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CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW
MARZEC 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

FORMA DZIAŁALNOŚCI

TERMIN

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

Twórcze Chwilki – zajęcia szycia i rękodzieła

poniedziałki, godz. 9.30-11.00

Gimnastyka Seniora

wtorki, godz. 10.00-11.30
czwartki, godz. 9.30-11.00

Spotkanie Klubu Aktywnego Seniora

21.03.2019 r., godz. 11.00-13.00

Wycieczka do Krakowa połączona
z warsztatami w Muzeum Japonistyki

16.03.2019 r.

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

6.03.2019 r., godz. 17.00-20.00

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

Klub Seniora
(Krystyna Pospieszczyk, tel. 503-954-266)

13.03.2019 r., godz. 17.00-19.00

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

Osiedlowy Dom Kultury RSM
„Country”

Gimnastyka dla Seniorów i nie tylko

każdy wtorek i czwartek, godz. 18.00-19.00

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

Zespół Wokalny „Fermata”

Śpiewaj z nami!
Zapraszamy!

każdy piątek, godz. 9.00-11.00

Salka katechetyczna Parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Rudzie Śląskiej (Bykowina)

Związek Harcerstwa Polskiego
Krąg Seniora
„Ślonzoki”
Komenda Hufca w Rudzie Śląskiej
im. hm. Ł. Zawady
(tel. 511-532-077)

Spotkanie towarzysko-informacyjne

5.03.2019 r., godz. 16.00

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

Wykład: „Zdrowie, muzyka, oczy”

7.03.2019 r., godz. 15.00

Seminarium:
Literatura – dr Jolanta Szcześniak

15.03.2019 r., godz. 15.00

Fundacja Aktywni
Społecznie „AS”

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

Spacerkiem dookoła świata – rejs żeglarski
na Grenlandię – Damian Szołtysik

14.03.2019 r., godz. 15.00

Akademia filmowa – film pt. „Przemytnik”

15.03.2019 r., godz. 17.00

Koła artystyczne:
Chór
Koło plastyczne
Zespół teatralny
Sekcja poetycka

środy w godz. 15.00-17.00
poniedziałki w godz. 17.00-20.00
czwartki w godz. 10.00-12.00
środy w godz. 10.30

MIEJSCE

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

siedziba RUTW
ul. L. Tołstoja 13
41-709 Ruda Śląska (Czarny Las)
Kino Patria, ul. Chorzowska
41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)
siedziba RUTW
ul. L. Tołstoja 13
40-709 Ruda Śląska (Czarny Las)

Kluby:
Klub dyskusyjny RUTW

poniedziałki w godz. 10.00-12.00

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

Kawiarenka RUTW

wtorki w godz. 10.30-13.00

siedziba RUTW
ul. L. Tołstoja 13, 41-709 Ruda Śląska (Czarny Las)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW!
Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert na miesiąc kwiecień do dnia 15.03.2019 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. 505-008-772, e-mail: k.niestroj@gmail.com
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MUZEUM PRL-U

Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej
oficjalnie stało się… muzeum.
A to za sprawą wpisu bielszowickiej
placówki do Państwowego Rejestru
Muzeów, którego dokonał minister
kultury i dziedzictwa narodowego.
Tak naprawdę była to jednak
formalność, bo rudzkie Muzeum PRL-u
od początku istnienia nie zwalnia
tempa i cały czas się rozwija. Oprócz
corocznego sezonu działalności,
nowych wystaw i eksponatów,
muzeum powiększa się
o nowe pomieszczenia, a pomysłów
na przyszłość nie brakuje.

Pokazują dawną epokę, a wciąż mają nowe pomysły
Jednym ze zrealizowanych dotychczas
pomysłów było otwarcie nowej sali w budynku obory. – Z kolei w tym roku powierzchnię muzeum planujemy poszerzyć
o kolejną salę i tym samym pierwsze piętro obory zostanie udostępnione dla zwiedzających. Tam będziemy mogli wyeksponować to, co dotychczas było schowane
w naszych magazynach. Bo chociaż muzeum ma dużą powierzchnię wystawienniczą to wciąż za małą, by móc pokazać
wszystko to, co udało nam się zgromadzić
przez ostatnie dziesięć lat – tłumaczy Monika Żywot, prezes Fundacji Minionej

Epoki, która prowadzi Muzeum PRL-u.
– Po realizacji tej inwestycji do remontu
zostanie nam największe pomieszczenie
obory, ale o tym będziemy myśleć w perspektywie kilku lat, bo mówimy tutaj o wielomilionowych nakładach finansowych
– dodaje.
Obecnie w bielszowickim Muzeum
PRL-u trwa przerwa zimowa, ale już rozpoczęły się przygotowania do kolejnego,
dziewiątego sezonu działalności. W ramach niego otwarta zostanie m.in. nowa
wystawa, która powstaje przy współpracy
z sosnowieckim muzeum. – Jak co roku

wymieniamy większość naszej ekspozycji.
Będą nowe wystawy, czy nowa Kapsuła
Czasu, a do tego nasze „tradycyjne eksponaty”, czyli pomniki, malarstwo, samochody oraz przedmioty codziennego użytku
– wylicza Monika Żywot.
Do tego w tym roku odbędzie się kolejna edycja Zlotu Pojazdów Minionej Epoki, który na stałe wpisał się już w kalendarz imprez w Muzeum PRL-u. Być może
nawet Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej
będzie miało szansę współpracować w ramach Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. – Na pewno argu-

Zwiedzający Muzeum PRL-u mogą podziwiać liczne modele m.in. samochodów.

mentem, na którym możemy oprzeć się
w rozmowach jest to, że nasz zbiór
motoryzacji to prawdziwy kawał historii
technicznej. Jednak na razie jest za wcześnie, aby o tym mówić – mówi Monika
Żywot.
Czy to, że bielszowickie Muzeum
PRL-u zostało wpisane do Państwowego
Rejestru Muzeów, przełoży się na kolejne
działania? – Myślę, że możliwości współpracy z innymi podmiotami będą dzięki
temu większe, więc to na pewno jest wartość dodana – ocenia Monika Żywot.
 Joanna Oreł, Foto: Jacek D Knapik

W pomieszczeniach muzealnych można zobaczyć wyposażenie z dawnych lat.

Jedną z atrakcji bielszowickiego Muzeum PRL-u jest bogata kolekcja pomników z minionej epoki.

Sztandarowym miejscem jest także Kapsuła Czasu.
REKLAMA
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Parking do poprawy?

Foto: mat. pras.

Od niedawna dworzec w Chebziu stał się nową wizytówką miasta za sprawą
utworzenia w jego budynku centralnej siedziby MBP w Rudzie Śląskiej. Podczas
otwarcia MBP brakowało oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Ta sytuacja już się zmieniła.

Miejsca parkingowe przy dworcu właśnie są tworzone.

W tej sprawie do naszej redakcji zwrócił
się jeden z mieszkańców. – Przy tak dużym
remoncie i widocznym efekcie wizualnym,
warto byłoby zwrócić uwagę na potrzeby
niepełnosprawnych – tłumaczył nasz Czytelnik. – Przed dworcem próżno jednak szukać miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, a to w obecnych czasach powinno być oczywiste – dodał.
Rzeczywiście – po oddaniu inwestycji
do użytku miejsc do parkowania było sporo, ale ani jedno nie zostało oznakowane

z myślą o niepełnosprawnych pasażerach.
Dobra informacja jest taka, że specjalnie
oznaczone miejsca są właśnie tworzone
i znajdują się na nowym parkingu. – Za budynkiem wybudowano nowy parking na
kilkadziesiąt miejsc, z którego już można
korzystać – wyjaśnia Piotr Janik, naczelnik
Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Ruda
Śląska. – W budynku powstały całkowicie
nowe ogólnodostępne sanitariaty, dostosowane również do osób niepełnosprawnych
– dodaje.
Arkadiusz Wieczorek

SPOTKANIE W SPRAWIE REGULACJI
POTOKU BIELSZOWICKIEGO
Prezydent Miasta Ruda Śląska
zaprasza mieszkańców na spotkanie
w sprawie regulacji Potoku Bielszowickiego (Kochłówki),
a w szczególności planów likwidacji rozlewiska powstałego
w sąsiedztwie osiedla „Niebieskie Dachy”.
Zebranie odbędzie się 7 marca 2019 r. (czwartek) o godzinie 17.00
w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Kukułczej 4.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
wykazu dotyczącego części nieruchomości gruntowej położonej
przy ul. Wysokiej, która przydzielona zostanie w trybie
bezprzetargowym na podstawie umów najmu zawartych na czas
oznaczony do 3 lat.

Nowowiejska pełna problemów

Podziurawiona droga dojazdowa, zarośnięte pobocza i chodnik, czy brak kanalizacji to niektóre problemy mieszkańców
ulicy Nowowiejskiej w Kłodnicy. Urzędnicy obiecali, że zajmą się rozwiązaniem niektórych z nich. Natomiast Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zapowiedziało budowę kanalizacji.
Do naszej redakcji traﬁł list napisany
w imieniu mieszkańców ul. Nowowiejskiej.
Zgłosili oni szereg problemów. Jednym
z nich jest podziurawiona droga, która jest
łatana co jakiś czas, ale deszcz wypłukuje
dziury i problem powraca. – Jednego roku
razem z mieszkańcami oddaliśmy wniosek
wraz z projektem, by naszą drogę wyremontować z funduszów budżetu obywatelskiego. Zakończyło się to ﬁaskiem, ponieważ
UM stwierdził, że remont drogi przekroczy
koszty projektu – tłumaczy pan Bartosz,
mieszkaniec ulicy Nowowiejskiej.
Kolejna sprawa dotyczy uporządkowania zieleni wzdłuż drogi oraz fragmentu
chodnika, który jest zarośnięty samosiejkami. Chodzi także o odbudowanie go. Okazuje się, że ta sprawa jest w toku. – Po przeprowadzeniu inwentaryzacji zieleni przy
ul. Nowowiejskiej, zakwaliﬁkowano drzewa
do wycinki. Wystąpiliśmy z wnioskiem
o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew,
dla których takie zezwolenie jest wymagane
– mówi Adam Nowak, rzecznik prasowy
UM Ruda Śląska. – Po uzyskaniu zezwolenia i wycince drzew będzie możliwe odtworzenie chodnika – dodaje.

Foto: arch. prywatne
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Mieszkańcy
ul. Nowowiejskiej
narzekają m.in.
na stan drogi.

To jednak nie wszystko. Mieszkańcy
ul. Nowowiejskiej od kilku lat przyglądają
się planom budowy kanalizacji. – W czerwcu 2017 r. został ogłoszony przetarg, natomiast w połowie lipca 2017 r. ogłoszono
wynik przetargu, który brzmiał: „Komisja
przetargowa zamyka postępowanie bez wyboru oferty. Powód: najniższa kwota przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sﬁnansowanie zamówienia” – tłumaczy pan Bartosz.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zapowiada, że zamierza wybudować
kanalizację przy ul. Nowowiejskiej. Jednak
zdaniem spółki problem leży po stronie...
części mieszkańców. – W związku z bra-

kiem deklaracji dotyczącej podłączenia do
kanalizacji wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w obszarze objętym budową, PWiK ponownie wystąpi
do mieszkańców z pismem o wyrażenie zainteresowania podłączeniem się do sieci
kanalizacyjnej – wyjaśnia Małgorzata Kowalczyk-Skrzypek z PWiK. – Deklaracja
wszystkich mieszkańców jest niezbędna
z uwagi na konieczność osiągnięcia wskaźnika koncentracji (tj. liczby mieszkańców
przypadającej na długość budowanej sieci
kanalizacyjnej) określonego w rozporządzeniu w sprawie sposobu wyznaczania
obszarów i granic aglomeracji – podsumowuje.
Joanna Oreł

KAMIENIARSTWO

OGŁOSZENIA

Natura jest najpiękniejsza...

RATY
0%
NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE
ORAZ NAJDŁUŻSZE GWARANCJE
RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy
Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz paraﬁalny)

w w w. k a m i e n i a r s t wo. s l a s k . p l | t e l . 5 0 1 - 3 0 3 - 6 2 8 , 5 0 7 - 0 9 0 - 2 4 1

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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MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA

KINO DLA KOBIET

To już czwarty sezon

Do końca kadencji ma
zmienić się statut MRM

Trwa kolejna edycja spotkań „Kina dla Kobiet”. O tym, jak to się dzieje, że ten cykl
spotkań cieszy się niesłabnącą popularnością, rozmawiamy z Patrycją Pelką
i Martą Glamb, inicjatorkami „Kina dla Kobiet”.

– Jak podsumujesz prace młodzieżowej rady? Czy to była owocna kadencja?
– Jestem naprawdę zadowolona z naszych dokonań. Nie zabrakło głównych
punktów działalności, takich jak konkurs
„O Rudzki Mikrofon”, debata, czy współdziałanie przy organizacji Ogrodów Śniadaniowych przy MCK-u oraz w ramach
Festiwalu Polsko-Irlandzkiego. Dumna
jestem także z tego, co udało nam się zapoczątkować, czyli Hoya Festiwalu, który
zorganizowaliśmy wspólnie z Zespołem
Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach. Mimo tego, że nasza kadencja
jest skrócona o pół roku to udało nam się
zrobić wszystko. Jednak bardzo żałujemy,
że nie będziemy mogli spędzić ze sobą
więcej czasu.
– Na czym zamierzacie się skupić
na ostatniej prostej?
– Przed nami przede wszystkim piąta
edycja konkursu wokalnego „O Rudzki
Mikrofon”. W tym roku wprowadziliśmy
do regulaminu opcję głosowania publiczności, więc wierzymy, że będzie to wyjątkowa edycja, która jeszcze bardziej zintegruje rudzką młodzież. Planujemy również kolejną debatę oraz oczywiście zamierzamy zaangażować się w obchody

60-lecia miasta. Ostatnią ważną rzeczą,
jaką chcielibyśmy przeprowadzić to
zmiana statutu Młodzieżowej Rady Miasta.
– Co zdaniem młodzieżowych radnych wymaga zmiany?
– Przede wszystkim konsultujemy się
z innymi radami, które również korzystają z naszych pomysłów statutowych. Innowacją, nad którą myślimy, jest wprowadzenie możliwości mianowania radnego. To byłyby wolne mandaty, na przykład pięć miejsc. Moglibyśmy je obsadzić
osobami, które naprawdę chcą działać,
a nie brały udziału w wyborach. Rada
rozpatrywałaby taki wniosek i mogłaby
zmieniać swój skład w trakcie kadencji,
a przez to jej działanie mogłoby być jeszcze bardziej owocne. Zależy nam na tym,
gdyż w trakcie kadencji pojawiają się
osoby, które wyróżniają się w swoich
szkołach, a zanim odbędą się kolejne wybory, nie zawsze mogą już w nich brać
udział, chociażby ze względu na wiek.
Możliwość mianowania takiego „honorowego” radnego pozwoliłaby na podjęcie
wspólnych działań natychmiast i byłaby
dla takich osób wyróżnieniem,
– Na początku przyszłego roku szkolnego kolejne wybory. Jak się do nich

Foto: AW

Pół roku pozostało do końca kadencji rudzkiej Młodzieżowej Rady Miasta. O dokonaniach i planach na najbliższe miesiące rozmawiamy z przewodniczącą MRM,
Wiktorią Pierończyk.

przygotować i czy to już czas na myślenie o starcie?
– Młodzieżowa Rada Miasta to świetna zabawa, przygoda, ale przede wszystkim obowiązek i odpowiedzialność za
swój mandat, który przecież „podarowali” nam nasi wyborcy. Trzeba pracować
na ich zaufanie poprzez udział w sesjach
i pracach rady. Przede wszystkim musimy pamiętać, że reprezentujemy młodzież z naszych szkół. Także dialog pomiędzy naszymi rówieśnikami, urzędem
i dorosłymi jest bardzo ważny. Potrzebujemy osób kreatywnych z głowami pełnymi pomysłów. Osób zaangażowanych
i chętnych do działania. Ja, jako przewodnicząca, ale i moi koledzy z prezydium,
chcielibyśmy mieć zespół osób, które
chcą pracować, a nie tylko być w radzie.
Takich radnych przyszłej kadencji życzę
nie tylko sobie, ale i tym, którzy dostaną
się do Młodzieżowej Rady Miasta, bo radę tworzą wszyscy radni, a nie tylko piątka, która siedzi podczas obrad przodem
do reszty.
Arkadiusz Wieczorek

KULTURA

Dali polonezowi drugie muzyczne życie
Płyta nosząca tytuł „Ars Poetica” została pierwotnie wydana do celów promocyjnych. Jednak rezultatem wspólnej pracy
wytwórni DUX oraz muzyków była wygrana w konkursie Instytutu Muzyki i Tańca o dofinansowanie Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Muzyczny ślad 2018”. Ponadto nie
poprzestano na promocyjnym wydaniu
płyty „Ars Poetica”, ale nagrano ją dla
szerszego kręgu odbiorców.
Koncepcja płyty opiera się na polskim,
tradycyjnym tańcu narodowym – polonezie. Dobór kompozytorów nie był przypadkowy. Kompozytor i skrzypek Karol Lipiński urodził się w Radzyniu Podlaskim,
skąd pochodzi Zuzanna Budzyńska. Skrzypaczka przez kilka lat kształciła się pod
kątem muzycznym w Lublinie, rodzinnym
mieście Henryka Wieniawskiego, a także
profesora Edwarda Zienkowskiego, w którego klasie we Wiedniu Zuzanna studiuje
w ramach programu Erasmus+. Skrzypaczka jest także studentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, którego rektorem w latach 1919-1922 był Emil Młynarski – ówczesny dyrektor Filharmonii

Szymon
Ogryzek
i Zuzanna
Małgorzata
Budzyńska
nagrali
płytę
zainspirowaną
polonezem.

Narodowej, w której Zuzanna miała przyjemność wielokrotnie występować jako
członek Warszawskiej Orkiestry Smyczkowej im. Zenona Brzewskiego.
Z kolei rudzianin Szymon Ogryzek jest
absolwentem Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach w klasie
profesor Lubow Nawrockiej. Obecnie jest
studentem IV roku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
w klasie fortepianu profesor Joanny Ław-

Foto: mat. pras.

Pomysł nagrania płyty z najpiękniejszymi polonezami na skrzypce oraz fortepian w twórczości kompozytorów polskich zrodził
się w styczniu 2017 roku i miał w tym udział jeden z rudzkich muzyków. Projekt ten zwyciężył w 10. edycji konkursu o stypendium Banku Societe Generale, a jego autorzy – Zuzanna Małgorzata Budzyńska (skrzypce) oraz rudzianin Szymon Ogryzek
(fortepian) płytę nagrali w sierpniu 2017 roku.

rynowicz-Just oraz w klasie kameralistyki,
profesor Krystyny Makowskiej Ławrynowicz. Równolegle studiuje na Universität
für Musik und darstellende Kunst we
Wiedniu w klasie koncertowej fortepianu
prof. Jana Jiracka von Arnim w ramach
prestiżowego programu Erasmus+. Jest
ponadto laureatem wielu konkursów solowych oraz kameralnych, zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym.

Arkadiusz Wieczorek

Foto: arch.
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,,Kino dla Kobiet” od czterech edycji cieszy się ogromną popularnością.

– Który to sezon ,,Kina dla Kobiet”?
– Ostatnio przeglądałyśmy galerię zdjęć
związaną z naszą inicjatywą „Kina dla Kobiet”. Znalazłyśmy pierwszy plakat z 2015
roku i to niebywałe, że jesteśmy już w trakcie czwartego sezonu.
– Jak oceniacie Waszą działalność?
– Uważamy, że nasza inicjatywa to
atrakcja, której brakowało w naszym
mieście. Kobiety rezerwują bilety z wyprzedzeniem i ogromnie cieszy nas tak
wysoka frekwencja. Tak naprawdę „Kino
dla Kobiet” w Rudzie Śląskiej tworzymy
„poza lekcjami”, czyli po naszej pracy
zawodowej. Jednak niezmiennie od czterech lat mamy tę samą energię do działania.
– Czy to, co dzieje się w „Kinie
dla Kobiet”, jest zgodne z tym, co
pierwotnie zakładałyście?
– Tak, nasze założenia związane z kinem, spełniają się. Zaznaczamy, że głównym naszym celem było zachęcenie
kobiet do wyjścia z domu. Chciałyśmy,
aby nasze panie miały okazję założyć
szpilki, pomalować usta na czerwono,
wyjść i zamknąć za sobą drzwi domu,
w którym to tym razem mąż pilnuje dzieci. Dzięki temu, że „Kino dla Kobiet” jest
imprezą cykliczną, rudzianki mają ku temu wspaniałą okazję. Kobiety regularnie
spotykają się, rozmawiają oraz słuchają
ciekawych prelekcji na różne tematy. Jednak nasze kino cały czas ewoluuje. Uważamy, że mamy parę podobnych cech
charakteru, ale łączy nas bezapelacyjnie
jedna. Jesteśmy uparte, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Uparłyśmy
się, że wyciągniemy nasze rudzianki z
domów. Niektórzy stawiali już na nas
kreskę i mówili, że to na pewno się nie
uda. Dla nas nie ma jednak rzeczy niemożliwych. Efekty naszej pracy widać
podczas każdego spotkania, kiedy chętnych jest więcej niż jesteśmy w stanie
zmieścić w kinie. Jesteśmy doceniane nie
tylko przez rudzianki, ale też przez firmy
i organizacje, które chcą z nami współpracować.

– Macie jakieś założenia związane
z „Kinem dla Kobiet”, do których chcecie dążyć?
– Najważniejsze założenie jest za nami
– pełna sala kobiet. Teraz kolejny cel.
Chcemy promować rudzkie firmy, które
prowadzone są przez kobiety. Uważamy,
że w kobietach siła i musimy sobie wzajemnie pomagać. Kobiety w życiu codziennym wykonują ogromną pracę, związaną
z wychowywaniem dzieci i prowadzeniem
domów. Są wielozadaniowe i niezniszczalne, bo przy tym wszystkim pracują na etatach i prowadzą swoje firmy. Musimy to
pokazywać. Śmiejemy się, że same jesteśmy takimi Xenami – wojowniczymi księżniczkami i chcemy tymi siłami dzielić się
z uczestniczkami „Kina dla Kobiet”. Mamy
także propozycję nie tylko dla kobiet, które
prowadzą swoją działalność, ale również
dla pań, które chcą podjąć pracę lub po prostu coś zmienić. Chcemy zachęcać kobiety
do rozwoju osobistego. W tym celu będziemy proponować szkolenia oraz oferty dofinansowań z Powiatowego Urzędu Pracy
i Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
– Gdybyście miały jeszcze raz decydować, czy organizować „Kino dla Kobiet”
– jaka byłaby decyzja?
– Bez zastanowienia taka sama. Inicjatywa, którą stworzyłyśmy, daje nam wiele satysfakcji. Aby zorganizować „Kino dla Kobiet”, nieraz musimy poświęcić nasz czas
z rodziną oraz pogodzić obowiązki w pracy
z organizacją imprezy. Jednak nie ma rzeczy
niemożliwych. Kino jest świetne – głównie
dla pań, które korzystają z tej atrakcji, a także dla firm oraz dla jedynego w naszym mieście kina studyjnego. Samo Kino Patria ma
bardzo ciekawą historię. To perełka w naszym mieście. Może nie ma wielu udogodnień, którymi zachęcają nas komercyjne kina, ale ma niepowtarzalny klimat i najlepszy
popcorn. Właścicielka kina Ewa BrzezińskaDłóciok zaufała nam cztery lata temu, kiedy
przedstawiłyśmy jej nasz pomysł, za co bardzo dziękujemy. Przed nami wiele inspirujących spotkań, a najbliższe już 8 marca.
Arkadiusz Wieczorek
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Od 4 marca br. będzie można składać wnioski o wydanie elektronicznych dowodów osobistych. Będą one posiadały warstwę elektroniczną,
która z czasem umożliwi m.in. korzystanie z e-usług udostępnianych przez urzędy, banki czy służbę zdrowia. Nowe dowody zastąpią stare
dokumenty, które z biegiem czasu będą tracić swoją ważność. Proces wymiany dokumentów potrwa do 2029 r. W najbliższych dniach osoby, które będą wnioskowały o wydanie dowodu, muszą przygotować się na utrudnienia. Ze względu na prace serwisowe od 27 lutego
do 4 marca nie będzie można złożyć wniosku przez Internet, a 1 marca w Urzędzie Miasta będzie można to zrobić tylko do godz. 11.30.

E-dowód coraz bliżej

– Od 27 lutego do 3 marca nie będzie
możliwości złożenia wniosku przez Internet ze względu na prace serwisowe
prowadzone przez Centralny Ośrodek
Informatyki. Przeprowadzenie tych prac
jest konieczne przy wdrażaniu
e-dowodów – informuje Bożena Kurpanik, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ruda Śląska.
– Osoby, które złożą wniosek o wydanie
dowodu osobistego za pośrednictwem
platformy ePUAP proszone są o sprawdzanie skrzynki elektronicznej lub kon-

takt telefoniczny z urzędem w celu potwierdzenia prawidłowości złożonego
wniosku. Wnioski, które będą zawierały
braki formalne lub zostanie do nich dołączona nieodpowiednia fotograﬁa, nie
będą mogły być rozpatrzone według aktualnie obowiązujących przepisów
– dodaje.
Natomiast jeśli ktoś zdecyduje się złożyć wniosek o wydanie dowodu osobiście w Urzędzie Miasta, będą one przyjmowane w godzinach pracy urzędu, za
wyjątkiem piątku 1 marca. Wtedy wnioski będzie można składać maksymalnie

do godziny 11.30, ponieważ o godzinie
12.00 zostanie wyłączony Rejestr Dowodów Osobistych.
– Wszystkie te niedogodności wynikają ze zmiany przepisów o dowodach
osobistych i wdrażaniu nowych dowodów z warstwą elektroniczną. Ważne
jest także to, że od 4 marca będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego. Jeśli jednak
ktoś ma jeszcze ważny dokument, to nie
musi go zmieniać. Wymiana jest konieczna przede wszystkim dla osób, których dowody osobiste tracą ważność.

Proces wymiany starych dowodów
osobistych na e-dowody potrwa do
2029 r. – wyjaśnia Bożena Kurpanik.
– E-dowody będą pełniły wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, czyli potwierdzenie tożsamości
i obywatelstwa oraz uprawnienie do
przekraczania granicy. Najważniejsze
jest to, że będą posiadały warstwę elektroniczną, która z czasem umożliwi
m.in. korzystanie z e-usług udostępnianych przez urzędy, banki, jednostki
służby zdrowia i inne instytucje, np. korzystanie z automatycznych bramek

granicznych i logowanie się do portali
administracji publicznej – podkreśla
Bożena Kurpanik.
W 2018 roku Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ruda Śląska wydał 12 961 dowodów osobistych, z kolei
rok wcześniej, czyli w 2017 roku dokumentów tych zostało wydanych 19 364.
Więcej bieżących informacji na temat e-dowodów można uzyskać na
stronie internetowej Ministerstwa
Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/
cyfryzacja/e-dowod-juz-wkrotce oraz
www.edowod.gov.pl.
AL

Bezpłatny kurs samoobrony z okazji Dnia Kobiet ruszy 9 marca! Już po raz szósty rudzianki będą miały okazję wziąć udział w szkoleniu, które pozwoli im
poradzić sobie w sytuacji zagrożenia. Kurs, który składa się z ośmiu spotkań, poprowadzą instruktorzy z Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate. Zgłoszenia
do udziału w zajęciach przyjmowane będą w rudzkim Urzędzie Miasta od 28 lutego do 6 marca. Liczba miejsc ograniczona!

Bądź bezpieczna!

– Od pierwszej edycji szkolenie
cieszyło się dużym zainteresowaniem
i jestem przekonana, że w tym roku będzie tak samo. Dlatego zachęcam
wszystkie panie do udziału. Z pewnością poczują się bezpieczniej dzięki
umiejętnościom, które zdobędą podczas kursu – zachęca Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Myślę, że to nie ostatnia edycja i w przyszłym roku znowu zorganizujemy te
bardzo lubiane przez rudzianki zajęcia
– dodaje.
Pierwsze szkolenie odbędzie się
w sobotę (9 marca) od godz. 9.00 do
10.30 w siedzibie Rudzkiego Klubu
Kyokushin Karate przy ul. Ratowników. Pozostałe siedem zaplanowano
na każdą kolejną sobotę od 16 marca

do 20 kwietnia w tych samych godzinach. Zajęcia poprowadzą trzej instruktorzy Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate: Roman Dymek, Marek
Partuś i Piotr Muc, którzy na co dzień
pracują w służbach miejskich.
– Zależy nam na tym, żeby uczestniczki szkolenia nauczyły się konkretnych technik samoobrony i umiały skutecznie obronić się przed atakiem napastnika. Na pierwszych zajęciach dowiedzą się m.in. jak przyjąć bezpieczną
pozycję walki oraz co zrobić, aby
zmniejszyć skutki ewentualnego ataku,
a także jak bezpiecznie upadać – zapowiada Roman Dymek – jeden z instruktorów. – Organizujemy to szkolenie już po raz szósty i co roku cieszy się
ono ogromnym zainteresowaniem

pań. Mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo – dodaje.
Zapisy na kurs przyjmowane będą
w dniach od 28 lutego, od godz. 8.00
do 6 marca do godz. 16.00 pod adresem: media@ruda-sl.pl oraz pod numerem telefonu 32 342-36-06. Można
też zgłosić się osobiście do Wydziału
Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta (pokój 325). Jedna osoba może
zgłosić maksymalnie dwie osoby.
– Ze względu na wielkość sali,
w kursie udział może wziąć 40 pań,
dlatego o uczestnictwie w zajęciach
zdecyduje kolejność zgłoszeń – zaznacza Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
AL

Uczestniczki szkolenia nauczą się, jak skutecznie obronić się przed atakiem napastnika.
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W nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku wybuchło I Powstanie Śląskie. – To ważne wydarzenie z naszej historii, o którym trzeba pamiętać – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
– Chcemy przypomnieć wydarzenia z 1919 roku, a przede wszystkim sylwetki tych, którzy nie wahali się zapłacić najwyższą cenę za połączenie Śląska z Ojczyzną – mówi.

100 lat od I Powstania Śląskiego

Jan Szewczyk
Miasto planuje szereg wydarzeń związanych z tą wyjątkową rocznicą. – Ważnym
aspektem obchodów będą planowane spotkania z potomkami powstańców, których
zapraszam do kontaktu z Wydziałem Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta – mówi prezydent Dziedzic. – Mam nadzieję, że
rodziny będą chciały podzielić się z nami
wspomnieniami o swoich przodkach i pokazać pamiątki z tamtego okresu – dodaje.
Wydział mieści się w budynku A Urzędu
Miasta przy placu Jana Pawła II w Nowym
Bytomiu w pokoju nr 325. Możliwy jest
również kontakt e-mailowy pod adresem:
rozwoj@ruda-sl.pl lub telefoniczny pod
numerem: 32 342-36-06.
Pierwsze dwudziestolecie XX wieku to
okres tragicznych wydarzeń, ale także nadziei na odzyskanie niepodległości przez
Polskę. Wielu Ślązaków walczyło w armii
niemieckiej i straciło życie na frontach
I wojny światowej. Wojna zakończyła się
w 1918 roku klęską Niemiec i odrodzeniem
Rzeczpospolitej. Traktat wersalski, będący
zwieńczeniem konferencji pokojowej, zakładał, że przynależność państwowa Górnego Śląska zostanie rozwiązana w drodze
plebiscytu. W celu jego przygotowania
i zorganizowania w lutym 1920 roku na
Górny Śląsk przybyła angielsko-francusko-włoska Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa. Na jej czele stanął
francuski generał Henri Le Rond. Zaniepokojeni rozwojem sytuacji Górnoślązacy
chcieli, w podobny sposób jak w Wielkopolsce, zbrojnym powstaniem przywrócić
Górny Śląsk Polsce.
Powstanie było następstwem strajku
górników i hutników, w którym 14 sierpnia
uczestniczyło ok. 140 tys. robotników. Domagali się oni m.in. niedopuszczania do

pracy członków bojówek niemieckich i byłych grenzschutzów oraz odwołania stanu
oblężenia. 15 sierpnia w kopalni „Mysłowice” oddział Grenzschutzu otworzył ogień
do protestujących wraz z rodzinami robotników. Zginęło siedmiu górników, dwie
kobiety i 13-letni chłopiec. Walki powstańcze w krótkim czasie objęły powiaty
pszczyński, rybnicki czy katowicki oraz te,
w których był spory odsetek ludności polskojęzycznej.
W Orzegowie organizowaniem Polskiej
Organizacji Wojskowej zajął się górnik Jan
Szewczyk. Do organizacji wstąpiło 60
osób. Wśród broni mieli zapas granatów
własnej roboty, siedem karabinów i broń
krótką. Petardy i granaty były wykonane
z dynamitu skradzionego z kopalni „Karol”. Rozkaz do rozpoczęcia I Powstania
Śląskiego miejscowi dowódcy otrzymali
16 sierpnia 1919 roku wieczorem. Powstańcy orzegowscy i godulscy zebrali się w parku godulskim. W nocy z 17 na 18 sierpnia
na terenie Orzegowa doszło do walk, podczas których powstańcy opanowali ratusz
i zabrali znajdującą się tam broń. Akcję ułatwił dowódca miejscowego oddziału powstańczego Jan Szewczyk, który był członkiem rady gminnej i wiedział, gdzie znajduje się klucz do szafy z bronią. Powstańcami obsadzono najważniejsze punkty
strategiczne Orzegowa. Do rozbrojenia stacjonującego w Domu Górnika Grenzschutzu wysłano kilku powstańców pod dowództwem Romana Latki. Cały oddział Grenzschutzu, po krótkiej, lecz bardzo zaciętej
walce, poddał się Polakom. Zdobyto broń
i amunicję, w tym m.in. karabin maszynowy. Orzegów był wolny. Jednak 18 sierpnia
1919 roku w godzinach popołudniowych,
od strony Bobrka i Szombierek, Niemcy

Rudzki Informator Samorządowy

Wincenty Lip
skoncentrowali kontratak. Szczególnie
ciężkie walki miały miejsce od strony Bobrka, gdzie zarówno powstańcy, jak i Grenzschutz użyli ciężkich karabinów maszynowych. Powstańczą obsługę karabinów maszynowych stanowili Ludwik Kopel i Paweł Idzik. Obrona Orzegowa wytrzymała
do godziny 18.00, kiedy powstańcy musieli
się wycofać ze względu na brak amunicji.
W walkach zginęło trzech powstańców:
Oskar Moszny, Wilhelm Lukaszczyk
i Konrad Mrozek, a ośmiu odniosło rany.
Po walkach nowe oddziały Grenzschutzu
opanowały miejscowość. Około 120 osób
musiało z Orzegowa uciekać.
W sąsiedniej Goduli oddziałem powstańczym dowodził Robert Kula. Walki również
rozpoczęły się w nocy z 17 na 18 sierpnia
1919 roku. W akcji uczestniczyli powstańcy
pod dowództwem Wilhelma Hartmana. Oddział powstańczy stoczył zwycięską walkę
z oddziałem Grenzschutzu, który zbliżył się
od strony Chebzia. Nazajutrz Niemcy zaatakowali ze zdwojoną siłą od strony Chebzia,
Lipin i Orzegowa. Powstańcy musieli się
wycofać, dwóch z nich zginęło: Juliusz Tuszy i Paweł Maniura.
Działania powstańcze toczyły się również w Wirku i Nowym Bytomiu (Friedenshütte), gdzie miała miejsce strzelanina
między powstańcami a Grenzschutzem.
Warto również dodać, że w trakcie powstania strajkowali pracownicy kopalni w Bielszowicach. Protestowali przeciw zatrudnianiu byłych ochotników Grenzschutzu.
Ważną bazą rekrutacyjną dla oddziałów
powstańczych stanowiły również oddziały
ochotniczej i kopalnianej straży pożarnej.
W walkach wyróżnili się strażacy: Stanisław Ciężki, Herman Kara, Maksymilian
Klose, Fryderyk Pyka, Jan Wieczorek
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i Wincenty Wojtyczka. Z kolei w Halembie, na skutek niemieckiej prowokacji zabito dwóch, a aresztowano kilkunastu polskich działaczy. Trzeba również wspomnieć, że podczas I Powstania Śląskiego
zamordowano Wincentego Lipa z Goduli
i Wincentego Janasa z Rudy, a innych powstańców maltretowano.
Niestety, po początkowych sukcesach
powstańców, niemiecki Grenzschutz sprowadził posiłki. Powstańcy dysponujący
bronią ręczną nie byli w stanie przeciwstawić się broni maszynowej, artylerii czy
pociągom pancernym i samolotom. Alfons
Zgrzebniok wydał rozkaz zaprzestania
walk 24 sierpnia 1919 roku ze względu na
beznadziejne położenie oddziałów powstańczych oraz wzrastające represje ze
strony władz niemieckich.
Szacuje się, że w I Powstaniu Śląskim
wzięło udział od 12 do 15 tys. Ślązaków,
a w walkach zginęło 477 osób. Powołana
pod naciskiem międzynarodowej opinii
komisja ustaliła łączną liczbę 2500 poległych, rozstrzelanych i powieszonych Polaków. Po zakończeniu walk ponad
9 tys. powstańców schroniło się w Polsce.
Razem z rodzinami i innymi zagrożonymi
aresztowaniami osobami, liczba uchodźców przekroczyła 22 tys.
Mimo brutalnego stłumienia zrywu powstańczego, walka o połączenie z Polską
nie ustała. Działania przyspieszyły ustalenie plebiscytu. Na czele polskich komitetów plebiscytowych od wiosny 1920 roku
stali: w Orzegowie – Jan Szewczyk,
a w Goduli – Wilhelm Hartman.
Aktywnymi działaczami plebiscytowymi byli również: Wincenty Loewe, Ryszard
Seiler, Emanuel Jaworek, Ludwik Kokot,
Jan Dragon, Emanuel Helm oraz Franci-

Wilhelm Hartman
szek Garbaciok. Okres przed plebiscytem
to czas wzmożonego terroru bojówek niemieckich. W czerwcu 1920 roku z rąk właśnie takiej bojówki zginął powstaniec Feliks Wyleżoł. W 1920 roku w Orzegowie
liczebność Polskiej Organizacji Wojskowej
wyniosła 120 osób. Do II Powstania Śląskiego stawiło się 130 zbrojnych. Miejscem
zbiórki był Dom Związkowy. Powstańcy
zostali uzbrojeni w 43 karabiny, 24 rewolwery i granaty. Opanowano budynek urzędu gminnego i poczty, zajęto kopalnię
i koksownię. W walkach ciężko ranny został Alojzy Doleżych. W wyniku II Powstania Śląskiego zlikwidowano policję niemiecką (tzw. Sipo), utworzono parytetyczną policję plebiscytową oraz wprowadzono
szereg postulatów, zmierzających do równouprawnienia Polaków z Niemcami. Plebiscyt odbył się 20 marca 1921 rok. Za
Polską głosowało 2857 mieszkańców Orzegowa, za Niemcami 1375 osób, nieważnych głosów było dziewięć, a 60 uprawnionych nie wzięło udziału w plebiscycie.
W niecałe dwa miesiące później wybuchło
III Powstanie Śląskie. Jego przyczyną był
niesprawiedliwy podział Górnego Śląska
zaproponowany przez delegatów pochodzących z Włoch i Anglii. Orzegowscy
powstańcy weszli w skład batalionu nowobytomskiego i walczyli na przedpolu Starego Koźla pod Bierawą, gdzie w walkach
brał udział również bielszowicki oddział
Mikołaja Pośpiecha. W walkach zginęli
orzegowianie: Franciszek Bednarek, Maksymilian Drewniok, Maksymilian Foik,
Roman Kostorz, Franciszek Kwiska, Wiktor Mikosz, Alojzy Panek i Augustyn
Stach.
 Krzysztof Gołąb, dyrektor Muzeum
Miejskiego w Rudzie Śląskiej
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| POLECAMY
Magdalena Niedźwiedzka

Barbara Radziwiłłówna.
Zmierzch Jagiellonów

OGŁOSZENIA DROBNE

Stephen King, Bev Vincent

17 podniebnych
koszmarów

USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty.
Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań,
domów. Tel. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, domów. Tel.
501-668-930.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.

Barbara Radziwiłłówna to kolejna po Bonie postać z autorskiego cyklu Magdaleny Niedźwiedzkiej
„Zmierzch Jagiellonów”. Może nie tak wyrazista i charakterna jak Bona, ale za to wygadana i nieprzejmująca się konwenansami. Jej nieprzeciętna uroda miała
ogromny wpływ na losy kraju – o mały włos wybuchłaby przez nią wojna domowa. Jak to często bywa
z pięknymi kobietami, była oskarżana o złe prowadzenie się, a nawet czary. Książka o niej to również
historia wielu interesujących postaci i koronowanych
głów, łącznie z Boną, która szczerze nienawidziła
Barbary i zabiegała o unieważnienie jej małżeństwa
z Zygmuntem II Augustem. Radziwiłłówna jest fenomenem polskiej kultury.

Zapnijcie pasy, przed Wami lot pełen koszmarów wybranych dla Was przez Stephena Kinga i Beva Vincenta.
Pasjonująca antologia, lektura w sam raz na lotnisko bądź
do samolotu, zawierająca między innymi nowe opowiadania Joe Hilla i Stephena Kinga. Stephen King napisał także przedmowę i wprowadzenia do wszystkich utworów.
Stephen King nie znosi latać. I wraz ze współredaktorem,
Bevem Vincentem, pragnie podzielić się tym strachem
przed lataniem z Wami. Witajcie w „17 podniebnych koszmarach”, antologii opowiadającej o nieszczęściach, które
mogą Was spotkać, kiedy jesteście jedenaście kilometrów
nad ziemią i pędzicie z prędkością ponad ośmiuset kilometrów na godzinę, zamknięci w metalowej rurze (jak
– brrr! – w trumnie) z około setką obcych ludzi.

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120119.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.
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. 737593-999.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie,
niedrogo. Tel. 606-274-056.
Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 503-574-985.

USŁUGI POGRZEBOWE
DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-0388, 32 242-26-27.

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405, ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.ANEL.pl, tel.
502-052-885.
Halemba, trzypokojowe, 74 m2, 237 tys., www.ANEL.pl,
tel. 502-052-885.
Ruda I, trzypokojowe, 48 m2, 125 tys., www.ANEL.pl,
tel. 502-052-885.
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, gotówka,
tel. 730-770-900.
Sprzedam OKAZJE: 2 pokoje, Solidarności 37 m2, 97 tys.,
2 pokoje, Sławika 44 m2, 109 tys., Niedzieli, 38 m2, 78 tys.
Tel. 793-017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.
NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych domów
jednorodzinnych. Obecna oferta: HALEMBA, ul. Solidarności
od 89 m2, WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2, GODULA „Paryż”
od 125 m2. Pomagamy uzyskać kredyt. Tel. 691-523- 055.
Mieszkanie do wynajęcia Ruda Śląska, 3 pokoje, c.o.,
balkon tel. 668-845-818, www.posesja.rsl.pl.
Kupię bezpośrednio kamienice całość lub udziały. Tel. 887877-189.

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Bartosz Tomczyk
syn Marzeny i Pawła
ur. 19.02. (3240 g)

Wojciech Miliczek
syn Anny i Artura
ur. 18.02. (4900 g i 57 cm)

Kamil Czekała
syn Katarzyny i Mariusza
ur. 19.02. (2700 g i 53 cm)

Anna Jacek
córka Marii i Roberta
ur. 19.02. (3060 g i 55 cm)

Mieszkanie do wynajęcia długookresowo. Umeblowane,
po remoncie, 72 m2. Ruda Śląska, dzielnica Orzegów, nowe
budownictwo. Tel. 516-069-440.
Halemba: wynajmę mieszkanie, 40 m2 kamienica, ogród,
dobry stan. Tel. 691-267-689.
Kupię kawalerkę do 22 m2, tel. 606-717-534.
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.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752634, 502-865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy.
Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA
CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31,
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko
Urzędu Skarbowego).

PRACA
Buduj-Remontuj zatrudni pracowników ogólnobudowlanych. Tel. 784-612-706, 788-266-235.
Zatrudnimy kierowcę ambulansu oraz sanitariusza-noszowego i ratownika medycznego. NZOZ Paktor, tel. 32
771-71-02, praca@paktor.com.pl.
Zatrudnimy pomocnika mechanika samochodowego
z prawem jazdy.Paktor s.c., paktor@o2.pl lub tel. 32 77171-07.
Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel 32 243-65-99.
Chcesz zarabiać większe pieniądze? Pracuj jako opiekunka seniorów w Niemczech. Nie znasz języka niemieckiego? Zapisz się na bezpłatny kurs w Rudzie Śląskiej,
z gwarancją zatrudnienia! Zadzwoń: 506-288-940.
Zatrudnimy kierowców z kategorią C. Praca na terenie woj.
śląskiego. Tel. 693-399-002, 693-399-005.
Fryzjerkę na dobrych warunkach zatrudnię. Halemba. Tel.
509-553-851.
Drukarnia w Rudzie Śląskiej zatrudni: graﬁka komputerowego operatora CTP/DTP. Zainteresowanych proszę o CV na
adres praca@mewadruk.com.
PPUH ,,PROMUS Ruda Śląska” sp. z o.o. zatrudni pracownika budowlanego. Wymagane: doświadczenie i znajomość
prac remontowo-budowlanych, prawo jazdy kat. B. Kontakt:
32 342-06-14; 32 342-06-40; kadry@promus.com.pl.

RÓŻNE
Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO,
TT. Tel. 607-912-559.
Kupię wszelkie starocie od igły po szafę. Tel. 603-280-675.
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. 501-355872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32
248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227.
Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 9.00-16.00, wt., śr., czw. 9.00-15.00,
pt. 9.00-14.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega
sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie
publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje
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ZŁOTE GODY
Kolejni jubilaci odznaczeni!
Oto małżonkowie, którzy przeżyli
razem 50 lat. W piątek (22.02)
w Ośrodku św. Elżbiety Caritas
Archidiecezji Katowickiej odbyło się
spotkanie podczas którego
odznaczono jubilatów z Rudy Śląskiej.
Podczas Zotych Godów można było
się przekonać, że prawdziwa miłość
to miłość, która wytrzymuje próbę
czasu. Gratulujemy wszystkim
małżonkom!

Irena i Alfons Burzikowie.

Anna i Zygmunt Furmańczykowie.

Łucja i Tadeusz Grabowscy.

Fryderyka i Marian Krzypkowscy.

Krystyna i Andrzej Kurzejowie.

Marianna i Mieczysław Łapotowie.

Maria i Stanisław Popendowie.

Irena i Sylwester Ronkiewiczowie.

Halina i Jerzy Sztejnowie.

Krystyna i Herbert Thorzowie.

Aniela i Józef Wieczorkowie
z wiceprezydent Anną Krzysteczko.

Irena Różańska z córką Barbarą,
prezydent Grażyną Dziedzic
i wiceprezydent Anną Krzysteczko.

Paweł Jureczko
z prezydent Grażyną Dziedzic
oraz wiceprezydent Anną Krzysteczko.

Urszula i Czesław Szymonikowie.
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BIEGI

Trenuj przed półmaratonem
Bezpłatne treningi biegowe przed Rudzkim Półmaratonem Industrialnym powracają na stadion lekkoatletyczny przy ul. Czarnoleśnej. W środę, 6 marca,
o godz. 18.30 odbędą się pierwsze zajęcia w tegorocznym cyklu. W ten sposób biegacze będą mieli okazję
wzmocnić swoją sprawność fizyczną i przygotować się
do półmaratonu, który w tym roku odbędzie się 27 lipca. W treningach mogą brać udział zarówno osoby, które już uprawiają bieganie, jak i te, które dopiero zamierzają rozpocząć swoją przygodę z tym sportem. Zajęcia
poprowadzi rudzki ultramaratończyk August Jakubik.
– Każdego roku Rudzki Półmaraton Industrialny
cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Rudy Śląskiej, jak i wielu polskich oraz zagranicznych miast – zaznacza Grażyna Dziedzic, prezydent
Rudy Śląskiej. – Przed nami kolejna – piąta – edycja tej
imprezy, dlatego znowu organizujemy treningi biegowe
przed półmaratonem. Zapraszamy na nie wszystkich,
którzy chcą poprawić swoją kondycję i wziąć udział w lipcowym biegu. To także dobry sposób na spędzenie wolnego czasu – dodaje.
– Będziemy biegać w każdą środę od marca do lipca,
więc każdy, kto od początku weźmie udział w treningach, będzie mógł bez problemu przebiec minimalny
dystans, czyli 8 km, a być może też 21 km. Jednak to
wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji biegacza. Intensywność treningu będzie dopasowana do
stopnia zaawansowania trenującego. Uczestnicy zostaną podzieleni na zaawansowanych oraz mniej zaawansowanych i będą wykonywać określone ćwiczenia w zależności od swoich możliwości – tłumaczy August Jakubik.
Czas każdego treningu będzie uzależniony właśnie
od stopnia zaawansowania biegacza. Początkujący będą
krócej trenować (około pół godziny), a zaawansowani
nawet do dwóch godzin. Na początku treningu wszyscy
uczestnicy spotkają się na wspólnej rozgrzewce, w czasie której rozgrzeją wszystkie partie ciała, później roz-

Sportowy
rozkład jazdy
Biegi
6 marca, godz. 18.30 – trening
biegowy przed półmaratonem,
stadion przy ul. Czarnoleśnej
w Nowym Bytomiu.
24 marca, godz. 11.00 – Bieg
Wiewiórki, bieżnia przy Szkole
Podstawowej nr 15 Sportowej
w Halembie.
Piłka ręczna
28 lutego, godz. 19.20 – mecz
SPR-u Grunwald Ruda Śląska
– MUKS Siódemka Mysłowice,
hala MOSiR w Halembie,
II liga mężczyzn.
2 marca, godz. 16.00 – mecz Zgoda
Ruda Śląska – Imperium II
Katowice, hala Zgoda
w Bielszowicach, II liga kobiet.

poczną bieg, a na końcu rozciągną mięśnie, żeby na
następny dzień po treningu nikogo nic nie bolało.
– Treningi są właśnie po to, żeby biegać bezpiecznie
i świadomie – bez uszczerbku na zdrowiu. Zachęcam do
udziału w tych bezpłatnych zajęciach. Myślę, że po kilku
spotkaniach osoby, które jeszcze nie zdecydowały się,
czy wziąć udział w półmaratonie, przestaną się wahać
– zachęca Jakubik.
Kondycję zdobytą w czasie treningów biegacze będą
mogli sprawdzić 27 lipca o godz. 21.00 podczas tegorocznej edycji Rudzkiego Półmaratonu. Trasa biegu będzie składać się z pięciu pętli. Za każdym razem zawodnicy przebiegać będą m.in przez rynek w Nowym Bytomiu oraz stadion lekkoatletyczny, gdzie będzie również
start i meta zawodów.
Oprócz dystansu półmaratońskiego, na którym odbędzie się główna rywalizacja biegaczy, zawodnicy
wystartują w biegu towarzyszącym na krótszym dystansie ok. 8,6 km oraz w rywalizacji nordic walking.
Ta ostatnia odbędzie się na dystansie 4,444 km. Zawodnicy chodzący z kijami na trasę wyruszą już o godz.
20.00.
Rudzki Półmaraton Industrialny odbywa się w Rudzie Śląskiej od 2015 r. Ubiegłoroczna edycja imprezy
zgromadziła na starcie blisko 1000 biegaczy, a dystans
półmaratoński ukończyło 567 zawodników. Wśród
uczestników wszystkich biegów znalazło się ok. 250
rudzian. Nie zabrakło również zawodników z innych
miast województwa śląskiego, a nawet biegaczy z Krakowa, Wrocławia oraz Warszawy. Na dystansie półmaratońskim wśród mężczyzn wygrał Marokańczyk Abderrahim Elasri (1:10:27), natomiast wśród kobiet wygrała Węgierka Zita Kacser (1:20:06). Z kolei najlepszymi rudzianami okazali się Anna Wypyrszczyk i Arkadiusz Połeć. Pierwsze miejsce w biegu na 8,6 km zajęli Vareriia Zinenko (30:53) i Marcin Ciepłak (28:44),
a w konkurencji nordic walking Eugeniusz Gembala
i Joanna Kołodziej.
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Ratownictwo wodne

WOPR znów z medalami
Wysoki poziom swoich umiejętności zaprezentowali
zawodnicy rudzkiego WOPR-u w Niemczech. Na zawodach Erwin Wendrich Pokal Luckenwalde 2019 rudzianie zdobyli złote i srebrne medale.
– Brawa i gratulacje należą się wszystkim zawodnikom, a podziękowania rodzicom, którzy ten wyjazd
umożliwili oraz organizatorom z DLRG Luckenwalde,
którzy sprawili, że oprócz medali przywieźliśmy z Niemiec ciepłe wspomnienia oraz zyskaliśmy wielu ratowniczych przyjaciół – zaznacza Magdalena Skudlik
z WOPR Ruda Śląska. – W tym roku przymierzamy się,
o ile środki pozwolą, do jeszcze kilku międzynarodowych wyjazdów. Mamy nadzieję startować w nich
w jeszcze mocniejszej grupie młodych ratowników, którzy będą chcieli doskonalić swoje umiejętności, służące
przede wszystkim niesieniu pomocy osobom w potrzebie na naszych treningach. Spotykamy się w czwartki
o godz. 20 oraz w soboty o godz. 9 na basenie przy
ulicy Pokoju w Nowym Bytomiu – dodaje.
W zawodach oprócz rudzkich ratowników startowało siedem oddziałów DLRG (niemiecki WOPR). Wyniki: Nikola Niewiadomska – złoty medal za start
na 200 m z przeszkodami, uzyskała czas 2:25,82, deklasując rywalki o prawie 3 sekundy. Natalia Pasek
– srebrny medal na 100 m z przeszkodą i drugie srebro
na 50 m holowanie manekina. Zawodniczka zdobyła
też wysokie, piąte miejsce na 50 m w konkurencji holowanie manekina w płetwach. Był to międzynarodowy
debiut tej zawodniczki. Michalina Skudlik – najmłodsza ze wszystkich startujących zawodniczka – mimo
choroby pokazała, że w przyszłości może walczyć
o medale. Zajęła siódme miejsce na 100 m z przeszko-

dami, ósme na 50 m holowanie manekina oraz czternaste miejsce na 50 m w konkurencji holowanie manekina w płetwach. Kolejna zawodniczka z Rudy Śląskiej
Dominika Nocoń w dwóch konkurencjach – 100 m holowanie manekina w płetwach oraz 50 m holowanie
manekina – zajęła miejsca w pierwszej dziesiątce, zbierając cenne punkty dla zespołu. Natomiast Zuzanna
Rzepka wywalczyła srebrny medal na 100 m w konkurencji holowanie manekina w płetwach oraz czwarte
miejsce na 100 m w konkurencji ratownik. Zawodniczki osiągnęły sukces pod okiem trenerki Magdaleny
Skudlik, która udowodniła, jak ważne jest opanowanie
do perfekcji umiejętności technicznych. Zajęła ona piąte miejsce na 100 m w konkurencji holowanie manekina w płetwach oraz dziesiąte na 100 m w konkurencji
ratownik. Dobrze spisała się też męska cześć zawodników. Dawid Malik na trzy starty zdobył trzy złote medale i trzy rekordy zawodów. Debiutant w międzynarodowych zawodach wzbudzał komentarze niemieckich
trenerów i nie miał sobie równych w swojej kategorii
wiekowej, deklasując rywali w konkurencjach: 100 m
z przeszkodą, 50 m holowanie manekina i 50 m holowanie manekina w płetwach. Z kolei Daniel Dąbrowski
jako jedyny podjął się wyzwania przepłynięcia prawie
wszystkich konkurencji. Zajął przy tym dziesiąte miejsce na 200 m z przeszkodą, jedenaste na 100 m w konkurencji ratownik oraz poprawił swój rekord życiowy
na 50 m w konkurencji holowanie manekina.
Drużyna damska zajęła 3. miejsce w klasyfikacji
punktowej, a chłopcy drugie w tej samej klasyfikacji.
Natomiast cała drużyna z Rudy Śląskiej wywalczyła
trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
OGŁOSZENIA

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska

Ju-jitsu

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: ulicy Eugeniusza
Romera, która zostanie
oddana w dzierżawę na okres
3 lat z przeznaczeniem pod
istniejący ogródek przydomowy,
ulicy 1 Maja, która zostanie
oddana w najem na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod istniejący
parking, ulicy Leśnej, która
zostanie oddana w dzierżawę
i najem na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod istniejący
teren zielony, placyk gospodarczy
i garaże murowane, ulicy 1 Maja,
która zostanie oddana w najem
na okres 3 lat z przeznaczeniem
pod istniejący pawilon handlowy.

Pięć medali dla goryli
Trzy srebrne oraz dwa brązowe medale wywalczyli zawodnicy Academii
Gorila w IX Mistrzostwach Polski
NoGi Jiu Jitsu 2019 w Luboniu. Academię Gorila na tych zawodach reprezentowało ośmiu zawodników, a w całej imprezie wzięło udział aż 1500
sportowców z całej Polski. – Zawody
tradycyjnie zakończyłem ze srebrnym
medalem. Cieszę się z tego. Jednak
Tomasz Paszek zdobył pozostaje malutki niedosyt, ponieważ
srebrny medal w Luboniu.
walkę finałową przegrałem niejednogłośną decyzją sędziowską i passa
drugiego miejsca na mistrzostwach Polski ciągnie się za mną od czterech lat
– mówi Tomasz Paszek z Academii Gorila Ruda Śląska.
Medaliści Mistrzostw Polski: Karolina Chojnowska – srebro, Przemek
Kampa – srebro, Tomasz Paszek – srebro, Piotr Szymroszczyk – brąz, Ernest
Białecki – brąz.

FIRMA POGRZEBOWA BOTOR

FIRMA PARK PAMIĘCI

o dokonywanie opłat zaległych grobów

o dokonywanie opłat zaległych grobów

sukcesywnie likwidować.

sukcesywnie likwidować.

uprzejmie prosi

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

uprzejmie prosi

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

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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