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Śmieciowy
impas
Chociaż władze miasta przekonywały radnych podczas ostatniej
sesji, że podwyżka opłat za śmieci jest konieczna, ci nie przegłosowali projektów uchwał w tej
sprawie. Proponowana wyższa
stawka wynikała z coraz wyższych kosztów obsługi systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. W tej sytuacji miasto
musi „wyciągnąć” z budżetu
14 mln zł i przeznaczyć je na odbiór i wywóz śmieci.

Coraz
bliżej
święta

Anioły,
które niosą
pomoc

Świąteczna atmosfera opanowała Rudę Śląską. Magię zbliżających
się świąt można było poczuć w miniony weekend podczas Rudzkiego
Wigilijnego Stołu, który odbył się
w niedzielę na rynku w Nowym
Bytomiu, a także podczas jarmarku
pełnego świątecznych upominków.
Wiele emocji natomiast wzbudził
sobotni Bieg Mikołajów, a pełna
ciepła i radości była wigilia na
plantach w Kochłowicach.

Już po raz ósmy odbyła się gala
„Anioły Wolontariatu”, podczas
której nagradzani są wolontariusze
działający w naszym mieście.
W tym roku wyróżniono dwie organizacje oraz 37 osób. Gala „Anioły
Wolontariatu”, organizowana przez
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży „Przystanek” to jednak
nie tylko okazja do podziękowań
i wyróżnień, ale też do podzielenia
się dobrymi praktykami.
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Informujemy, że 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

Tragedia
na pasach
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SESJA RADY MIASTA

Jedyną ofertę w ogłoszonym przez miasto przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 20192020 złożyło konsorcjum firm Tonsmeier
Południe Sp. z o.o., Remondis Górny Śląsk
Sp. z o.o. i Remondis Sosnowiec Sp. z o.o.
Opiewa ona na prawie 79,5 mln zł. W przeliczeniu na tonę odpadów oferta jest wyższa o 42 proc. w stosunku do umowy na
lata 2017-2018 i aż o 145 proc. wyższa
w stosunku do umowy na lata 2013-2014.
– Koszty, które miasto ponosi w związku
z odbiorem odpadów, stale rosną. W stosunku do 2013 roku w obecnej ofercie cena
odbioru odpadów zmieszanych wzrosła
o 168 proc., a gruzu aż o 923 proc. Biorąc
pod uwagę wszystkie kategorie odpadów,
jest to średni wzrost w wysokości 145 proc.
– podkreśla Krzysztof Mejer. – Ma na to
wpływ wiele czynników, na przykład wzrost
cen paliwa i energii elektrycznej czy stawek opłat za umieszczanie odpadów na
składowisku – dodaje.
Aby system się bilansował, miesięczna stawka za odbiór odpadów komunalnych od przyszłego roku musiałaby
wzrosnąć z 14,5 zł za osobę do 21,7 zł za
śmieci segregowane i z 29 zł za osobę do
43,4 zł za śmieci niesegregowane. – Niestety, takie stawki dyktuje rynek. Trzeba

Cena śmieci bez zmian

przy tym pamiętać, że druga stawka
w praktyce nie jest egzekwowana. Problem z brakiem segregacji dotyczy głównie zabudowy wielorodzinnej, gdzie trudno wskazać, kto nie stosuje się do tego
obowiązku, a nie chcemy stosować „odpowiedzialności zbiorowej” – zaznacza
wiceprezydent.
Przeciwni projektom radni argumentowali, że planowana podwyżka jest wynikiem złej polityki w tym zakresie, prowadzonej przez władzę wykonawczą. – Obarcza się nas odpowiedzialnością, a tak naprawdę winna jest zła „ustawa śmieciowa”, wprowadzona w 2013 roku. Musimy
pracować w ramach przyjętych w tej ustawie rozwiązań, a w żaden sposób nie poprawiła ona gospodarki odpadami w polskich gminach – zaznacza Mejer.
Wzrosnąć miały również opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady. Przykładowo za pojemnik 120 l stawka miała
wynosić 30 zł (obecnie 19 zł) za odpady
zbierane w sposób selektywny i 60 zł
(obecnie 40 zł) za odpady niesegregowane.
W przypadku domków letniskowych oraz
innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa opłata roczna miała wzrosnąć
z 42 zł do 60 zł za śmieci segregowane
i z 84 zł do 114 zł za śmieci niesegregowane.
Wynik głosowania radnych oznacza, że
stawki pozostają na dotychczasowym poziomie. W tej sytuacji pierwszym rozwiązaniem jest dopłata brakującej kwoty z budżetu miasta. – Wiąże się to z koniecznością rezygnacji z dużej części zadań fakultatywnych. Zaplanowaliśmy ich na przyszły rok kilkadziesiąt na łączną kwotę
21 mln zł, z których będziemy musieli „obciąć” 14 mln zł – wylicza Krzysztof Mejer. Druga opcja to przygotowanie kolejnego przetargu. – Do czasu jego rozstrzygnięcia musielibyśmy podpisać aneks do
umowy na odbieranie odpadów, aby miasto w nich nie „utonęło”. Ceny na ten
okres na pewno będą zbliżone do złożonej
oferty, a kolejny przetarg nie da gwarancji

INFORMACJA O ZMIANIE
GODZIN PRACY
URZĘDU MIASTA
RUDA ŚLĄSKA W WIGILIĘ
I SYLWESTRA:
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.
31 grudnia 2018 r. (poniedziałek)
• Urząd Miasta Ruda Śląska będzie czynny w godz. od 8.00 do 16.00.
• Kasy Urzędu Miasta Ruda Śląska będą czynne w godzinach od 8.00
do 12.00.

Foto: AW

Rudzcy radni nie przyjęli
przygotowanych przez prezydent
miasta projektów uchwał
w sprawie nowych stawek
opłat za odbiór odpadów
komunalnych, które miały
obowiązywać od przyszłego
roku. – Zaproponowane przez nas
stawki wynikały z wysokości oferty
złożonej w przetargu – podkreśla
wiceprezydent Krzysztof Mejer,
odpowiedzialny za gospodarkę
komunalną. – W tej sytuacji
możemy albo dołożyć w przyszłym
roku do systemu 14 mln zł kosztem
rezygnacji z innych zadań, albo
unieważnić przetarg, co może
jeszcze pogorszyć sprawę
– dodaje.

Na razie opłata za wywóz śmieci nie zmieni się.
ich obniżenia, mogą nawet wzrosnąć
– tłumaczy.
Warto przypomnieć, że co roku zwiększają się wymagane poziomy recyklingu
odpadów w zakresie papieru, szkła, metali
i tworzyw sztucznych. W 2013 roku, kiedy
wszedł ustawowy obowiązek segregacji,
próg ten wynosił 12 proc. Do 2017 r. co roku zwiększał się o 2 proc., w 2017 r. osiągnął więc 20 proc. Od 2018 r. poziom wymaganego recyklingu co roku rośnie
o 10 proc. W tym roku trzeba więc wysegregować 30 proc. tych odpadów, w 2019 roku
40 proc., a w 2020 roku aż 50 proc. Wskaźniki osiągnięte w Rudzie Śląskiej
w tym zakresie to odpowiednio 12,08 proc.
w 2013 r., 14,52 proc. w 2014 r., 16,36 proc.
w 2015 r., 19 proc. w 2016 r., 20 proc.
w 2017 r. – W ostatnich latach poziom segregacji w naszym mieście powoli rośnie, trzeba
jednak pamiętać, że wymagane poziomy rosną jeszcze szybciej. Jeżeli nie zwiększymy
znacząco segregacji, to w 2020 r. kara dla
miasta za nieosiągnięcie wskaźników może
być liczona w setkach tysięcy złotych
– podkreśla wiceprezydent Mejer. – Stąd

m.in. wprowadzone od przyszłego roku zmiany w postaci osobnego pojemnika na popiół
i żużel czy zniesienia obowiązku segregacji
szkła na kolorowe i bezbarwne. Nie zapominamy też o edukacji ekologicznej, bo najwięcej zależy od podejścia mieszkańców
– dodaje.
Do 31 października 2018 w Rudzie Śląskiej zebrano ponad 48 tysięcy ton śmieci,
w tym prawie 32 tys. ton odpadów zmiesza-

nych. W tym okresie wysegregowano
ok. 665 t papieru i tektury, ponad 1161 t
opakowań z tworzyw sztucznych, 5 t opakowań z metali, 1,3 t opakowań wielomateriałowych, 1245 t szkła, 4953 t gruzu oraz
5195 t biomasy. Do tego dochodzą jeszcze
m.in. odpady wielkogabarytowe, takie jak
meble, a także elektroodpady czy baterie
i przeterminowane leki.

WG
OGŁOSZENIA

INFORMACJA
W związku z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po
wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska
przyjmuje zapisy na rok 2019 r. pod numerem telefonu 32 248-68-00.
Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej
osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
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PODSUMOWANIE ROKU

INFRASTRUKTURA

Rok wyzwań, rok zmian

49 wydań, 928 stron, kilkanaście organizowanych lub współorganizowanych imprez oraz ponad 30 tys. lajków na Facebooku. To tylko niektóre
z liczb podsumowujących mijający 2018 rok w redakcji „Wiadomości
Rudzkich”. Już od 26 lat niezmiennie jesteśmy z Wami, przekazując najważniejsze informacje w różnej formie oraz stale się rozwijając.

„Wiadomości Rudzkie” to nie tylko
tygodnik ukazujący się co środę. Dziś
można śmiało powiedzieć, że łączymy
tradycję ze zmieniającym się charakterem mediów i otwartą głową na nowe pomysły. Obecnie „Wiadomości
Rudzkie” to m.in. portal internetowy,
fan page na Facebooku, który kolejny
rok odnotował rekordową liczbę lajków, czyli 30 tys. lajków oraz konto
na Instagramie, które uruchomiliśmy
w tym roku. Jesteśmy z Wami nie tylko za sprawą gazety, czy social mediów, ale również relacjonując na żywo sesje Rady Miasta, czy poprzez
studio TV. Nie zwalniamy także tempa, jeżeli chodzi o współorganizację
imprez. Czy to poprzez wynajem mobilnej sceny, czy też poprzez współorganizację po raz drugi Dni Rudy Śląskiej. Okazało się, że „Bitwa Muserów” była prawdziwym strzałem
w dziesiątkę, która na wireckie targowisko przyciągnęła tłumy młodzieży.
Nie zapominamy także o imprezach, które wpisały się już w tradycję
„Wiadomości Rudzkich”. Mowa tutaj

Kolejne wiaty do wymiany
Trwa wymiana kolejnych wiat przystankowych w naszym mieście. W ubiegłym roku pojawiło się osiem nowych
zadaszeń. W tym roku podobnie. Konstrukcja wiat jest identyczna i również na niektórych z nich pojawiły się
graﬁki nawiązujące do charakterystycznych miejsc w Rudzie Śląskiej.
Mieszkańcy naszego miasta zainteresowali się wiatami, a raczej ich brakiem.
– Niedawno z przystanków w Chebziu
przy pętli tramwajowej zniknęły wiaty
na przystankach w jedną i w drugą stronę. Czy wiadomo, dlaczego je zlikwido-

o gali „Unikalni” oraz o „Plebiscycie
na Sportowca i Trenera Roku”. 2018
rok przyniósł też takie inicjatywy, jak
wybory Miss Rudy Śląskiej oraz Miss
Wakacji. Jesteśmy również obecni
podczas Waszych najważniejszych
chwil w życiu, czy to przy okazji obchodów Złotych Godów, czy publikując zdjęcia nowo narodzonych rudzian. – Nasza działalność, charakter
redakcji i naszej pracy zmienia się
z roku na rok i co nuż angażujemy się
w nowe projekty. Jednak od zawsze na
pierwszym miejscu byli i są nasi Czytelnicy, czyli mieszkańcy Rudy Śląskiej. To właśnie dla nich chcemy nie
tylko informować, ale również organizować różnego rodzaju imprezy. Wiemy, że warto – podkreśla Anna PiątekNiewęgłowska, redaktor naczelna
„Wiadomości Rudzkich”. – Ostatnie
lata były dla nas intensywne, jeżeli
chodzi o zmiany. Kolejny rok z pewnością też będzie pełen wyzwań, na które
jak zawsze jesteśmy gotowi – podsumowuje.
Joanna Oreł

wano? – zapytał nas kilka tygodni temu
pan Mirosław, mieszkaniec Nowego
Bytomia.
Okazuje się, że demontaż wiat był
związany z ich wymianą. W sumie
w tym roku w całym mieście wymieniono osiem wiat. Jest to kontynuacja inwestycji z ubiegłego roku, kiedy na przystankach autobusowych także pojawiło
się osiem nowych wiat. Wszystkie one
mają ponad pięć metrów wysokości
i wykonane są ze szkła hartowanego.
Ponadto na ściankach niektórych wiat
umieszczono znane i rozpoznawalne
miejsca w Rudzie Śląskiej. Takie graﬁki
pojawiły się w ramach tegorocznej wy-

Foto: AL

W Rudzie Śląskiej są 223 przystanki autobusowe.
156 przystanków wyposażonych jest w wiaty. 146
wiat na przystankach autobusowych to własność
miasta. Pozostałe wiaty wyposażone są w kioski
i nie należą do miasta. W naszym mieście jest
ponadto 41 przystanków tramwajowych, w tym
14 wyposażonych w wiaty, które są własnością
spółki Tramwaje Śląskie.
Foto: arch.

Tak okładka
„Wiadomości
Rudzkich”
zmieniała się
przez 26 lat.
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Na jednym z przystanków w Chebziu powstała nowa wiata z graﬁką.

miany na obydwu przystankach Chebzie
Rondo oraz na przystankach GodulaPlac Niepodległości (kier. Chebzie,
Pl. Niepodległości), Nowy Bytom-Czarny Las (kier. Wirek, ul. 1 Maja), Nowy
Bytom-Centrum (kier. Świętochłowice,
ul. Chorzowska) oraz Nowy BytomCzarny Las (kier. Wirek, ul. 1 Maja).
Nowe wiaty w tym roku powstały ponadto na przystankach: Nowy BytomCzarny Las (kier. Ruda, ul. 1 Maja),
Godula-Plac Niepodległości (kier. Ru-

da, Pl. Niepodległości), Godula-Plac
Niepodległości (kier. Chebzie, Pl. Niepodległości), a także Bielszowice-Kopalnia (kier. Wirek, ul. Kokota).
Czy jest szansa na to, że na kolejnych
przystankach autobusowych także pojawią się nowe wiaty? – Wymiana wiat
jest uzależniona od kwoty zarezerwowanej w uchwale budżetowej – odpowiada
Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIA

Proboszcz Paraﬁi św. Wawrzyńca w Wirku oraz Związek Górnośląski
zapraszają, w dniu Wigilii tj. 24 grudnia 2018 r.
do Domu Paraﬁalnego przy kościele,
osoby samotne bądź niezamożne, bądź bezdomne
z terenu Rudy Śląskiej na godz. 12.00
w celu wspólnego spożycia ,,Wieczerzy Wigilijnej”.
Za organizatorów
Andrzej Stania
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BIELSZOWICE

KRONIKA

Postawienie płotu było konieczne
Płot, który pojawił się przy budynku Prokuratury Rejonowej w Bielszowicach, zastanawia mieszkańców tej dzielnicy. Chodzi
o to, że zanim go postawiono, przechodnie skracali sobie w ten sposób drogę, aby dostać się do Domu Kultury lub okolicznych bloków i sklepów. Prokuratura tłumaczy, że postawienie ogrodzenia było konieczne ze względów bezpieczeństwa.
odrębna droga, jak również chodniki
usytuowane z prawej i z lewej strony.
Natomiast do głównej ulicy mieszkańcy
mogą dojść zarówno chodnikiem położonym wzdłuż budynku prokuratury
wraz z ogólnodostępną drogą dojazdową, czy też drugą stroną za sąsiadującym blokiem – tłumaczy Maciej Szlęk.
Dodajmy, że najważniejszym argumentem za postawieniem płotu było
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.
– Do prokuratury doprowadzane są
osoby podejrzane o popełnienie najcięższych zbrodni, w tym zabójstw,
gwałtów czy członkowie grup przestępczych. Niejednokrotnie też konwojowane są osoby z aresztów śledczych czy
zakładów karnych – podkreśla Maciej
Szlęk.
Agnieszka Lewko

Foto: AL

– Tyle czasu nie było płotu, a teraz
przyznam, że trochę komplikuje nam to
życie. Idzie się z przyzwyczajenia drogą
na skróty, a tam płot – skarży się pan
Stanisław z Bielszowic.
Maciej Szlęk, prokurator rejonowy
w Rudzie Śląskiej tłumaczy, że choć
ogrodzenia dotychczas nie było to jego
budowa pozostawała kwestią czasu.
– Budowa ogrodzenia otaczającego budynek była planowana już od kilku lat
i obecnie po uzyskaniu środków ﬁnansowych udało się ją zrealizować w całości. Inwestycja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i naszym zdaniem w żaden sposób nie
utrudnia dostępu do okolicznych obiektów użyteczności publicznej. Do położonego w pobliżu Domu Kultury prowadzi

Płot przy budynku prokuratury postawiono kilka tygodni temu.

CHEBZIE

Podjazdu nie ma, bo pasażerów jest za mało?
– Osoba niepełnosprawna na wózku
inwalidzkim na peron może dostać się
jedynie przy pomocy innych osób, które
pomogą znieść i wnieść wózek schodami z tunelu prowadzącego na peron
– pisze nasza Czytelniczka – Osoba,
która nie umie podnieść się z wózka,
nie jest także w stanie samodzielnie
kupić biletu w automacie, który jest zamieszczony zbyt wysoko – dodaje.
Przypomnijmy, że niedawno zakończyła się rewitalizacja dworca w Chebziu, co było możliwe dzięki wykupieniu obiektu przez miasto od PKP. Powstała tam główna siedziba rudzkiej
biblioteki, ale funkcje pasażerskie
dworca pozostały. W przyszłości budynek ten ma być sercem dworca
przesiadkowego. Jednak teraz pasaże-

rowie zgłaszają konieczność wykonania pewnych poprawek. – Problem
przejścia na perony, jest nam znany,
jednak tunel nie należy do miasta, a do
kolei i w związku z tym remont nie
mógł dotyczyć tej części obiektu. Miasto nie może inwestować w obiekty
należące do innych podmiotów. Z naszych rozmów z właścicielem tunelu
wynika, że kolej instaluje zjazdy dla
niepełnosprawnych w obiektach, z których korzysta odpowiednia liczba pasażerów. Dworzec w Chebziu nie należy jeszcze do tej grupy – tłumaczy
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.
Okazuje się więc, że póki co m.in.
niepełnosprawnym, którzy chcą wyjechać z Chebzia pociągiem lub wysiąść

Foto: AW

W ostatnich dniach pojawiły się sygnały dotyczące problemów m.in. osób niepełnosprawnych, które nie mogą się dostać
na peron w Chebziu. PKP, które za to odpowiada, że owszem, mogą, ale muszę zgłosić taką chęć... 48 godzin przed podróżą.

Na schodach przy wejściu na peron brakuje podjazdu dla wózków.
z niego, pozostaje skorzystanie z projektu „PKP bez Barier”. Osoba niepełnosprawna może skorzystać z asysty
w przeprowadzeniu na peron, jednak
skorzystanie z tej opcji wymaga zgło-

szenia 48 godzin przed planowaną
podróżą telefonicznie pod numerem
22 474-13-13 lub pocztą elektroniczną
na adres pomocprm@pkp.pl.
Arkadiusz Wieczorek

77-latka
zginęła
na pasach
W środę (12.12) ok. godziny
19.30 w Orzegowie na pasach
w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Orzegowskiej
doszło do tragicznego wypadku. Kierowca samochodu
osobowego potrącił cztery
kobiety, które wyszły na jezdnię zza autobusu linii 146.
Jedna z nich, 77-latka, mimo
przeprowadzonej reanimacji
zmarła. Pozostałe kobiety zostały odwiezione do szpitala.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że
kierujący samochodem marki volkswagen nie zauważył kobiet i poczuł
dopiero uderzenie w pojazd. Okazało
się jednak, że 60-latek miał cofnięte
uprawnienia do prowadzenia pojazdów ze względu na stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. Trzy kobiety w wieku 69, 74 i 76 lat, które zostały poszkodowane z obrażeniami m.in.
miednicy, barku, czy wstrząśnieniem
mózgu, w stanie ciężkim nadal przebywają w szpitalu. – Panie nie były
jeszcze przesłuchiwane i nie nastąpi to
tak szybko – podkreślał po wypadku
mł. asp. Roman Aleksandrowicz
z KMP Ruda Śląska.
60-letni kierowca, mieszkaniec Rudy Śląskiej, po wypadku został zatrzymany i traﬁł na trzy miesiące do policyjnego aresztu. Kierowca był trzeźwy. Pomimo tego, mundurowi zabezpieczyli jego krew do dalszych badań
laboratoryjnych. Wyniki nie są jeszcze
znane. Za popełnione przestępstwo
60-latkowi grozi kara nawet do 8 lat
więzienia. Obecnie policja gromadzi
dowody i bada szczegóły sprawy. Zajmuje się nią także prokuratura.
JO
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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SZCZYT KLIMATYCZNY

Ekologiczne rozmowy na szczycie
Szczyt klimatyczny w Katowicach dobiegł końca.
Podczas niego nie zabrakło rudzkich akcentów. Rudzianka Alicja Kuczera to dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego,
która uczestniczyła podczas COP-u w spotkaniach m.in.
na temat tzw. zielonych budynków.
Szczyt klimatyczny ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. W szczycie, który odbył się w Katowicach,
uczestniczyła Alicja Kuczera, która m.in. prowadziła
panel ekspercki dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego. Jak podkreśla rudzianka, w budowie tzw. zielonych budynków na razie przoduje branża biurowa.
– W naszym kraju wygląda to bardzo różnie. Osobiście
jako rodowita rudzianka i lokalna patriotka ubolewam
nad tym, że na Śląsku jest tak mało tego typu budynków,
ale też ogółem w całej Polsce jest ok. 600 tego typu certyfikowanych budynków – podkreśla Alicja Kuczera.
Jednak okazuje się, że nie tylko nowo budowane
budynki mają szansę być ekologicznymi. – Sami możemy zrobić bardzo dużo. Przede wszystkim trzeba zacząć od poszerzenia świadomości odnośnie tego, ile
zużywamy energii oraz jak ją zużywamy, bo dzięki temu możemy zaoszczędzić kilkaset złotych rocznie. Kolejna ważna sprawa to oszczędność wody, która jest

Foto: arch.

www.wiadomoscirudzkie.pl 

Alicja Kuczera prowadziła panel na temat
gospodarki obiegu zamkniętego.
naszym najcenniejszym zasobem, a my nadal nie potrafimy jej oszczędzać. Musimy walczyć także ze smogiem, między innymi korzystając z dofinansowań na
wymianę źródła ciepła, czy też na termomodernizację
budynków – wylicza Alicja Kuczera.
Podczas tegorocznej edycji szczytu klimatycznego
w Katowicach uczestniczyło ok. 20 tysięcy gości ze 190
krajów. Tym samym Polska trzykrotnie była gospodarzem COP-u – w 2008 roku w Poznaniu oraz w 2013
roku w Warszawie, natomiast na Śląsku szczyt
odbył się po raz pierwszy.
Joanna Oreł
REKLAMA
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BOŻE NARODZENIE 2018

Czas na magię świąt

Foto: AL

Miniony weekend spędzony w Rudzie Śląskiej wprowadził mieszkańców w świąteczny nastrój. A to za sprawą jarmarku na rynku, Biegu Mikołajów, Rudzkiego Wigilijnego Stołu na Placu Jana Pawła II, a także wigilii na kochłowickich plantach. Słowem
– święta na dobre zagościły w naszym mieście.

Artyści na szczudłach chętnie pozowali
do zdjęć z mieszkańcami.

Karuzela to nieodłączny element
przedświątecznego rynku.

Podczas Biegu Mikołajów udało się uzbierać ok. 4,4 tys. zł dla Kacperka.

Foto: AS

Rudzkiego Wigilijnego Stołu, żeby wspólnie kolędować, skosztować świątecznych potraw, czy zobaczyć
występy artystów. Jednak przede wszystkim, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. – Stół to
taki element naszego życia, który łączy i przy którym
wspólnie zasiadamy, rozwiązujemy problemy lub dzielimy się radością. Natomiast stół wigilijny ma szczególne
znaczenie. Do tego stołu zapraszamy ludzi nam bliskich
i tych, z którymi czujemy się dobrze – zaznaczyła Anna
Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej podczas
Rudzkiego Wigilijnego Stołu. – Dlatego serdecznie
dziękuję wszystkim mieszkańcom, że przyjęli zaproszenie prezydent Grażyny Dziedzic i przybyli po to, aby
wspólnie zasiąść przy naszym Rudzkim Wigilijnym Stole. Na zbliżające się święta życzę wszystkim, żeby potrafili się na chwilę zatrzymać i wspólnie świętować Boże
Narodzenie. Życzę także wszystkiego najlepszego
w nadchodzącym nowym roku – dodała.
Podczas niedzielnego spotkania na rynku można
było skosztować zupy grzybowej, pierogów i ciasta.
Potrawy przygotowali uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz
rudzcy piekarze: Poloczek, Jakubiec i Gerlach. Nie
zabrakło też wspólnego strojenia choinki. O świąteczne animacje zadbał Krakowski Teatr Uliczny
„Scena Kalejdoskop”. Na scenie można było podziwiać ponadto występy młodych artystów. Było również wspólne kolędowanie z Katarzyną Sroką oraz
występ grupy Dajemy ludziom radość. Natomiast na
zakończenie odbył się pokaz tancerzy ognia.
Świątecznie w niedzielę było także na plantach
w Kochłowicach. Odbyły się tam: uczta wigilijna,
kolędowanie, występy lokalnych artystów, koncert
Grzegorza Poloczka i jarmark świąteczny, a wszystko to dzięki Fundacji Aktywni My oraz Stowarzyszeniu Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska.

Joanna Oreł, Agnieszka Lewko

Foto: AL

A jeżeli świąteczna atmosfera to najlepszy czas,
by pomyśleć o drugim człowieku. W Rudzie Śląskiej
stało się to już tradycją za sprawą Biegu Mikołajów
na rynku. W sobotę (15.12) na starcie stanęło kilkadziesiąt osób z mikołajkowymi czapeczkami na głowie, by
w sportowym duchu wesprzeć 9-letniego Kacperka
Grajdka, który walczy z glejakiem wielopostaciowym.
– Wszystko wzięło się z tego, że chcieliśmy, aby Ruda
Śląska co roku spełniała marzenie potrzebującego
dziecka. Zaczęło się od Zuzi, która chciała wyjechać do
Disneylandu. Dziś pomagamy Kacperkowi, dla którego
mobilizują się wszyscy mieszkańcy – mówiła Aleksandra Poloczek, prezes Fundacji Św. Mikołaja, która wraz
z Fundacją Pomóc Więcej zbiera pieniądze na leczenie
małego rudzianina.
Podczas tegorocznego Biegu Mikołajów biegacze
zmierzyli się na dystansie 1500 m i 4500 m, a z wolnych
datków na leczenie 9-latka udało się uzbierać ponad
4,4 tys. zł. – Kacperek na początku chciał mieć wyremontowany pokój. Nawet znalazła się firma, która przekazała 3 tys. zł na ten cel. Jednak teraz Kacperek marzy
przede wszystkim o tym, żeby wyzdrowieć. Dlatego to od
chłopca głównie będzie zależało to, na co pieniądze zostaną przeznaczone – wyjaśniła Aleksandra Poloczek.
Również na rynku, tyle że w dniach od 13 do
17 grudnia, odbył się jarmark, na którym można było
zakupić m.in. ozdoby, rękodzieło, słodycze, czy naturalne produkty. Dodatkowo 14 grudnia Muzeum Miejskie
zorganizowało warsztaty rękodzieła artystycznego.
Ponadto w sobotę na rynku m.in. uruchomiono kolejkę
oraz karuzelę dla dzieci, odbyło się spotkanie ze
św. Mikołajem oraz szereg występów artystycznych
rudzkich chórów i grup artystycznych. Natomiast na zakończenie wystąpił Mariusz Doroz.
Atmosferę zbliżających się świąt można było poczuć
na rynku również w niedzielne (16.12) popołudnie.
Mieszkańcy miasta tradycyjnie spotkali się podczas

Foto: UM Ruda Śląska

Sobota na rynku upłynęła
pod znakiem wspólnego kolędowania.

Foto: AL

Na jarmarku można było kupić
wiele świątecznych rzeczy.

Foto: JO

Foto: AL

Wiceprezydent Anna Krzysteczko złożyła rudzianom świąteczne życzenia.

Pokaz tancerzy ognia na rynku wzbudził wiele emocji
OGŁOSZENIE
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy wszystkim Mieszkańcom Rudy Śląskiej
najserdeczniejsze życzenia wielu szczęśliwych chwil w gronie Najbliższych,
wyjątkowych spotkań w serdecznej atmosferze,
wzajemnej życzliwości, która łączy nas i zbliża w każde Boże Narodzenie.
Życzymy również optymizmu i nadziei na Nowy 2019 Rok
Zarząd i Pracownicy
Tönsmeier Południe Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej

OGŁOSZENIA | 19.12.2018

8

www.wiadomoscirudzkie.pl

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość.
A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku
życzy
Zarząd i Pracownicy
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

OGŁOSZENIA | 19.12.2018

Niech ten szczególny czas
Świąt Bożego Narodzenia
będzie okazją do spędzenia
miłych chwil w gronie najbliższych,
a Nowy Rok przyniesie wiele sukcesów,
pozytywnych zmian i inspiracji.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku
życzą
Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Agencji Rozwoju
„INWESTOR” Sp. z o.o.

Niech Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny Wieczór
upłyną w szczęściu i radości
przy staropolskich kolędach i zapachu świerkowej choinki.
W nadchodzącym 2019 roku życzymy
nowych możliwości i wyzwań, zdrowia, pomyślności
oraz satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kuś
Ruda Śląska, ul. Królowej Jadwigi 17
tel. 32 248 26 14, www.zpm-kus.pl

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć
życzenia przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz
realizacji osobistych zamierzeń.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku w gronie najbliższych
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy
Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca
Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi

FIRMA

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Składamy życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych
marzeń w nadchodzącym
Nowym Roku
Firma AUTO-BUD Sp. z o. o.
właściciel Bosch-Car Service w Świętochłowicach
i Stacji Kontroli Pojazdów w Rudzie Śląskiej

Redakcja
,,Wiadomości Rudzkich”
życzy
zdrowych, pogodnych,
spędzonych w atmosferze
rodzinnego ciepła
Świąt Bożego
Narodzenia.
Życzymy Wam
także wszystkiego dobrego
na każdy dzień
zbliżającego się
2019 roku.
Radosnych Świąt
i Do Siego Roku!
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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

MAKSYMA NA
GRUDZIEŃ 2018
„Stań się osobą, która rozjaśnia
pokój samym swoim wejściem”.
H. Jackson Brown, Jr

Święta Bożego Narodzenia
oraz zbliżający się Nowy Rok
to najpiękniejszy okres w roku.
Dlatego tak ważne są życzenia,
które sobie nawzajem
składamy, życzenia,
które ślemy do bliskich.
Ważne jednak są również te
ogólne życzenia, te składane
dla wszystkich,
znanych i nieznanych,
szczęśliwych i cierpiących,
tym, którym się udało
i którym wciąż pod górkę.
Takie życzenia są szczególnie
ważne, aby rozjaśniły ten czas,
aby wielu, przyjmując je,
znalazło w nich inspirację
do działania, do podejmowania
zmian w życiu,
do ruszenia do przodu.

Tak więc Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy RSM życzą Państwu w ten Bożonarodzeniowy czas
spokoju, radości i miłości bliskich, niech we wszystkich domach zagości szczerość, prawda i wzajemne
zaufanie a przy wigilijnym stole niech wszyscy poczują się szczęśliwi i bezpieczni,
zaś nadchodzący Nowy 2019 Rok niech przyniesie lepszą przyszłość, nowe siły do działania
i dobre relacje z wszystkimi ludźmi
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Wykorzystajmy ten czas dla siebie i swoich bliskich, zatrzymajmy się, odetchnijmy pełną piersią
i poczujmy radość życia. Bez względu na to co nas spotyka, w jakiej jesteśmy sytuacji, co straciliśmy,
a co zyskaliśmy, życie toczy się dalej. Ustalmy, co jest naprawdę ważne, a co nie.
Odszukajmy szczęście, bo tylko szczęśliwy człowiek może ,,przenosić góry”.
Niech miłe świąteczne chwile pozostaną w nas na zawsze, niech nadają blask codziennemu życiu.

Witaj Bałwanku Eresemku!
Witaj nam Bałwanku Eresemku,
jeszcze nigdy nas nie zawiodłeś. Zawsze możemy na Ciebie liczyć, zawsze masz dla nas coś miłego, zawsze
nas mile zaskoczysz, zawsze przyjeżdżasz z prezentami.
Tradycyjnie przyjechałeś do Spółdzielni z Bożonarodzeniowym konkursem, który na stałe już wpisał się
w świąteczno-noworoczny czas. Mamy wielką nadzieję, że nasi Czytelnicy czekali z niecierpliwością na niego
i ta informacja niezmiernie ich ucieszy.
Chcemy, aby Bałwanek Eresemek
zawitał do wszystkich domów ze swoim wspaniałym konkursem. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału
w konkursie.
Zadanie polega na odgadnięciu ukrytych słów w hasłach umieszczonych w guzikach Bałwanka pod numerami od 1
do 24. Ułożone z nich kolejno słowa
utworzą hasło, będące rozwiązaniem
konkursu. Każde szukane słowo zaczyna się na podaną literę, kreski przy niej
oznaczają kolejne litery.
Rozwiązanie konkursu z dopiskiem
„Świąteczno-noworoczny konkurs
Bałwanka Eresemka” i ze swoim adresem prosimy przesłać lub składać
w terminie do 18 stycznia 2019 r. na
adres:Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Dział Organizacji i Samorządu,
41-700, Ruda Śląska 1, ul. Magazynowa 12. Do rozlosowania jest nagroda
główna i dwie inne ciekawe nagrody.
Życzymy prawidłowych
rozwiązań i szczęścia
w losowaniu nagród.

INFORMACJA
O DNIU
24.12.2018 R.

13. Gotujmy wigilijne potrawy, (b _)
dom pachniał Świętami.

14. Życzymy, aby wszystkie świąteczne
zakupy były (u _ _ _ _ ).

6. Niech w Nowym Roku spotka nas
jak najmniej (k _ _ _ _ _ _ _ ) i trudności.

19. Niech (n _) stole wigilijnym
będzie leżał też chleb i sól.
24. Każdy powinien mieć
(o _ _ _ _ _ _), by się nim
podzielić w Wigilię.

11. Życzymy, aby każdemu (w _ _ _ _ _)
się w życiu jak najlepiej.

2. Wszystkim (w _ _) życzymy
wspaniałych Świat Bożego
Narodzenia.

23. Gdyby nie było cierpienia,
każdy by (b _ _) szczęśliwy.
15. Oby Boże Narodzenie
(b _ _ _) w tym roku białe.

10. W te Święta niech zdarzy (s _ _)
każdemu coś pięknego.

21. Niech zamilkną spory,
(b _) Święta były piękne.

17. Niech pod choinką będzie
duży (s _ _ _) prezentów.

7. Gdyby więcej dobrej woli
(b _ _ _), dużo lepiej
by się żyło.

3. (W _ _ _ _ _ _ _) co najważniejsze
w życiu mieści się w sercu.

1. Każdy (b _) chciał
być szczęśliwy.

4. Kupuj rozważnie i na miarę,
aby wszystko leżało jak ulał i Ci
(p _ _ _ _ _ _ _).
5. Chyba wszyscy chcieliby
(b _) na Święta spadł śnieg.
22. Posiłek będzie
(s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _),
jeśli podzielisz się nim
z potrzebującym.

20. Drugi człowiek to nie
(d _ _ _ _ _ _) do życia,
to całe życie.

12. Każdy (z _ _ _ _ _ _ _ _ _)
wie, że alkohol
i obżarstwo jest złe.
9. Niech te Święta będą
spokojne, (b _) ludzie
pięknie je przeżyli.

8. Więcej zyskujemy,
gdy (m _ _ _) mówimy.
16. Największą wartością
jest spokojne,
szczęśliwe (ż _ _ _ _).

18. Przygotujmy dzieciom wiele
wspaniałych, ciekawych (p _ _ _ _ _ _ _ _).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

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.

INFORMACJA
O KASACH
W DNIU
31.12.2018 R.
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
uprzejmie informuje,
że w dniu 31 grudnia 2018 r.
tj. w Sylwestra kasy w Dyrekcji
oraz Administracjach Spółdzielni
będą nieczynne.
Dyżur techniczny będą pełniły
właściwe służby techniczne jak
w inne wolne dni w tygodniu.
Przypominamy telefon:
32 387-51-40
Za utrudnienie przepraszamy.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA KRZYŻÓWKA
SPÓŁDZIELCY GRUDZIEŃ 2018 r.
Niech okres świąteczny to czas luźnej, swobodnej atmosfery, niech jest okazją do oddzielenia czasu świątecznego od codzienności. Zawsze w tym okresie unikamy podawania służbowych informacji, sztywnych liczb, cyfr,
apeli, itp. Zamieszczamy rozrywkę, aby umilić ten wyjątkowy czas. Jest to więc Konkurs Bałwanka Eresemka,
jest to również Świąteczno-Noworoczna Krzyżówka Spółdzielcy. Dotychczas zawsze cieszyła się ona dużym zainteresowaniem. Zawsze, gdy tylko jest miejsce, staramy się wzbogacić stronę o miły przerywnik. Ostatnio było
tego miejsca dość mało (niestety tniemy koszty), więc tym bardziej liczymy na liczny udział tak w konkursie
„Bałwanka Eresemka”, jak i przy rozwiązywaniu Krzyżówki. Zachęcamy do udziału, bo nagrody są bardzo ciekawe. Zapraszamy.
POZIOMO:
1 A. Pora dnia
1 K. Krótki utwór poetycki
2 G. Dawne krzesło
3 A. Łatwowiernie
3 K. Niejeden Rybnik – wspak
4 G. Wszystko w jednym czasie
5 A. Potocznie „głupia”
5 K. Potrawa z jajek bez „ica”
6 G. ,,Ani słychu, ani…”
7 A. Państwo za Zakaukaziu
7 K. Pakt Ribbentrop – …..
9 A. Inaczej „różnorodny”
9 J. Wymarzony w nocy
11 A. Mały przyrząd laboratoryjny
11 K. Inaczej ludziska, pospólstwo
12 G. Popisy zręczności kowbojów
13 A. Hazardowa gra
13 K. Meksykański muzyk Carlos
– z błędem
14 G. Biblijny pechowiec
– z wieloma błędami
15 A. Dawne kłanianie się
15 K. Miniaturka perfum
16 G. Nacja
17 A. Utwórz nazwisko od Żanety
17 K. Panie z filmowego
plemienia Indian

A 1.
A 11.
B 7.
C 1.
C 11.
D 7.
E 1.
E 11.
F 8.
G 1.
G 11.
I 1.
I 10.
K 1.

PIONOWO:
Miejsce uprawy winorośli
Firma produkująca płytki
ceramiczne
Potocznie o Rosjaninie
Wpisz „elinium”
Miejsce ćwiczeń wojskowych
Dzieła gatunku literackiego
Hebrajskie imię + za
Słynny statek
Kolor munduru wojskowego
– wspak
Zawstydzenie z błędem
ortograficznym
Miasto w Hiszpanii
Okazywanie komuś podziwu,
uwielbienia
Szuka zaczepki – inaczej
Część Hadesu
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K 11.
L 7.
Ł 1.
Ł 11.
M 7.
N 1.
N 11.
O 7.
P 1.
P 11.
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43

30

29

11

Rozwiązanie – myśl H. Jackson
Brown, Jr. – z dopiskiem „Świąteczno-noworoczna Krzyżówka Spółdzielcy”  i ze swoim adresem prosimy
przesłać lub składać w terminie do
18 stycznia 2019 r. na adres: Rudzka
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Dział
Organizacji i Samorządu, 41-700 Ruda Śl. 1, ul. Magazynowa 12. Do rozlosowania są  ciekawe nagrody.
Życzymy prawidłowych rozwiązań
i szczęścia w losowaniu nagród.

Karczma – inaczej
Aśka – w wołaczu
Ozdobna pierwsza litera tekstu
Aromatyczna przyprawa
Oliwić – w trzeciej osobie
Znany amerykański film sci-fi
– z błędem
Pijane inaczej – wspak
Dno niewielkiego pojemnika
– wspak
Od Maryny – archaicznie
Dzieci klaczy.

HASŁO: Myśl H. Jackson Brown, Jr.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu
geodezyjnym 2385/29 o pow. 1009 m2, zapisanej na karcie
mapy 3, obręb Kochłowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy
ul. Wireckiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz jej użytkownika wieczystego.

23

16

38

10

5

20

6

9

O

3

2

4

N

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulicy: Młyńskiej,
która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki rekreacyjne i garaże blaszane, ulicy Elizy
Orzeszkowej, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy pod uprawy rolne, ulicy
Bytomskiej, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat
z przeznaczeniem na realizację drogi technologicznej, ulicy Lipa,
która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem
pod istniejący parking, ulicy Emilii Plater, która zostanie oddana
w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek
rekreacyjny, ulicy Kochłowickiej, która zostanie oddana w najem na
okres 3 lat z przeznaczeniem pod nową stację transformatorową,
ulicy Jaronia, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod nową stację transformatorową, ulicy
Mikołowskiej 54, która zostanie oddana w najem na okres
3 lat z przeznaczeniem pod obiekt gospodarczo-garażowy, ulicy
Dworcowej 33, która zostanie oddana w użyczenie na okres
3 lat budynków dworca kolejowego oraz przylegającego terenu
parkingowego.

18

19

20

21

22

40

41

42

43

44

23

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych
które zostaną oddane w dzierżawę, najem, znajdujących się
w rejonie ulic: Zajęczej, Szramka, Wireckiej, Żurawiej, Słowików
– z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe, Świetochłowickiej
– z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne, Wyzwolenia,
Pomorskiej – z przeznaczeniem pod wycinkę drzew, Słowików
– z przeznaczeniem pod budynek mieszkalny, Wyzwolenia,
Kochanowskiego – z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny,
Pordzika – z przeznaczeniem pod istniejący garaż.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 14.12.2018 r.
do dnia 4.01.2018 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu
niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Skarbu
Państwa o łącznej powierzchni 6742 m², położonych w Rudzie
Śląskiej-Chebziu w rejonie ulic Jana Styczyńskiego i Zabrzańskiej,
zapisanych na k.m. 6, obręb Ruda, obejmujących stanowiące całość
gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
384/4 o powierzchni 63 m2, 385/4 o powierzchni 286 m2
(KW nr GL1S/00043510/9) i 387/4 o powierzchni 6393 m2
(KW nr GL1S/00018864/1), które zostaną sprzedane
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
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RUTW

Anioły są wśród nas

Foto: JO

Już po raz ósmy Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” zorganizowało galę „Anioły Wolontariatu”, podczas
której nagrodzono osoby i organizacje działające dla innych lub w szczytnym celu. Oni doskonale wiedzą o tym, że pomaganie nic nie kosztuje, a może przynieść wiele dobrego.

W sumie w tym roku wyróżniono 39 laureatów.
Gala „Anioły Wolontariatu” związana jest z przypadającym 5 grudnia
Międzynarodowym Dniem Wolontariusza, ale przede wszystkim to okazja,
aby nagrodzić i dać przysłowiowe „pięć minut” tym, którzy przez cały rok
część swojego czasu poświęcali dla innych. – Chcemy, żeby to było wydarzenie, podczas którego rudzcy wolontariusze są nagrodzani za swój
wkład w działalności organizacji pozarządowych w naszym mieście – podkreślałaAnna Szymańska, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”.
W tym roku „Aniołami Wolontariatu” zostały dwie organizacje oraz 37
osób. Co roku lista nominowanych i nagradzanych jest inna, co pokazuje,
jak prężnie w naszym mieście działa wolontariat. Podstawowym kryterium

ANIOŁY WOLONTARIATU 2018

Zofia Boronowska – Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”
w Rudzie Śląskiej
Bartosz Smółka – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży „Przystanek”
Marek Dusza – Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw
Niebanalnych „In–nI”
Ewa Wiśniowska – Rudzkie Konto Pomocy
Gabriela Czylok – Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”
w Rudzie Śląskiej
Dawid Grzyb – Hufiec ZHP Ruda Śląska
im. hm. Łucji Zawady w Rudzie Śląskiej
Aneta Kubzda – Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „Fauna”
Barbara Bursy – Szkoła Podstawowa nr 7
w Rudzie Śląskiej im. Adama Mickiewicza
Arkadiusz Kobos – Stowarzyszenie „Otwarte Serca”
Teresa Nieradzik – Rudzkie Konto Pomocy
Arkadiusz Jarosz – Szkoła Podstawowa nr 24
im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej
Wanda Durbacz – Stowarzyszenie
„Pomocna Dłoń” w Rudzie Śląskiej
Teresa Cisek – Polski Związek Niewidomych

wyboru „Aniołów” jest ich działalność w Rudzie Śląskiej. Kolejne informacje, które brane są pod uwagę to zakres działalności, przeprowadzone
akcje oraz rekomendacje. Po zakończeniu procesu rekrutacji komisja konkursowa zapoznaje się z uzasadnieniami dołączanymi do zgłoszeń. – Patrząc na organizacje pozarządowe i wolontariuszy w naszym mieście, trzeba przyznać, że jesteśmy na naprawdę wysokim poziomie. Jeżeli ktoś chce
zostać wolontariuszem, a takich osób nie brakuje, jest w czym wybierać.
Można z jednej strony na przykład działać w klubie sportowym, ale równie
dobrze w organizacji związanej ze zdrowiem, czy zajmującej się pracą
z dziećmi – wyliczała Anna Szymańska.
Podkreśliła ona także, że wolontariat jest bardzo szeroko rozumiany, bo
tak naprawdę większość osób po części działa w jego ramach, nawet o tym
nie wiedząc. – Z jednej strony mamy wolontariat akcyjny, czyli angażowanie się w jednorazowe akcje takie jak np. zbiórka plastikowych nakrętek,
czy żywności dla zwierząt w schronisku. Zaś z drugiej strony mamy wolontariat stały, kiedy ktoś regularnie udziela się w danej organizacji – wyjaśniła Anna Szymańska.
Gala „Anioły Wolontariatu” to okazja nie tylko do podziękowań
i wyróżnień, ale również do podzielenia się dobrymi praktykami.
W tym roku uczynili to m.in. dr Renata Popik – chirurg pracująca na co
dzień w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej, która uczestniczyła
w polskich misjach medycznych. Z kolei wolontariusze Fundacji Aktywni My, która realizuje m.in. projekt „Dzwonię i jadę” oraz prowadzi
w Kochłowicach Punkt Pomocy Rzeczowej i Sklep Charytatywny dzielili się efektami swojego wolontariatu. Wsłuchiwano się również w głosy z sąsiedniego Chorzowa, a to za sprawą Artura Żurka, działacza społecznego i założyciela Stowarzyszenia Nowoczesny Chorzów.
Joanna Oreł

Izabela Skalik – Szkoła Podstawowa nr 27
im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
Ewa Waniek – Hufiec ZHP Ruda Śląska
im. hm. Łucji Zawady w Rudzie Śląskiej
Antoni Cieślak – Stowarzyszenie Honorowych
Dawców Krwi RP Klub HDK im. H. Dunanta przy RSM
Janusz Ruda – Polski Związek Filatelistów
Oddział Ruda Śląska
Natalia Skrzypczak – Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „Fauna”
Marta Pyrkosz – Stowarzyszenie „Otwarte Serca”
Mariola Ptoszek – Stowarzyszenie „Nasz Orzegów”
Jan Krawel – Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich „Zdrowe Życie”
Elżbieta Żurek – Liceum Ogólnokształcące nr 1
im. A. Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
Daniel Brożek – Stowarzyszenie „Młodzież z misją”
Fundacja Przyjaciół Świętego Mikołaja
Maria Nieradzik – Rudzkie Konto Pomocy
Natalia Simka – Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw
Niebanalnych „In–nI”
Elżbieta Kierzek – Stowarzyszenie „Otwarte serca”

Sara Siedlaczek – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży „Przystanek”
Sebastian Pustelnik – Stowarzyszenie
Chór Mieszany „Słowiczek”
Stefania Króliczek – Szkoła Podstawowa nr 23
im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej
Marianna Strzeja – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży „Przystanek”
Teatr ,,Samo Zycie” działający przy Rudzkim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Henryk Kiełtyka – Rudzkie Stowarzyszenie
Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”
Teresa Małek – Stowarzyszenie Honorowych
Dawców Krwi przy KWK Pokój w Rudzie Śląskiej
Monika Sulejewska-Bajkiewicz – Stowarzyszenie
na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”
Katarzyna Kinder – Fundacja „Aktywni My”
Małgorzata Szczepek – Hufiec ZHP Ruda Śląska
im. hm. Łucji Zawady w Rudzie Śląskiej
Bernadeta Parol – Szkoła Podstawowa nr 4
im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej
Marzena Skrzypiec – Szkoła Podstawowa nr 4
im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Podczas spotkania świątecznego wystąpił
m.in. chór Carmina Silesia.
Tradycyjnym spotkaniem artystyczno-opłatkowym słuchacze Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Domu Kultury w Bielszowicach podsumowali mijający rok. Była to okazja do zaprezentowania m.in. talentów
seniorów oraz ich gości, a także do życzeń i podsumowań.
– Życzę naszym słuchaczom przede wszystkim zdrowia, bo to jedyna
rzecz, której nie jesteśmy w stanie „przeskoczyć”. Oprócz tego życzę, aby
seniorzy aktywnie uczestniczyli w życiu naszej organizacji. Żeby chodzili
na wykłady i seminaria, brali udział w zajęciach gimnastycznych, wycieczkach i zabawach, a przede wszystkim w integracji, bo to jest najważniejsze
– podkreślała Teresa Chudziak, prezes Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. – W upływie lat najgorsza jest samotność. Dlatego warto do nas
przyjść i spędzać z nami czas. Wtedy człowiek bardziej optymistycznie patrzy na świat – dodała.
A w Rudzkim Uniwersytecie Trzeciego Wieku czas można spędzać na
wiele sposobów. Organizowane są m.in. cykliczne wyjścia do kina oraz
teatru, codzienna gimnastyka i wyjścia na basen, a także zajęcia z jogi oraz
nordic walking. – Nasi słuchacze bardzo dbają o swoją aktywność, bo wychodzą z założenia, że w zdrowym ciele, zdrowy duch – mówiła Teresa Chudziak. Ponadto słuchacze RUTW mogą uczestniczyć w zajęciach teatralnych, malarskich i kąciku pisarskim, a także w próbach chóru Carmina
Silesia. Między innymi jego występu można było posłuchać podczas spotkania opłatkowego w Domu Kultury w Bielszowicach. Wystąpił tam także
chór Gloria z Mikołowa oraz maluchy z zaprzyjaźnionego Miejskiego
Przedszkola nr 30. Ponadto słuchaczom RUTW wręczono upominki.

Joanna Oreł

RADA SENIORÓW

Seniorzy obradowali
Rada
Seniorów
spotkała się
po raz
ostatni
w tym roku.

KONCERT ŚWIĄTECZNY

Foto: JO

Zagrali świąteczne
melodie
W świątecznym klimacie i oczywiście muzycznym rok podsumowali
uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia
w Rudzie Śląskiej. Ich koncert odbył się w poniedziałek (17.12) w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu.
Podczas koncertu zabrzmiały kolędy, pastorałki oraz inne melodie kojarzące się ze świętami Bożego Narodzenia. W trakcie zaprezentowali się
uczniowie I i II stopnia ZSM, czyli m.in. soliści, zespoły kameralne, orkiestry i chóry. Występy muzyków oraz wokalistów rudzkiej szkoły muzycznej przeplatane były wspólnym kolędowaniem z publicznością.
W ZSM I i II stopnia w Rudzie Śląskiej uczy się obecnie ok. 400
uczniów. Ten rok był dla nich szczególnie pracowity. – Po raz pierwszy
w historii rudzkiej szkoły muzycznej staliśmy się organizatorami cyklicznego wydarzenia o skali ogólnopolskiej, czyli przesłuchań Centrum Edukacji
Artystycznej w specjalności skrzypiec i altówek – podkreślił Mirosław

Opłatek z RUTW

Foto: JO
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Podczas koncertu zaprezentowali się uczniowie szkoły muzycznej.
Krause, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej. – Z opinii uczestników wynika, że Ruda Śląska jest znakomita do
tego typu przesłuchań. Ponadto my jako uczestnicy wypadliśmy bardzo dobrze na tle innych szkół muzycznych – podsumował.
JO

Foto:AW
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Rada Seniorów Miasta Ruda Śląska spotkała się w poniedziałek (17.12)
podczas grudniowej sesji. Radni rozmawiali m.in. o przebiegu IV Sesji
Obywatelskiej Parlamentu Seniorów oraz posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska, które odbyły się w listopadzie. Radni podsumowali także tegoroczne obchody Dnia Seniora. – To był bardzo dobry
i owocny rok. Nasz flagowy projekt „Rudzka Karta Seniora” bardzo dobrze
się rozwija i są z niego zadowolone wszystkie strony. Jesteśmy zadowoleni
z naszych osiągnięć i nie zamierzamy spoczywać na laurach. Zwróciliśmy
się do Parlamentu Seniorów w sprawie emerytur po zmarłych małżonkach.
Przepisy w tym względzie powinny zostać zmienione, a emerytura po zmarłym małżonku w dużej części powinna pozostać drugiej osobie. To ważne
dlatego będziemy do tego tematu wracać – podsumował Józef Osmenda,
przewodniczący Rady Seniorów.
Podczas sesji nie zabrakło okazji do świątecznych życzeń i podziękowań. – Złożyłam Radnym Seniorom podziękowania za pracę oraz ich
nieocenione wsparcie, a także najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia – mówiła Anna Krzysteczko, zastępca
prezydent miasta. – Doceniam fakt, że nasi Seniorzy są strażnikami najlepszych tradycji, a także źródłem serdeczności oraz rodzinnego ciepła. Życzę
zdrowia na dalsze lata aktywności – dodała. 
AW

www.wiadomoscirudzkie.pl 

Firma

Zatrudni pracowników na stanowiska:

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

Numery kontaktowe: 784 612 706, 788 266 235
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Nowy Bytom, dwupokojowe, 38 m2, 86
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

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

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

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

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 – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.

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.

Podziękowanie

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

Serdecznie dziękujemy duchowieństwu,
przedstawicielom władz miasta Ruda Śląska,
pocztom sztandarowym, radnym,
delegacji Stowarzyszenia Osób Represjonowanych
w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ
Solidarność, delegacji Hospicjum Domowego w Rudzie Śląskiej
wychowankom oraz wszystkim uczestnikom uroczystości
pogrzebowych

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

śp.

WERONIKI RDUCH
składa Rodzina

Wszystkim, którzy w tak bolesnych chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca,
współczucie i życzliwość
oraz wzięli udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Waldemara Jarząbkiewicza
serdeczne podziękowanie
składa rodzina

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta:
• wykazu części nieruchomości (najem gruntu), położonej
przy ul. Solidarności 21,
• wykazów części nieruchomości (najem lokali), położonych
przy ul. ks. L. Tunkla 147A, Niedurnego 50D (3 umowy),
które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na
podstawie umów najmu zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
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Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.

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.

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.

Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
513-981-778.

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

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119.

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

Buduj-Remontuj zatrudni pracowników
ogólnobudowlanych. Tel. 784-612-706, 788266-235.

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.

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

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

Kupię mieszkanie w bloku w każdym stanie
(do remontu, zadłużone) Tel. 502-827-919.

Pomoc przy pracach ręcznych w introligatorni. te. 32 340-14-54.

Kupię bezpośrednio kamienice całość lub
udziały. Tel. 887-877-189.

PW MADA O/Ruda Śląska zatrudni kierowcę z kategorią B i orzeczneniem niepełnosprawności na umowę o pracę. Tel. kontaktowy, 605-303-629 w godz. 7-15.

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.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.
Pranie mebli tapicerowanych, dywanów.
Profesjonalnie i szybko. Tel. 519-639-121.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274056.

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

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.
TEL. 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.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI www.
fhutechnika.pl, tel. 785-720-563. Wspólnoty
mieszkaniowe, budynki użytkowe, place itp.

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

Praca

Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 32 271-09-66 781-989-873.

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

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

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

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

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

Matrymonialne
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REWITALIZACJA

– Zakończyliśmy prace budowlane
i przystępujemy do II etapu, czyli wyposażenia biblioteki. Najważniejsze jest to, że
uratowaliśmy zabytkowy obiekt – mówi
Grażyna Dziedzic, prezydent miasta Ruda
Śląska. – Przejmując budynek dworca, wiedzieliśmy, że nie wystarczy jego wyremontowanie, ale kluczowy będzie pomysł na
takie wykorzystanie obiektu, aby to miejsce
„żyło” – dodaje Grażyna Dziedzic.
Kompleksowa rewitalizacja dworca polegała przede wszystkim na adaptacji wnętrza

Stacja Biblioteka

budynku pod bibliotekę. W tym celu w głównej hali powstała stalowa antresola ze szklaną balustradą, gdzie zlokalizowane zostaną
regały biblioteczne oraz będzie się mieścić
czytelnia. Na końcu holu głównego przy
wykorzystaniu przeszkleń wydzielono przestrzeń pod wypożyczalnię, tam też znajduje
się wejście na antresolę. Ponadto powstała
sala animacyjna, która będzie przystosowana do realizacji spotkań i prelekcji.
W budynku są też pomieszczenia dla
pracowników biblioteki. – Została odrestaurowana zabytkowa klatka schodowa,
nitowane słupy żeliwne i ornamenty na suﬁtach. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w nowoczesne instalacje. Tak jak za
dawnych lat w budynku będzie działać kawiarenka – wylicza Piotr Janik, naczelnik
Wydziału Inwestycji. – To co było przez kilkadziesiąt lat zakryte ścianami – nawy oraz
historyczna konstrukcja kratowa – zostało
odsłonięte i teraz jest widoczne dzięki zamontowaniu przeszklonych przepierzeń
– dodaje.
Obok funkcji biblioteki obiekt zachował
funkcję pasażerską. Będzie głównym punktem centrum przesiadkowego w dzielnicy

Chebzie. – Zainstalowaliśmy tam ogrzewanie podłogowe, będą ławki dla podróżnych,
dzięki czemu będą oni mogli poczekać na
odjazd pociągu w komfortowych warunkach. Za budynkiem wybudowano nowy
parking na kilkadziesiąt miejsc – wyjaśnia
Piotr Janik. W budynku powstały całkowicie nowe ogólnodostępne sanitariaty, dostosowane również do osób niepełnosprawnych.
Niewątpliwie jedną z atrakcji odnowionego gmachu dworca będzie „bibliogród”.
– To przestrzeń, która utworzona zostanie
na zewnątrz budynku. Znajdzie się tam zieleń oraz drobne elementy architektury. Czytelnicy korzystając z biblioteki będą również i tam mogli spędzić wolny czas z książką w ręku – informuje Krystian Gałuszka,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Otwarcie nowej biblioteki planowane
jest na przełomie I i II kwartału przyszłego
roku. – Biblioteka zostanie wyposażona
w oryginalny sprzęt biblioteczny. Znajdzie
się tu wypożyczalnia ogólna wraz z mediateką, wypożyczalnia historyczna, kawiarnia/czytelnia oraz galeria Fermata Godula
– mówi Krystian Gałuszka.

Foto: UM Ruda Śląska

Zakończyła się kompleksowa
rewitalizacja zabytkowego dworca
w Rudzie Śląskiej-Chebziu. Obiekt
służy już podróżnym. Dostępna jest
ogrzewana hala dworcowa i parking
na kilkadziesiąt aut. Miejsce to, obok
dawnych funkcji, zyskało też nowe
przeznaczenie. Będzie to główna
siedziba miejskiej biblioteki. Trwają
przygotowania do zorganizowania
przetargu związanego z jej
wyposażeniem. Na warty ponad
8 mln zł projekt „Stacja Biblioteka”
miasto pozyskało 95 proc.
doﬁnansowania.

Wnętrze budynku dworca zmieniło się nie do poznania.
Koszt rewitalizacji dworca to ponad
8 mln zł. Miasto pozyskało na jego odrestaurowanie 95 proc. dotacji. Środki zostały przyznane w ramach konkursu z działania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Rewitalizacja dworca w Chebziu jest możliwa dzięki
wykupieniu obiektu przez miasto od PKP.
Transakcja miała miejsce w ostatnich
dniach 2016 r. i kosztowała rudzki samorząd blisko 1 mln zł. Zespół stacyjny
w Chebziu został wybudowany pod koniec

XIX wieku. Na planach z 1901 roku widnieje już ukształtowany zespół zabudowań,
w skład którego wchodzą: budynek główny, poczta, administracja, warsztat i zabudowania peronu Chebzie-Wirek. W latach
1900-1902, a następnie 1902-1906 nastąpiła dalsza rozbudowa i przebudowa dworca.
Najbardziej charakterystycznym elementem zabudowań stacyjnych w Chebziu jest
budynek dworca kolejowego. Jego elewacja została wykonana w formie pseudomuru pruskiego, założonego na ruszcie stalowym wypełnionym cegłą licową.
IM

NAJMŁODSI
RUDZIANIE
– WITAMY
W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ

Laura Ufel
córka Justyny i Artura
ur. 28.11. (2580 g i 53 cm)

Klara Kaczmarek
córka Anny i Przemysława
ur. 29.11. (3650 g i 56 cm)

Nikodem Biłogal
syn Kingi i Mateusza
ur. 30.11. (3360 g i 55 cm)

Rafał Węgrzyk
syn Justyny i Piotra
ur. 29.11. (3130 g i 53 cm)

Igor Rzepka
syn Oliwii i Daniela
ur. 7.12. (3200 g i 54 cm)

Hania Kania
córka Anny i Przemysława
ur. 11.12. (2900 g i 53 cm)

Hania Sujewicz
córka Barbary i Michała
ur. 4.12. (2250 g i 47 cm)

Lidia Malina
córka Aleksandry i Krzysztofa
ur. 9.12. (2910 g i 51 cm)

Julia Mazur
córka Żanety i Kajetana
ur. 9.12. (2540 g i 50 cm)

Aleksander Butlański
syn Eweliny i Mariusza
ur. 12.12. (3110 g i 54 cm)

Hanna Zawadzka
córka Dagmary i Łukasza
ur. 4.12. (2970 g i 56 cm)

Paulina Karecińska
córka Moniki i Damiana
ur. 6.12. (3590 g i 56 cm)

Piotr Czarnecki
syn Angeliki i Bartłomieja
ur. 28.11 (2580 g i 52 cm)

Filip
i Oskar
Pietraszko
synowie
Agnieszki
i Kamila
ur. 30.11.
(2500 g,
2680 g
i 47 cm,
49 cm)
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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
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Piłka ręczna

Porażka i zwycięstwo
szczypiornistów
Porażkę ponieśli szczypiorniści
SPR-u Grunwald Ruda Śląska podczas sobotniego (15.12) meczu z AZS
UJK Społem Kielce. W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie spotkały się dwie równorzędne
drużyny, które zapewniły kibicom pełne emocji widowisko. Jednak to rudzianie musieli oddać zwycięstwo zawodnikom z Kielc.
Od początku spotkania trwała zacięta walka, ale żadna z drużyn nie potrafiła wypracować przewagi. Na przerwę
jednak to przyjezdni zeszli z przewagą
i prowadzili wynikiem 17:18. Z kolei
druga połowa meczu była pełna wielu
efektownych akcji, a dodatkowe emocje zapewnili sędziowie stolikowi, którzy wprowadzili zamieszanie na bo-

isku. W 55. minucie spotkania doszło
jeszcze do remisu, ale niepotrzebne
dwie straty zadecydowały o tym, że to
przyjezdni cieszyli się ze zwycięstwa.
SPR Grunwald Ruda Śląska – AZS
UJK Społem Kielce 34:36 (17:18)
Lepiej było tydzień wcześniej, kiedy rudzianie zagrali z drużyną Vive II
Kielce. Wygrali wtedy 31:22. Od początku spotkania to właśnie oni dyktowali warunki swoim przeciwnikom.
W tym meczu trener dał szansę gry
wszystkim zawodnikom z Rudy Śląskiej. Momentami bardzo dobrze spisywała się defensywa, a między słupkami świetną robotę wykonali wszyscy bramkarze.
SPR Grunwald Ruda Śląska
– Vice II Kielce 31:22 (15:10)

Plebiscyt na Sportowca i Trenera Roku

Znowu wybieramy
najlepszych sportowców
„Wiadomości Rudzkie” po raz
26. organizują sportową imprezę, podczas której nasi Czytelnicy wybiorą
swoich faworytów i będą mieli możliwość wyłonienia Najpopularniejszego
Sportowca, Sportowca Skrzata oraz
Sportowca Amatora. Do 25 stycznia
2019 r. przyjmujemy zgłoszenia. Natomiast po tej dacie rozpocznie się głosowanie. Wszystko to podsumujemy
26 uroczystą galą na początku marca.
Kandydatury zostaną opublikowane
w gazecie, na portalu wiadomoscirudzkie.pl oraz na naszym profilu portalu społecznościowego Facebook.
Wszyscy, którzy chcą zgłosić swoich
kandydatów w kategoriach: Sportowiec, Trener oraz Sportowiec Skrzat,
powinni nadesłać wiadomość w tej

sprawie na adres e-mail agnieszka.
lewko@wiadomoscirudzkie.pl lub redakcja@wiadomoscirudzkie.pl z następującymi danymi o kandydacie:
imię i nazwisko, zdjęcie, adres, nazwa
klubu, numer PESEL, wiek, krótka
notka opisująca osiągnięcia sportowe
kandydata w roku 2018. Zgłoszenia
można także dostarczać osobiście do
redakcji „Wiadomości Rudzkich”. Zarówno kandydaci na najlepszego sportowca, jak i trenera powinni urodzić
się w Rudzie Śląskiej lub trenować
w klubie z naszego miasta. W kategorii skrzat obowiązuje limit wiekowy
do 13 lat. W kategoriach: Najpopularniejszy Sportowiec, Sportowiec Amator i Sportowiec Skrzat zwycięzców
wybiorą Czytelnicy.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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Biegi

Pamiętają o górnikach

Społeczność
Szkoły
Podstawowej
nr 27
uczciła
poległych
górników.
Hołd górnikom poległym w KWK
Wujek oddała rudzka młodzież, biorąc
udział w „Biegu Dziewięciu Górników”. W ten sposób w niedzielę (16.12)
upamiętniono trzydziestą siódmą rocznicę śmierci górników, którzy zginęli
podczas pacyfikacji kopalni Wujek. Jak
co roku w wydarzenie zaangażowała
się społeczność Szkoły Podstawowej
nr 27 w Halembie. – Chcąc zachować
pamięć o tamtych strasznych dniach i ich

ofiarach, uczniowie z różnych szkół z całego Śląska pobiegli przed pomnik krzyża znajdujący się przy kopalni Wujek.
Patronem biegu naszych uczniów został
mieszkaniec Halemby Joachim Gnida
– podkreśliła Gabriela Depta ze Szkoły
Podstawowej nr 27.
O godzinie 8.45 najlepsi biegacze ze
szkoły wraz ze swoimi opiekunami wyruszyli sprzed budynku SP nr 27 i pobiegli w stronę cmentarza komunalne-

go, gdzie zapalili znicz i złożyli wiązankę kwiatów przed tablicą upamiętniającą wszystkich halembian, którzy
zginęli w zawieruchach wojennych
i w wyniku politycznej przemocy.
Uczczono także minutą ciszy pamięć
Joachima Gnidy. Później uczniowie pobiegli z Kochłowic do ul. Pola w Katowicach-Brynowie, skąd wspólnie z reprezentantami innych szkół wyruszyli
pod pomnik Dziewięciu Górników.

MMA

To były udane starty
Brązowy medal w Sochaczewie zdobył Kamil Krzewina z KTJ MMA Team
Ruda Śląska. Podczas Mistrzostw Polski Mieszanych Sztuk Walki, które odbyły się w niedzielę (16.12), młody zawodnik pokazał, że stać go na wiele.
Pierwszą walkę Kamil wygrał przez
poddanie, drugą po ciężkim boju zwyciężył jednogłośną decyzją sędziów.
Z kolei w 1/2 finału rudzki zawodnik
nieznacznie przegrał. Ostatecznie udało
mu się wywalczyć brąz, poddając swojego przeciwnika w pierwszej minucie
dogrywki.
Dobrym startem mogą pochwalić się
także pozostali zawodnicy klubu pod-

czas Mistrzostw Śląska Ju-Jitsu, które
odbyły się na początku grudnia. Podwójną mistrzynią Śląska została Martyna Pawlak (w konkurencjach ne waza
57 kg i fighting bez I fazy – 57 kg), złoto zdobyli również Tomek Szlapa (fighting bez I fazy 18 kg) i Zuzanna Duda
(fighting bez I fazy – 40 kg). Poza tym
dwa srebra zdobyła Martyna Cichosz
(w konkurencjach fighting – 52 kg i ne
waza – 52 kg), srebro wywalczyła także
Zuzanna Duda (fighting bez I fazy
– 44 kg) oraz Emilka Krawczyk (fighting bez I fazy – 48 kg), a brąz powędrował do Pawła Szlapy (w fightingu bez
I fazy – 22 kg)

Kamil Krzewina zdobył
brązowy medal na
mistrzostwach w Sochaczewie.
REKLAMA
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CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW
STYCZEŃ 2019 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

FORMA DZIAŁALNOŚCI
Śląskie kolędowanie z Marianem Brzozą

TERMIN

MIEJSCE

11.01.2019 r., godz. 17.00

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

do 31.01.2019 r.

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

Wystawa twórczości Leszka Siekańskiego

WYKŁADY:

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

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH SENIORÓW!
Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesłania swoich ofert na miesiąc luty do dnia
18.01.2019 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. 505008-772, e-mail: k.niestroj@gmail.
com.

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

„Rola muzyki w okresie klasycyzmu wiedeńskiego
a współcześnie” – Wenancjusz Ochman

10.01.2019 r., godz. 15.00

„Spacerkiem dookoła świata. Górna Wolta” – Damian Pomocka

17.01.2019 r., godz. 15.00

SOCJOLOGIA

31.01.2019 r., godz. 15.00

LITERATURA

18.01.2019 r., godz. 15.00

SPOTKANIE PRZY MUZYCE

19.01.2019 r., godz. 17.00

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
ul. E. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska (Bielszowice)

Akademia ﬁlmowa – ﬁlm „Gentleman z rewolwerem”

11.01.2019 r., godz. 17.00

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

KLUB SENIORA

poniedziałki
w godz. 10.00-12.00

Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej
ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)

KAWIARENKA UTW

wtorki w godz. 11.00-13.00

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

Wszystkim Seniorom
naszego Miasta życzymy,
aby magiczna moc
wigilijnego wieczoru
przyniosła spokój i radość,
a Nowy Rok 2019
– zdrowie, pomyślność i szczęście.
Rada Seniorów
Miasta Ruda Śląska
REKLAMA

