczyć przekrój hałdy i poznać, jak jest
ona zbudowana.
W procesie zagospodarowania hałdy
niezwykle ważna była jej dalsza rekultywacja, która została przeprowadzona na
bazie badań naukowych oraz w konsultacji
z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. – Rekultywacja
polegała na umieszczeniu w glebie specjalnych dodatków, które będą wiązać zanieczyszczenia w części korzeniowej roślin,
tak aby nie przechodziły one do ich części

naziemnej. W ten sposób użytkowanie hałdy i kontakt z tak nasadzonymi roślinami
będzie bezpieczny – zapewnia dr Marta
Pogrzeba z Instytutu Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych w Katowicach.
Co istotne, nasadzone rośliny to specjalne
gatunki traw – kostrzewa czerwona oraz
życica trwała, które oprócz właściwości
ﬁtostabilizacyjnych wolno wzrastają.
W ten sposób nie będzie potrzeby częstego
ich koszenia, co będzie miało wpływ
na koszty utrzymania zieleni na hałdzie.
Jesienią tego roku rudzki magistrat
ogłosił konkurs wśród mieszkańców na nazwę hałdy. Wygrała nazwa „Góra Antonia”
(historia dzielnicy Wirek wiąże się z założeniem na tym terenie w 1805 roku huty
żelaza o nazwie Antonienhütte, czyli w tłumaczeniu na język polski Huta Antonia).
Koszt rewitalizacji hałdy przy ul. 1 Maja
ma wynieść ok. 4,5 mln zł. Zdecydowana
większość tej kwoty pochodzić będzie
z unijnego doﬁnansowania. Chodzi o projekt o nazwie Trakt Rudzki, którego jednym
z pierwszych etapów jest właśnie zagospodarowana hałda. Trakt docelowo ma być
ścieżką rowerowo-pieszą, a miejscami także rolkarską. W ramach projektu zrewitalizowanych zostanie łącznie 7 dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 ha. – Wykonany został
już też fragment traktu od hałdy do
ul. Czarnoleśnej. Ogłosiliśmy już także
przetarg na kolejne zadanie, jakim jest rewitalizacja dawnego amﬁteatru zlokalizowanego w rejonie ul. Czarnoleśnej. Opracowana została już dokumentacja obejmująca całość inwestycji. Cały Trakt Rudzki

www.wiadomoscirudzkie.pl 
gotowy ma być do 2020 r. – informuje Michał Pierończyk. Miasto na realizację Traktu Rudzkiego pozyskało ponad 6 mln zł
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Rewitalizacja hałdy prowadzona jest
także w ramach innego projektu unijnego
– LUMAT. Będzie on realizowany
do 2019 roku w ramach Programu INTERREG Central Europe. Jego całkowita wartość to ok. 10 mln zł, z czego dofinansowanie do rudzkiej „części” wyniesie ponad
1 mln zł. Jego partnerami obok Rudy Śląskiej są inne europejskie miasta oraz instytuty badawcze m.in. z Czech, Słowacji,
Niemiec, Austrii, Włoch i Słowenii.
Hałda przy ul. 1 Maja jest jednym
z czterech zwałowisk pocynkowych w Rudzie Śląskiej i wyróżnia się tym, że znajduje się praktycznie w centrum miasta.
Zajmuje obszar 6,5 ha i jest pozostałością
po działającej w tym rejonie w okresie od
I połowy XIX w. do 1925 roku hucie cynku Liebe-Hoffnung. W Rudzie Śląskiej
hałdy zajmują 3,5 km², czyli blisko 5 proc.
powierzchni miasta. W 2015 roku udało
się je wszystkie zinwentaryzować. W ten
sposób na mapie miasta naniesiono 35 lokalizacji. Większość ze zinwentaryzowanych zwałowisk w mieście to hałdy pokopalniane, na których znajdują się odpady
pogórnicze.
TK

Rudzki Informator Samorządowy

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska
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V edycja konkursu „Rudzkie Smaki” dobiegła końca. Laureatami dwóch ostatnich
miesięcy zostali Kordian Kornatko i Klaudia Kuszka. To autorzy przepisów na zapiekankę z bakłażana i ciasto krówkowe. Rudzki magistrat przygotowuje już publikację, w której zgromadzone zostaną zwycięskie dania z tegorocznej edycji konkursu. Kalendarz kulinarny trafi do mieszkańców jeszcze w tym roku.

V edycja Rudzkich
Smaków podsumowana

Kalendarz „Rudzkie Smaki” to wyjątkowa
publikacja, składająca się z przepisów nadesłanych przez mieszkańców. Przez cały rok uczestnicy konkursu nadsyłali receptury na dania
i przetwory, skrywane w babcinych kredensach
czy prywatnych notatnikach. Co miesiąc najlepsze propozycje były nagradzane i to właśnie one
będą prezentowane w kalendarzu.
Konkurs „Rudzkie Smaki” – sezon V był
kontynuacją zabawy, która zainaugurowana została na początku 2014 roku. W 2018 roku
mieszkańcy proponowali m.in. krepliki, sałatki,
wytrawne muffiny, przekąski i ciasta. Kalendarz
zawiera też przepis na żur żyniaty Remigiusza
Rączki. Znany śląski kucharz częstował nim
uczestników Rudzkich Dożynek, które odbyły
się we wrześniu 2018 roku.
Laureatami tegorocznej edycji i autorami
przepisów, które znalazły się w piątym wydaniu
kalendarza kulinarnego, są: Zuzanna Kulpok,
Gabriela Kukuła, Natalia Ciśniewicz, Iwona
Wieczorek, Justyna Dragan, Marta Lip-Kornatka, Marta Baranowska, Bożena Skupin, Marcelina Skubis, Kordian Kornatko i Klaudia Kuszka.
W kulinarną zabawę włączyła się PiekarniaCukiernia „Jakubiec” z Rudy Śląskiej, która jest
sponsorem jednej z nagród dla laureatów poszczególnych miesięcy. Zwycięzcy otrzymują
zestaw gadżetów oraz „rudzianin” – chleb
pszenno-żytni na naturalnym zakwasie.
Podobnie jak w ubiegłym roku w przygotowaniu kalendarza pomogła młodzież z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej. – Uczniowie pod okiem pani Barbary Rolnik przygotowali wszystkie zwycięskie potrawy,
aby wykonać ich fotografie do publikacji – mówi Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta. – Chcemy kontynuować konkurs w przyszłym roku. Już teraz
zapraszamy do kulinarnej zabawy nie tylko
mieszkańców Rudy Śląskiej – zachęca.
Do końca każdego miesiąca można przesyłać do rudzkiego magistratu przepisy wraz
ze zdjęciem drogą e-mailową na adres
media@ruda-sl.pl, pocztą na adres Urzędu
Miasta z dopiskiem „Rudzkie Smaki”, bądź
składać osobiście w Wydziale Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta (p. 325).
Poniżej prezentujemy przepisy na smak listopada i smak grudnia.
Bakłażan faszerowany kaszą bulgur

Składniki: 2 bakłażany, 1 szklanka ugotowanej kaszy bulgur, 1 cebula, 2 ząbki czosnku, 2 pomidory, ser feta, parmezan, natka
pietruszki, przyprawy: łyżeczka kurkumy,
oregano, kminu rzymskiego, kolendry, pół
łyżeczki papryki mielonej ostrej oraz słodkiej, sól, pieprz.
Przygotowanie: Bakłażany kroimy wzdłuż
na połowę, kładziemy na blasze wyłożonej
papierem do pieczenia i pieczemy około
30 minut w temperaturze 200o C. Następnie
łyżeczką delikatnie wyjmujemy miąższ, pozostawiając około 0,5 cm z brzegu.
Na patelni rozgrzewamy 2 łyżki oliwy, dodajemy drobno pokrojoną cebulę i posiekany
czosnek, smażymy przez chwilę. Następnie
dodajemy posiekany miąższ z bakłażanów,
doprawiamy solą i pieprzem. Smażymy około 5 minut, co jakiś czas mieszając składniki.
Dodajemy resztę przypraw i posiekaną pietruszkę. Odstawiamy z ognia. Dodajemy
ugotowaną kaszę, pokrojonego w kosteczkę
pomidora bez skórki, następnie mieszamy.
Tak przygotowany farsz nakładamy na
wydrążone połówki bakłażana, wcześniej
przyprawionego solą i posmarowanego oliwą. Na farsz kruszymy ser feta, przykrywamy plastrami pomidora i posypujemy startym parmezanem.
Pieczemy około 15-20 minut w temperaturze 180o C.
Świąteczna krówka

Składniki: 200 ml śmietanki 30%, 500 g
serka mascarpone, 2 łyżki cukru pudru,
400 g masy kajmakowej, 50 g czekolady
mlecznej, około 250 g krakersów (ilość zależy od blaszki)
Przygotowanie: Dobrze schłodzoną śmietankę ubijamy z serkiem mascarpone i cukrem pudrem na gęsty krem. Na dnie blaszki
wyłożonej papierem do pieczenia układamy
warstwę krakersów. Następnie wykładamy
krem, układamy drugą warstwę krakersów
i rozsmarowujemy masę kajmakową.
Wierzch ciasta posypujemy startą na grubych oczkach mleczną czekoladą (można
również polać polewą czekoladową). Ciasto
wstawiamy do lodówki na co najmniej dwie
godziny (najlepiej na całą noc).
IM

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

41-700 Ruda Śl., ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751
Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA


Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śl., ul. Magazynowa 12
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych
Adres lokalu

Stawka
ekspl.
wywoł.
zł/m2 netto

Wysokość
wadium
+ koszty
przetargu

Termin
składania
ofert

Uwagi

Ruda Śl. 3
ul. Joanny 14b

92,90

20,46

5.409,00
+ 123,00

8.01.2019 r.

w pawilonie
wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.
ul. Cypriana Norwida 26a

271,00

18,88

12.587,00
+ 123,00

8.01.2019 r.

parter w w pawilonie
wolnostojącym z c.o. gazowe

Ruda Śl.
ul. Cypriana Norwida 8

48,10

18,88

2.489,00
+ 123,00

8.01.2019 r.

w pawilonie
wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Brygadzistów 3a

37,20

16,37

1.940,00
+ 123,00

8.01.2019 r.

parter w budynku
mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Józefa Grzegorzka 10b

14,00

16,37

564,00
+ 123,00

8.01.2019 r.

parter w budynku
mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 10
ul. Ludomira Różyckiego 30

17,17

12,89

664,00
+ 123,00

8.01.2019 r.

I piętro w pawilonie
wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. Grzegorza Fitelberga 11

92,00

16,37

3.705,00

8.01.2019 r.

w pawilonie
wolnostojącym bez c.o.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ
I DYŻURÓW RAD OSIEDLI
KADENCJI 2018-2022
Siedziba

Terminy
i godz.
posiedzeń

Terminy
i godz.
dyżurów

1

Administracja
Nr 1

Ruda Śl. 3
Godula
ul. Joanny 12

pierwszy
poniedziałek
miesiąca
godz. 16.30

każdy poniedziałek
miesiąca
godz. 16.30-17.30

2

Administracji
Nr 2

Ruda Śl. 9
Nowy Bytom
ul. Pokoju 18

drugi
poniedziałek
miesiąca
godz. 16.00

każdy poniedziałek
godz. 16.00-17.00

3

Ruda Śl. 1
pierwszy wtorek
Administracji
ul. Wolności 20
miesiąca
Nr 3
I piętro
godz. 16.00

Lp. Rada Osiedla

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej na podane wyżej lokale.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1.

Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które wyznacza się na dzień 3.01.2019 r.
po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się z wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów.

2.

Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401
0000 0302 0039 3751, a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej opłaty
czynszowej.

3.

Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na ww. konto w kwocie
100,00 zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości pok. 318 w celu odbioru
faktury VAT.

4.

Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.

5.

Oferent powinien złożyć w Sekretariacie Spółdzielni pokój 213 pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy”

		

ul. Joanny 14b				
ul. Cypriana Norwida 26a			
ul. Cypriana Norwida 8				
ul. Brygadzistów 3a				
ul. Józefa Grzegorzka 10b			
ul. Ludomira Różyckiego 30			
ul. Grzegorza Fitelberga 11			
w terminie do dnia 8.01.2019 r. do godz. 9.00..

o pow. 92,90 m2
o pow. 271,00 m2
o pow. 48,10 m2
o pow. 37,20 m2
o pow. 14,00 m2
o pow. 17,17 m2
o pow. 92,00 m2

6.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.01.2019 r. o godz. 10.00.

7.

O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.

8.

Oferta winna zawierać:
a)		szczegółowe określenie oferenta
b)		propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności

9.

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu
i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.

10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet kaucji za ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy
w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię w powiadomieniu o wygranym przetargu.
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Dział członkowsko-lokalowy pokój 118 telefon 32 248-24-11 wew. 311.

„Człowiek wędruje po świecie
w poszukiwaniu tego, czego mu trzeba
i wraca do domu, by tutaj to znaleźć.”
George Moore

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
uprzejmie zawiadamia, że pracownicy RSM w Wigilię
skorzystają z urlopów wypoczynkowych.
Tym samym Wigilia tj 24.12.2018 r. będzie dniem wolnym
od pracy. W dniach od 24 do 26 grudnia br.
Dyrekcja, Administracje i ODK RSM będą nieczynne.
Dyżur techniczny będą pełniły właściwe służby techniczne
jak w inne wolne dni w tygodniu.
Przypominamy telefon: 32 387-51-40.
Za powstałe niedogodności i utrudnienia
serdecznie przepraszamy.

tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
Pow.
m2

MAKSYMA NA
GRUDZIEŃ 2018

każdy wtorek
miesiąca od godz.
16.00-17.00

data ustalana
każdorazowo
na posiedzeniu

każdy poniedziałek
miesiąca
godz. 16.00-17.00
----------------------w Kochłowicach
każdy poniedziałek
naprzemiennie raz
rano 7.00-8.00,
raz po południu
16.00-17.00

4

Administracji
Nr 4

Ruda Śl. 6
Halemba
Energetyków
25
Kochłowice
Oświęcimska
87

5

Administracji
Nr 5

Ruda Śl. 10
Wirek
ul. Różyckiego
30

ostatni
poniedziałek
miesiąca
godz. 16.00

każdy poniedziałek
miesiąca
godz. 16.00-17.00

6

Administracji
Nr 6

Ruda Śl. 5
Bykowina
ul. Gwarecka 4

pierwszy
poniedziałek
miesiąca
godz. 16.00

każdy poniedziałek
miesiąca
godz. 16.00

Administracji
Nr 7

Ruda Śl. 4
Orzegów
ul.
Zielińskiego 8

trzeci
poniedziałek
miesiąca
godz.
16.00-18.00

każdy poniedziałek
miesiąca
godz. 16.00-17.00

7

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Waldemara Jarząbkiewicza

pracownika Administracji Nr 6
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
rodzinie oraz bliskim
składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

www.wiadomoscirudzkie.pl 

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
Ks. J. Twardowski

Elizie Jarząbkiewicz
słowa pokrzepienia i otuchy w trudnych chwilach
po śmierci

MĘŻA

składają
koleżanki i koledzy
z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ruda Śląska

12

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia
dla Katarzyny Kuberek
Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

śp. Marii Kuberek

składają
koledzy i koleżanki z Wydziału Gospodarki Komunalnej
oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa

OGŁOSZENIA | 12.12.2018

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

Pani Elizie Jarząbkiewicz
pracownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Męża

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

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy
przedstawicielom władz miasta Ruda Śląska,
delegacjom klubów sportowych
oraz Śląskiego Związku Piłki Nożnej,
a także zawodnikom, działaczom i wychowankom
oraz wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej

śp.

Stanisława Grzywaczewskiego
składa Rodzina
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Stanisława Grzywaczewskiego
Zasłużonego dla Miasta Ruda Śląska
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach
po Jego śmierci
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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. 512-799-211, 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.
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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
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Usługi

Nowy Bytom, dwupokojowe, 38 m2, 86
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

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

Bielszowice, dwupokojowe, 48 m2, 114
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne,
gotówka, tel. 730-770-900.

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

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.

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

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.

Firma

Zatrudni pracowników na stanowiska:

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.

brygadzista, majster oraz murarz, zbrojarz,
cieśla, pomocnik ogólnobudowlany

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.

Numery kontaktowe: 784 612 706, 788 266 235

Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
513-981-778.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119.

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Weroniki Rduch
Radnej Rady Miasta Ruda Śląska
I i II kadencji

Rodzinie i bliskim
przekazuję wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w tych trudnych chwilach
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z Zastępcami

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.
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.
Mieszkania do wynajęcia Ruda i Orzegów.
Tel. 505-147-476.
Kupię mieszkanie w bloku w każdym stanie
(do remontu, zadłużone) Tel. 502-827-919.
Kupię bezpośrednio kamienice całość lub
udziały. Tel. 887-877-189.
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI www.
fhutechnika.pl, tel. 785-720-563. Wspólnoty
mieszkaniowe, budynki użytkowe, place itp.

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.
Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera z pasją. Tel. 32
243-65-99.

Różne
Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.

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

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

Kupię kamerę na kasetę mini dv. Tel. 515877-614.

Pranie mebli tapicerowanych, dywanów.
Profesjonalnie i szybko. Tel. 519-639-121.

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

Weroniki Rduch

USŁUGI POGRZEBOWE

Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca Rady Miasta
Ruda Śląska
wraz z Radnymi

Sprzedam w Wirku mieszkanie bezczynszowe. Wynajmę lokal Wirek, ul. Katowicka, tel. 668-845-818, www.posesja.rsl.
pl.

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).

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

BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274056.

Rodzinie i Najbliższym Zmarłej
składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu

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.

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

Motoryzacja

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

radnej Rady Miasta Ruda Śląska w I i II Kadencji
(1990-1994, 1994-1998).
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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.

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.
TEL. 501-239-405, ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Bykowina, dwupokojowe, 51 m2, 93 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Wirek, trzypokojowe, 55 m2, 156 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

Zawody Mikołajkowe
w akrobatyce

W zawodach akrobatycznych wzięli udział
młodzi akrobaci z Rudy Śląskiej i innych miast.
Już po raz drugi KPKS Halemba Ruda
Śląską zorganizował dla najmłodszych
dzieci z grup naborowych, klasy młodzieżowej i trzeciej klasy sportowej zawody
w akrobatyce sportowej. W niedzielę
(9.12) w hali MOSiR-u w Orzegowie do
startu stanęło 156 zawodników z SMS
Ruda Śląska, SMS Tychy, SMS Żory, KS
Burza Borowa Wieś oraz KPKS-u Halemba. – Warto dodać, że dla dzieci
z SMS-u Ruda Śląska były to pierwsze
zawody w tej dyscyplinie, ponieważ dopiero we wrześniu tego roku powstały
w naszym mieście klasy z akrobatyki sportowej – podkreśla Danuta Wodarska, prezes KPKS-u Halemba. – Na imprezę dotarł również św. Mikołaj, który obdarował
wszystkich uczestników słodkościami oraz
wręczył medale i nagrody. Były to również
zawody o charakterze charytatywnym,
gdyż zorganizowana została zbiórka pieniężna na leczenie Kacperka – dodała.
Wyniki w poszczególnych konkurencjach: chłopcy do 8 lat – 1. miejsce: Mikołaj Czornik (KPKS Halemba), 2. miejsce
Oliwier Gawliczek (SMS Tychy), 3. miejsce Nataniel Magiera (SMS Tychy).
Chłopcy od 9 lat – 1. miejsce Szymon Jaworek (SMS Ruda Śląska), 2. miejsce
Aleksander Celiński (SMS Tychy),
3 .miejsce Konrad Mańka (SMS Tychy).
Dziewczęta do 8 lat – 1. miejsce Jasmin

Tomaszewska (KPKS Halemba), 2. miejsce Emilia Kowalczyk (SMS Tychy),
3. miejsce Emilia Zboralska (SMS Ruda
Śląska). Dziewczęta od 9 lat – 1. miejsce
Emilia Obcowska (SMS Żory), 2. miejsce
Pola Iwanowska Pola (SMS Ruda Śląska),
3. miejsce Julia Gul (KPKS Halemba).
Dwójki klasa młodzieżowa – 1. miejsce
Angela Pytlok i Magdalena Koper (KPKS
Halemba), 2. miejsce Dominika Białek
i Emilia Dziedziejko (KPKS Halemba),
3. miejsce Paulina Baran i Weronika
Szczyrba (SMS Ruda Śląska). Trójki klasa
młodzieżowa – 1. miejsce Dominika Białek, Paulina Baran i Weronika Szczyrba
(KPKS Halemba), 2. miejsce Salome Tomaszewska, Maja Sędłak i Liwia Szklarczyk (KPKS Halemba), 3. miejsce Marta
Wodok, Emilia Dziedziejko i Magdalena
Klein (KPKS Halemba). Dwójki klasa
trzecia – 1. miejsce Maja Kleśta i Hanna
Rotyńska (KPKS Halemba), 2. miejsce
Nadia Wróżek i Lena Mój (KPKS Halemba), 3. miejsce Maja Florek i Malwina
Gadomska (KPKS Halemba). Trójki klasa
trzecia – 1. miejsce Nadia Wróżek, Agata
Kołodziej i Lena Mój (KPKS Halemba),
2. miejsce Natalia Sędłak, Aleksandra Babik i Julia Kuczera (KPKS Halemba),
3. miejsce Martyna Szymik, Zuzanna
Opielka i Maria Rotyńska (SMS Ruda
Śląska/KPKS).

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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Karate

Karatecy są w formie
Ostatnie tygodnie były niezwykle
szczęśliwe dla rudzkich karateków. Odnieśli oni sukcesy podczas zawodów
w Szczecinku i Libiążu. Emocji nie brakowało także podczas Klubowego Turnieju Mikołajkowego.
– Nasi zawodnicy zdobyli pięć medali
w XXXV Pucharze Polski Seniorów i XV
Pucharze Polski Juniorów, Juniorów
Młodszych i Młodzików Karate Kyokushin,
rozgrywanym w Szczecinku. Najlepiej zaprezentował się nasz jedyny „senior”, Marek Partuś, który w kategorii + 35 lat zdobył pierwsze miejsce. Pozostali nasi zawodnicy to młodzicy i juniorzy – podsumował zawody Roman Dymek, prezes Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate.
Oto wyniki poszczególnych zawodników: Marek Partuś (1. miejsce kumite), Norman Pawul (2. miejsce kumite), Zuzanna Lenga (2. miejsce kata), Kinga Korzyniec (3. miejsce kumite), Emilia Szudeja (3. miejsce kumite), Dawid Szymański (4. miejsce
kata), Aneta Łobożewicz (10 kata i 1/8
kumite), Marta Smagacz (9. miejsce
kata). Natomiast w Libiążu w sobotę

Zawody w Szczecinku przyniosły karatekom kolejne medale.
(1.12) rozegrany został Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin
„Gwarek Cup” o puchar burmistrza
Libiąża. W zawodach wzięło udział
ponad 20 zawodników z rudzkiego
klubu. Wyniki: Eryk Izydorczyk
(3. miejsce kumite), Szymon Jambor
(1. miejsce kumite), Igor Jarosz
(1. miejsce kumite), Emilia Knapik
(2. miejsce kumite), Zuzanna Kochańska (3. miejsce kumite), Kinga Korzyniec (1. miejsce kumite), Zuzanna

Lenga (2. miejsce kumite, 2. miejsce
kata), Aneta Łobożewicz (3. miejsce
kata), Natalia Maślińska (1. miejsce
kumite), Laura Pawleta (1. miejsce)
kumite, 1. miejsce kata), Brandon Pawul (3. miejsce kumite), Sylwia Pieter
(3. miejsce kata), Alicja Siedlaczek
(2. miejsce kumite), Mateusz Siedlaczek (2. miejsce kumite), Vitalij Slipcienko (3. miejsce kumite), Paweł Torzewski (1. miejsce kumite) oraz Martyna Ziemecka (4. miejsce kata).

Zapasy

Zapaśnicze zmagania na medal
Zapaśniczki Slavii triumfowały podczas
turnieju zapaśniczego „Czarny Bór Open”,
który odbył się w miniony weekend
w Czarnym Borze. – W tegorocznej edycji
tych prestiżowych zawodów wzięło udział
335 zawodniczek z 15 krajów, w tym dwunastoosobowa ekipa rudzkiej Slavii. Najlepiej z rudzianek zaprezentowały się Kamila Kulwicka, która w doskonałym stylu
wywalczyła złoty medal w kategorii do
72 kg i Natalia Strzałka, która zajęła drugie
miejsce w kategorii do 68 kg oraz Paulina
Kuc, która stanęła na najniższym stopniu
podium kategorii do 27 kg – mówi Tomasz
Garczyński z ZKS-u Slavia Ruda Śląska.
Z kolei tydzień wcześniej w hali zapaśniczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-

kreacji w Orzegowie rozegrany został
Turniej Mikołajkowy dla najmłodszych
adeptów zapasów. W zawodach rywalizowało sześćdziesięciu uczestników, zarówno dziewcząt, jak i chłopców, trenujących na co dzień pod okiem trenerów
ZKS-u Slavia Ruda Śląska.
– Dla niektórych zawodników były to
pierwsze kroki stawiane na zapaśniczych
matach i z pewnością w pokonaniu stresu
przedstartowego pomógł im doping
oraz wsparcie ze strony sporej liczby
zgromadzonych na trybunach kibiców.
Jak przystało na Turniej Mikołajkowy,
nie mogło zabraknąć prezentów, a każdy
z uczestników został hojnie obdarowany
przez Mikołaja w którego rolę tym razem

Zapaśniczki Slavii po raz kolejny
pokazały, że stać je na wiele.
wcielili się sponsorzy i współorganizatorzy zawodów – podsumował Tomasz Garczyński.
REKLAMA
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JU-JITSU

PŁYWANIE

Wodne sukcesy Manty
W minionym tygodniu reprezentanci
kochłowickiej Manty rywalizowali w Mistrzostwach Śląska w pływaniu. Zawodnicy trzynastoletni startowali w Raciborzu
(5-6.12), a zawodnicy dwunastoletni
w Gliwicach (6-7.12).
Były to ostatnie zawody Mistrzostwa
Śląska w roku 2018. – Łącznie w rywalizacji wszystkich roczników wywalczyliśmy
51 medali, czyli o siedem medali więcej niż
w sezonie letnim bieżącego roku. Przed
nami jeszcze starty w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów 14-letnich w Olsztynie i 15-letnich w Ostrowcu Świętokrzyskim, które odbędą się w dniach 14-16
grudnia. Gratulujemy występu wszystkim
zawodnikom, którzy reprezentowali Mantę
– mówi Mateusz Niegot z UKS-u Manta
Kochłowice Ruda Śląska.
Wśród 12-latków medale zdobyli: złoty
– Dawid Malik (dwa medale) na 400 m
i 800 m stylem dowolnym; srebrne – Dawid Malik na dystansie 200 m stylem dowolnym, Konrad Zdebel (dwa medale) na

100 m i 200 m stylem klasycznym oraz
sztafety chłopców 4x100 m stylem dowolnym oraz 4x100 m stylem zmiennym
w składzie Dawid Malik, Jakub Pawlaczyk, Konrad Zdebel i Adam Pawlik; brązowy Jakub Pawlaczyk na 200 m stylem
dowolnym oraz sztafeta dziewcząt w konkurencji 4x100 m stylem zmiennym
w składzie Natalia Badura, Paulina Dorosińska, Magdalena Kobylska i Oliwia
Płonka. W rywalizacji 13-latków
medale wywalczyli: złoty Natalia Kozubowska w konkurencji 50 m stylem dowolnym; srebrne Natalia Kozubowska na
100 m stylem klasycznym oraz Natalia Pasek na 100 m stylem motylkowym; brązowy Kinga Smykowska na 100 m stylem
motylkowym, Natalia Kozubowska na 200
m stylem klasycznym oraz sztafety dziewcząt 4x200 m stylem dowolnym, 4x100 m
stylem dowolnym i 4x100m stylem zmiennym – wszystkie w składzie Inga Pieczul,
Natalia Pasek, Kinga Smykowska i Natalia
Kozubowska.

ŁUCZNICTWO

Wystrzelali medale
Dziesięć medali zdobyli zawodnicy
rudzkiego Grotu podczas Ogólnopolskiego Mikołajkowego Turnieju Łuczniczego
UKS Ameoli Świebodzice 2018, który
odbył się w minioną sobotę. Rudzka reprezentacja liczyła 16 zawodników pod
opieką dwóch trenerów: Dariusza Wyciślika i Rafała Lepy.
– Start wypadł znakomicie, gdyż nasi
podopieczni zajęli aż dziesięć pozycji medalowych. Padło wiele wartościowych
wyników, świetnie rokujących na rozpoczynający się właśnie sezon halowy
– podkreśla Rafał Lepa z UKS-u Grot
Ruda Śląska. – Bardzo ciekawie zakończyła się rywalizacja młodziczek, ponieważ dwie nasze zawodniczki – Karolina
Hernicka i Natalia Lepa osiągnęły identyczny, najwyższy wynik zawodów, czyli
290/300 pkt. Identyczna była również
liczba dziesiątek i dziewiątek i o zwycię-

stwie musiał zdecydować baraż, gdzie
obie zawodniczki strzeliły po dziesiątce
i według przepisów baraż powtórzono,
ale padły znów dwie dziesiątki. Sędziowie
postanowili tym razem zmierzyć odległość strzału od centrum tarczy i tu o zaledwie kilka milimetrów lepsza była Natalia. Obie zawodniczki pokazały swój
sportowy pazur – nie poddały się presji
i oddały perfekcyjne strzały – dodał
Medaliści: kat. Apacz dziewczęta
– 2. miejsce Agnieszka Ficek; kat.
Orlik dziewczęta – 1. miejsce Pola Paczyńska, 2. miejsce Karolina Grudzień,
3. miejsce Maja Tomczak; kat. Orlik
chłopcy – 1. miejsce Daniel Kamiński;
kat. Młodziczki – 1. miejsce Natalia
Lepa, 2. miejsce Karolina Hernicka,
3. miejsce Dominika Ratyńska; kat.
Młodzicy – 1. miejsce Jakub Sroka,
2. miejsce Adrian Szłapak.

Gorylątka na medal
Na początku grudnia najmłodsi zawodnicy Academii Gorila Ruda Śląska na zakończenie Ligi Ju-Jitsu 2017-2018 wystartowali w Otwartych Mistrzostwach Śląska
w Mysłowicach.
– Nasze gorylątka pod opieką trenerki
Karoliny Chojnowskiej nabierają coraz
większej pewności siebie i zawodniczego
obycia, które w Mysłowicach zaowocowało dwunastoma medalami. Dodatkowo Gosia Baucz została najlepszą zawodniczką
Mistrzostw Śląska oraz odebrała tytuł najlepszej zawodniczki roku. Serdeczne gratulacje od starszych kolegów z Academii.
Jesteśmy z was bardzo dumni – mówi Tomasz Paszek z rudzkiej Academii Gorila.
Medaliści: Piotr Sobkowicz (złoto),
Julka Mazur (złoto), Małgorzata Baucz
(złoto), Nikodem Duda (srebro), Laura
Blicharska (srebro), Fabian Krętorz (srebro), Wojtek Rajnisz (brąz), Maja Król

Minione dwa tygodnie były owocne
dla najmłodszych zawodników Academii Gorila.
(brąz), Marta Król (brąz), Igor Studniarek
(brąz), Krzysztof Szadkowski (brąz) oraz
Laura Stankiewicz (brąz).
Ponadto kolejny świetny występ zanotowała Małgorzata Baucz w sobotę (8.12)
na Mistrzostwach Śląska podczas Pol-

skiej Ligi Ju-Jitsu Dzieci i Młodzieży
w Bochni, z której przywiozła trzy złote
medale. Zawodniczka walczyła w kategorii gi oraz no gi, po czym jako jedenastolatka wystartowała w grupie wiekowej
U-15, również zdobywając złoto.

FUTSAL

Wielki sukces nauczycieli
Po raz pierwszy rudzka drużyna wzięła
udział i od razu osiągnęła sukces w VII
Mistrzostwach Polski Pracowników
Oświaty w Futsalu, które odbyły się w Praszce. W skład drużyny weszli rudzcy nauczyciele, którzy podczas meczu pokazali,
że nie mają sobie równych.
W turnieju wzięło udział siedem drużyn
reprezentujących Nysę, Włoszczowę, Wołczyn, Turek, Praszkę, Rybnik i Rudę Śląską. Mecze rozgrywano na hali sportowej
„Kotwica” w Praszce systemem każdy
z każdym po 15 minut. Tytułu z poprzedniego roku miała zamiar obronić drużyna
z Włoszczowy. Jednak w efekcie uległa
zawodnikom z Rudy Śląskiej, którzy zdobyli mistrzostwo. Rudzianie pokonali kolejno: Turek (2:1), Włoszczowę (3:1),
Rybnik (5:0), Praszkę (2:1) i Wołczyn
(2:0), dzięki czemu już przed ostatnim meczem zapewnili sobie tytuł mistrzowski.
Być może świadomość, że nikt nie jest
w stanie odebrać im pucharu, spowodowała rozluźnienie u zawodników, ponieważ

Pierwsze miejsce w Praszce zajęła drużyna składająca się z rudzkich nauczycieli.
w ostatnim meczu z Nysą przegrywali już
2:0. Jednak, jak na mistrzów przystało,
w końcówce meczu ostro zabrali się do
pracy i ostatecznie zwyciężyli w tym pojedynku 3:2, pozbawiając zespół z Nysy
miejsca na podium. Skorzystali z tego gospodarze turnieju, czyli drużyna z Praszki,
która zajęła trzecie miejsce.
Skład zwycięskiej drużyny: Łukasz
Kolasa (nauczyciel SP nr 18, król strzel-

ców w drużynie), Maciej Kiełtyka (nauczyciel SP nr 23, wybrany najlepszym
zawodnikiem drużyny), Karol Bolik
(nauczyciel SP nr 2), Piotr Koloczek
(nauczyciel SP nr 30), Dawid Cieślok
(nauczyciel SP nr 28 oraz SMS Ruda
Śląska), Robert Brysz (nauczyciel SMS),
Bartosz Dębski (nauczyciel SP nr 18),
Laurent Tomecki (nauczyciel SP nr 20,
kierownik i założyciel drużyny).
REKLAMA

Zachęcamy
do skorzystania
z naszych usług

DEKORACJE BALONOWE

Niezależnie od tego, czy otwierasz sklep, organizujesz
wesele, przyjęcie i chcesz zachwycić swoich gości
niepowtarzalną dekoracją, zadzwoń do nas lub wyślij
wiadomość e-mail. Przygotujemy niezwykłą oprawę
balonową, którą zapamiętasz na długi czas.
Zapraszamy również do odwiedzenia naszego sklepu.

ANIMACJE
DLA DZIECI

Ruda Śląska-Halemba, ul. Miodowa 6.
•
•
•
•
•
•
•
•

Dekoracje balonowe
Bukiety i kwiaty balonowe
Postacie z balonów
Balony z helem
Bramy balonowe
Girlandy
Balony z LED
Balony cyfry

Oczywiście to nie wszystko co mamy
Wam do zaoferowania. Jednym
słowem... BALONOWY ZAWRÓT GŁOWY!
www.facebook.com/Sklep.Balanga

www.dekoracjebalonowe-balanga.pl

Tel. 790-541-222

www.wiadomoscirudzkie.pl
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