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Rudzka Straż 
Miejska ma już 30 lat! 
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Pobiegli dla zdrowia 
psychicznego

Więcej na str. 10
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Orkiestry dęte 
po raz 20.

Więcej na str. 5
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Coraz dłuższa sieć kanalizacji sanitarnej
Łącznie prawie 4 kilometry 
nowej kanalizacji sanitarnej przy 
11 ulicach w naszym mieście 
– to efekt realizowanego 
przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 
zadania dofi nansowanego 
ze środków Unii Europejskiej, 
gdzie Instytucją Wdrażającą jest 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. O tym, jak przebiega 
ta inwestycja oraz o planach 
Przedsiębiorstwa na kolejne lata 
rozmawiamy z jego prezesem, 
Grzegorzem Rybką.

– Jak wyglądała droga do uzyskania 
unijnego dofi nansowania w ramach pro-
jektu „Rozbudowa kanalizacji sanitar-
nej w mieście Ruda Śląska”?

– Sukcesywnie od wielu lat pracujemy 
nad rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej 
w naszym mieście. Przygotowania do pod-
jęcia się projektu „Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej w mieście Ruda Śląska” rozpo-
częliśmy jeszcze w latach 90. Po sporzą-
dzeniu nowych projektów budowlanych 
w 2015 roku mogliśmy przystąpić do reali-
zacji pierwszych zadań. Dotyczyły one 
budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu uli-
cy Pomorskiej, Kochanowskiego i Ko-
chłowickiej (łącznie 1,2 km). Równocze-
śnie przygotowywane były kolejne projek-
ty, które z jednej strony były odpowiedzią 
na potrzeby mieszkańców, a z drugiej 
– pojawiła się możliwość ich zrealizowa-
nia dzięki środkom z Unii Europejskiej 
poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej lub z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
W przypadku dofi nansowania w ramach 
NFOŚiGW kryterium głównym przystą-
pienia do omawianego projektu była kon-
centracja mieszkańców na kilometr sieci. 
Zgodnie z przepisami na każdy kilometr 
sieci powinno przypadać minimum 
120 mieszkańców.  W końcu udało nam się 
spełnić ten wymóg i dzięki temu poza 
wspomnianymi ulicami kanalizacja sani-
tarna została rozbudowana przy ul. Kwia-
towej (0,2 km), Kaczmarka (0,3 km), 
Drobnej i Oddziałów Młodzieży Powstań-
czej (0,2 km), Szczudlaka (0,7 km), Kłod-
nickiej (0,5 km), Pułaskiego (0,3 km) oraz 
Studziennej (0,5 km). Dodatkowo w tym 
ostatnim miejscu powstała nowa przepom-
pownia ścieków, która odprowadza nie-
czystości do oczyszczalni „Halemba-Cen-
trum”. Łącznie daje to 3,92 km sieci sani-
tarnej dla mieszkańców naszego miasta. 
Za sprawą realizacji projektu „Rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Ślą-
ska” do sieci w efekcie końcowym podłą-
czonych zostanie minimum 380 osób. 
W ubiegłym roku złożyliśmy wniosek do 
NFOŚiGW o rozszerzenie wspomnianego 
projektu w zakresie budowy kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w rejo-
nie ul. Gajowej, modernizacji przepom-
powni ścieków przy ul. Górnośląskiej, bu-
dowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Miko-
łowskiej, modernizacji automatyki oczysz-
czalni ścieków „Halemba-Centrum” oraz 
budowy przepompowni ścieków przy ul. 
Morskiej.

– Jakie będą kolejne plany Przedsię-
biorstwa w zakresie rozbudowy kanali-
zacji sanitarnej w naszym mieście?

– W obecnie trwającej perspektywie 
unijnej nie ma już możliwości składania 

wniosków o dofi nansowanie w tym zakre-
sie. Kolejna taka szansa będzie w ramach 
budżetu na lata 2021-2027. W tym przy-
padku chcemy skupić się na zabudowie 
mieszkaniowej powyżej ulicy Zapolskiej 
oraz na zachód od ul. Orzeszkowej. Nie-
stety, jest to problematyczny rejon do ska-
nalizowania ze względu na brak możliwo-
ści wejścia w teren. Od dłuższego czasu 
prowadzimy czynności prawne umożli-
wiające pozyskanie zgody na to, aby ska-
nalizować tę część miasta. Poza tym w ko-
lejce czekają mniejsze zadania dotyczące 
rozproszonego indywidualnego budownic-
twa mieszkaniowego, gdzie nie ma możli-
wości uzyskania wspomnianego wskaźni-
ka 120 mieszkańców na kilometr sieci. 
Będą to zatem dużo mniejsze zadania.

– Co czeka nas oprócz rozbudowy sie-
ci kanalizacji sanitarnej? Jakie macie 
Państwo plany, jeżeli chodzi o poprawę 
funkcjonowania Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji?

– Najważniejszym zadaniem będzie 
modernizacja oczyszczalni „Barbara”, któ-
ra wymaga odnowienia z powodu natural-
nego zużycia oraz wpływu eksploatacji 
górniczej. Jesteśmy w trakcie poszukiwa-
nia zewnętrznych źródeł fi nansowania na 
ten cel, m.in. ze wspomnianej nowej per-
spektywy unijnej. Nie znamy jeszcze za-
sad podziałów środków, więc trudno na ten 
moment odpowiedzieć na pytanie, czy to 
się uda. Kolejnym wyzwaniem jest pro-
blem zagospodarowania osadów ścieko-
wych na terenach gruntów rolnych.

– Wróćmy jeszcze na moment do 
punktu wyjścia, czyli rozbudowy sieci 
kanalizacji sanitarnej. Jak dzięki temu 
zmieniło się życie mieszkańców wspo-
mnianych ulic?

Grzegorz Rybka, prezes Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

– Podstawowa zmiana to poprawa kom-
fortu życia mieszkańców. Po pierwsze ze 
względu na to, że podłączenie do kanaliza-
cji sanitarnej jest standardem w dobie 
XXI wieku, a po drugie dzięki temu miesz-
kańcy nie muszą już martwić się takimi 
sprawami, jak np. regularność opróżniania 
szamba. Do tego dochodzi aspekt ekolo-
giczny wynikający z tego, że kanalizacja 
sanitarna jest bardziej przyjazna środowi-
sku, gdyż prowadzi do ograniczenia ewen-
tualnego procesu przedostawania się nie-
bezpiecznych substancji do gleby poprzez 
umożliwienie likwidacji osadników bez-
odpływowych. Co ważne wykluczamy 
także transport sprzętu ciężkiego wywożą-
cego nieczystości, tym samym zmniejsza-
jąc poziom hałasu i emisji spalin, co ma 
wpływ na środowisko i jakość życia ru-
dzian.

– W ramach projektu udało się 
Państwu pozyskać także nowy sprzęt. 

Jak dzięki temu zmieniło się funkcjo-
nowanie Przedsiębiorstwa?

– Przede wszystkim poprawił się 
komfort pracy naszej kadry. Zakupili-
śmy specjalistyczny sprzęt do precyzyj-
nej lokalizacji wycieków, lokalizator 
uzbrojenia podziemnego oraz kamerę 
do monitoringu sieci kanalizacyjnej. Są 
to urządzenia, które służą m.in. do wy-
szukiwania miejsc awarii. Jest to sprzęt 
bardziej zaawansowany technologicz-
nie niż ten, którego używaliśmy dotych-
czas, działa sprawniej, szybciej i z pew-
nością będzie bardzo przydatny. Ponad-
to dofi nansowaniem z NFOŚiGW obję-
ty został system GIS (system informacji 
geografi cznej) wraz z serwerem i trze-
ma stanowiskami komputerowymi, 
więc dla naszych pracowników spraw-
niejsza jest zarówno praca w terenie, jak 
i w biurze.

– Dziękuję za rozmowę.

Z dofi nansowania NFOŚiGW 
zakupiony został również nowy sprzęt, 

w tym m.in. kamerowóz.

W ramach projektu 
wybudowano kanalizację 

m.in. przy ul. Kochanowskiego.

Projektem objęta została 
także ulica Drobna oraz 

Oddziałów Młodzieży Powstańczej.
Przy okazji inwestycji przy ul. Studziennej wykonana 

została nowa przepompownia ścieków.
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Od trzech miesięcy śmieci ,,po nowemu”Mijają trzy miesiące, 
odkąd zmieniła się firma, 
zajmująca się odbiorem 
śmieci w Rudzie Śląskiej. 
O tym, czy nowe 
konsorcjum dobrze 
wywiązuje się z zadania, 
a początkowe trudności 
zostały pokonane oraz 
o przyszłości systemu 
gospodarki odpadami 
komunalnymi w naszym 
mieście rozmawiamy 
z wiceprezydentem 
Krzysztofem Mejerem.
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– Mijają trzy miesiące, odkąd 
zmieniła się firma, zajmująca się od-
biorem i zagospodarowaniem odpa-
dów komunalnych w Rudzie Ślą-
skiej. Czy konsorcjum firm, które 
wygrało postępowanie na świadcze-
nie tej usługi, sprawdziło się?

– Po początkowych perturbacjach 
mogę śmiało powiedzieć, że najgorsze 
za nami i nowa firma w tej chwili po-
prawnie wywiązuje się ze swoich obo-
wiązków. Powiem więcej, mamy sy-
gnały świadczące o tym, że robi to le-
piej od swoich poprzedników. Mam 
tutaj na myśli rzetelność w zakresie 
m.in. mycia pojemników, czy ich wy-

mieniania. Jesteśmy z tej zmiany za-
dowoleni, ale oczywiście to zbyt krót-
ki czas na podsumowania. Przed no-
wym wykonawcą jeszcze 21 miesięcy 
świadczenia usług – wiele może się 
w tym czasie wydarzyć, zarówno na 
,,plus”, jak i ,,minus”.

– Zaczęło się nieciekawie, bo od 
sygnałów ze strony mieszkańców, że 
m.in. brakuje pojemników, a śmieci 
wywożone są nieterminowo.

– Faktycznie, mieliśmy bardzo dużo 
zgłoszeń związanych z tym, że liczba 
pojemników postawionych w miejsce 
poprzednich była niewystarczająca. 
Jak się jednak okazało, wina nie leżała 
po stronie nowego wykonawcy. Przy 
zmianie okazało się, że poprzednia fir-
ma na własną rękę dokładała pojemni-
ki do poszczególnych placyków go-
spodarczych, nie informując nas o tym. 
Przez to w trakcie przygotowywania 
specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia w przetargu na odbiór i za-
gospodarowanie odpadów, podaliśmy 
nieodpowiednią liczbę pojemników do 
tych, które faktycznie były ustawione 
w mieście. Stąd całe zamieszanie, za 
które przepraszamy mieszkańców.

– Czy zadowolenie z pracy nowej 
firmy sprawi, że wycofacie się Pań-
stwo z pomysłu utworzenia spółki 
komunalnej, która miałaby się za 
kilka lat zająć odbiorem i zagospo-
darowaniem śmieci?

– Nie wycofujemy się z tego pomy-
słu. Jesteśmy w trakcie postępowania 
przetargowego na wyłonienie firmy, 
która przygotuje dla nas analizę finan-

sowo-ekonomiczną dla tego zadania. 
Niestety poprzednie postępowanie 
musieliśmy unieważnić z powodów 
formalnych. Konsekwentnie myślimy 
o tym, żeby taki podmiot komunalny 
utworzyć. Jednak żeby to zrobić, mu-
simy mieć pewność, że będzie się to 
opłacało miastu i mieszkańcom. Zale-
tą posiadania firmy komunalnej jest na 
pewno to, że nie musimy ogłaszać co 
kilka lat postępowania przetargowego 
na wywóz śmieci i unikamy wspo-
mnianego zamieszania związanego 
z ,,wchodzeniem” nowej firmy do 
miasta. Z drugiej strony jednak może 
się okazać, że koszty odbioru i zago-
spodarowania odpadów komunalnych 
przez spółkę miejską będą wyższe od 
tych, jakie poniosłaby firma prywatna 
np. ze względu na warunki zatrudnie-
nia i koszty pracy. Dlatego rozważamy 
wszystkie ,,za” i ,,przeciw”. Sporo 
osób z entuzjazmem podeszło do tego 
pomysłu, a ja wolę być ostrożny, bo 
muszę mieć pewność, że to będzie ko-
rzystne dla nas wszystkich rozwiąza-
nie. Zastanawiamy się też nad innym 
pomysłem, a mianowicie, żeby wła-
ścicielami pojemników na odpady nie 
była firma wykonująca usługi na rzecz 
miasta, tylko miasto. Tym bardziej że 
w ramach budżetu unijnego na lata 
2021-2027 są możliwości, aby uzy-
skać dofinansowanie na zadania z za-
kresu gospodarki odpadami komunal-
nymi. Wtedy to ,,przekazanie pałecz-
ki” pomiędzy firmami byłoby bardziej 
płynne i bezproblemowe dla miesz-
kańców.

PREZydENt MIAStA RudA ŚląSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215)  

wykazu nieruchomości gruntowych, znajdujących się w rejonie ulic: Kokota i Górnej  
– które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, Grobli 

Kolejowej, Cegielnianej-Porannej, długiej, Świętochłowickiej – które zostaną oddane w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod uprawy polowe, Kolberga  

– która zostanie oddana w  najem z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący.

PREZydENt MIAStA 
RudA ŚląSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda 
Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215): 

– wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w najem  
na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący  

placyk gospodarczy w rejonie ulicy Katowickiej.

– Czy zmiana firmy może wpły-
nąć na wysokość ,,stawki śmiecio-
wej”? Jak w tej chwili wygląda bi-
lansowanie się ,,systemu śmieciowe-
go” w Rudzie Śląskiej?

– Przypomnę, że obecną stawkę kal-
kulowaliśmy w odniesieniu do 780 zł 
za tonę wywiezionych odpadów. Na-
tomiast w tej chwili płacimy 810 zł za 
tonę. Siłą rzeczy system sam się nie 
bilansuje. Dlatego też obecnie nie wia-
domo, czy uda nam się utrzymać opła-
tę śmieciową na takim samym pozio-
mie. Wszystko zależy od tego, jaką 
ilość odpadów zbierzemy, a te infor-
macje otrzymamy we wrześniu lub 
w październiku. Po gruntownej anali-
zie podejmiemy decyzję, czy będzie-
my wnioskować do Rady Miasta o pod-
niesienie opłaty śmieciowej lub pozo-
stanie ona na tym samym poziomie.

Joanna Oreł

PREZydENt 
MIASTA 

RudA ŚląSKA 
informuje 

o wywieszeniu  
na tablicy ogłoszeń urzędu 

Miasta wykazów garaży 
usytuowanych na terenie 

Miasta Ruda Śląska:

ul. Otylii  
– garaż nr 7,

ul. Józefa Pordzika  
– garaż nr 39,

ul. Katowickiej-Otylii  
– garaż nr 276,

ul. Katowickiej-Otylii 
– garaż nr 14,

stanowiących własność 
Miasta Ruda Śląska 

a przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 
najemców.
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TERMOMODERNIZACJE

Tegoroczne termomodernizacje na półmetkuZakończyła się termomodernizacja 
pięciu kolejnych budynków 
wielorodzinnych znajdujących 
się w miejskim zasobie 
mieszkaniowym. Dodatkowo 
trzy z nich podłączone zostały 
do nowego źródła ciepła. 
Modernizację energetyczną 
przeszedł także budynek dyrekcji 
MOSIR. – Aktualnie trwają jeszcze 
prace przy termomodernizacji 
4 kolejnych budynków mieszkalnych, 
dodatkowo jeszcze jedna 
inwestycja z powodu trwających 
nadal procedur przetargowych 
czeka na rozpoczęcie. Wszystkie 
te zadania realizujemy przy 
współudziale środków pozyskanych 
z Unii Europejskiej. Chodzi tu 
o ponad 6 mln zł – wylicza Grażyna 
Dziedzic, prezydent miasta.

Zrealizowane już w tym roku inwestycje doty-
czą budynków znajdujących się przy ul. Piastow-
skiej 52, Gierałtowskiego 2, Mickiewicza 1, 
Bielszowickiej 112 oraz Kokota 149. Trzy ostat-
nie dodatkowo podłączone zostały do nowego 

źródła ciepła. – W większości tych inwestycji pra-
ce polegały na dociepleniu ścian zewnętrznych, 
a także poprawie izolacyjności przegród budow-
lanych, czy wymianie stolarki okiennej. Ponadto 
w  przypadku  budynków  podłączanych  do  sieci 
ciepłowniczej  powstała w  nich  nowa  instalacja 
centralnego ogrzewania – tłumaczy wiceprezy-
dent Michał Pierończyk.

Nadal trwają prace przy termomodernizacji 
budynków przy ul. Damrota 5, Bytomskiej 39-
41, Chorzowskiej 9A oraz Kokota 127-129-131. 
Na wyłonienie wykonawcy czeka także inwesty-
cja obejmująca termomodernizację oraz podłą-
czenie do nowego źródła ciepła budynku przy 
ul. Sikorek 49-51-53-55-57. – Inwestycje te chce-
my  zakończyć  jeszcze  w  tym  roku  – zapowiada 
Michał Pierończyk.

W ostatnim czasie zakończyła się także inna in-
westycja z zakresu termomodernizacji, tym razem  
niezwiązana z mieszkalnictwem. Chodzi o budy-
nek siedziby MOSiR. Inwestycja obejmowała 
ocieplenie ścian oraz dachu wraz z wymianą jego 
pokrycia. Dodatkowo wymieniona została stolarka 
drzwiowa oraz część stolarki okiennej, a także wy-
konana została izolacja przeciwwilgociowa. Po-
prawiła się także sama estetyka budynku. – Oprócz 
nowej elewacji zmodernizowane zostały także wej-
ścia do budynku wraz ze schodami i zadaszeniami. 
Ponadto  wymieniono  oświetlenie  fasady  – infor-
muje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Wszystkie tegoroczne inwestycje realizowane 
są przy współudziale środków unijnych. Łączne 
dofinansowanie to ponad 6 mln zł. – Są to pienią-
dze, które pozyskaliśmy w 2019 i 2020 r. – infor-
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Jan Szczyrba został kolejnym 
członkiem Rady Seniorów.

RADA SENIORÓW

Radni seniorzy obradowali po raz drugiRada Seniorów po raz drugi 
spotkała się w ramach drugiej 
kadencji tego organu o charakterze 
konsultacyjnym, doradczym 
i inicjatywnym na rzecz starszych 
mieszkańców naszego miasta. 
Podczas obrad m.in. podsumowano 
funkcjonowanie Rudzkiej Karty 
Seniora. Ponadto przedstawiciele 
Szpitala Miejskiego zaprezentowali 
ofertę Dziennego Domu Opieki 
Medycznej w Rudzie Śląskiej,  
a Jan Szczyrba został kolejnym 
członkiem Rady Seniorów.

Właśnie od wręczenia zaświadczenia o wybo-
rze do Rady Seniorów kadencji 2020-2025 roz-
poczęła się środowa (8.09) sesja Rady Seniorów. 

Następnie podsumowano projekt ,,Rudzka Karta 
Seniora 60+”. – Od początku istnienia tego pro-
gramu  wydaliśmy  7552  karty.  Wydajemy  je  od 
2016 roku  i wtedy  też przekazaliśmy 2796 kart. 
Niestety ze względu na pandemię w ubiegłym ro-
ku odebrało je zaledwie ok. 400 osób. W ramach 
programu  współpracujemy  ze  127  partnerami 
z  zakresu m.in.  usług  gastronomicznych,  sportu 
i kultury, zakupów oraz zdrowia i urody. W Ru-
dzie Śląskiej mamy ok. 40 tys. osób, które ukoń-
czył 60. rok życia, więc nadal zapraszam do Wy-
działu Zdrowia  i  Spraw Społecznych  po  odbiór 
kart – mówiła Mirosława Gamba, naczelniczka 
tego wydziału.

Radni seniorzy podczas sesji zapoznali się też 
z zasadami funkcjonowania Dziennego Domu 
Opieki Medycznej – nowej inicjatywy Szpitala 
Miejskiego w Rudzie Śląskiej. – Przypomnę, że 
ta  forma  wsparcia  przeznaczona  jest  dla  osób 
starszych (głównie po 65. roku życia) zamieszku-

jących na terenie naszego miasta, które są bezpo-
średnio po lub w okresie do 12 miesięcy od prze-
bytej  hospitalizacji,  lub  istnieje  u  nich  ryzyko 
hospitalizowania w najbliższym czasie i które ze 
względu  na  stan  zdrowia  wymagają  wsparcia 
pielęgniarki, opiekuna i stałej rehabilitacji zapo-
biegających skierowaniu do szpitala – mówi An-
na Krzysteczko, wiceprezydent miasta ds. spo-
łecznych. – Czas i zakres wsparcia udzielanego 
w  ramach DDOM będzie  ustalany  dla  każdego 
pacjenta  indywidualnie,  w  zależności  od  jego 
stanu  zdrowia  i  jego  potrzeb  zdiagnozowanych 
przez  zespół  terapeutyczny DDOM  (minimalnie 
30 dni, a maksymalnie 120 dni roboczych, 4-8 go-
dzin dziennie) – dodaje.

Podczas obrad radni głosowali też nad powo-
łaniem zespołów problemowych Rady Seniorów 
i ich składów osobowych. Przypomnijmy, że rad-
ni seniorzy obradują w 18-osobowym składzie, 
a ich kadencja potrwa do 2025 roku. Gremium te 

działa na rzecz integracji międzypokoleniowej, 
zapobiegania marginalizacji potrzeb osób star-
szych oraz wspierania udziału seniorów w życiu 
miasta. Joanna Oreł

muje wiceprezydent. –  Dodatkowo  na  zadania 
obejmujące  termomodernizację  siedziby  
MOSiR-u oraz budynku przy ul. Chorzowskiej 9A 
otrzymaliśmy  dofinansowanie  w  kwocie  ponad 
200 tys. zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii w ramach programu działań na rzecz ogra-
niczania niskiej emisji – dodaje.

Władze Rudy Śląskiej nie chcą na tym poprze-
stawać i już zaplanowały termomodernizację ko-
lejnych budynków. – W przyszłym roku chcemy 
w  ten  sposób  zmodernizować  10  budynków 
mieszkalnych  z  naszego  zasobu,  zarządzanych 
przez MPGM. Natomiast 5 chcemy podłączyć do 
sieci ciepłowniczej – informuje prezydent Graży-
na Dziedzic.

W szczegółach wygląda to następująco: ter-
momodernizacji poddane zostaną budynki wielo-
rodzinne znajdujące się przy ul. Tuwima 8, Sien-
kiewicza 3, Janasa 15, Janasa 21, Zabrzańskiej 
23, Jagiellońskiej 3, Gliwickiej 10, Bielszowic-
kiej 114, Kingi 68, Niedurnego 24-26. W trzech 
ostatnich budynkach wymieniony zostanie także 
system ogrzewania. Ponadto do sieci ciepłowni-
czej podłączone zostaną budynki przy ul. Kokota 
121-123-125 i ul. Kokota 133-135-137 w Biel-
szowicach. Na wszystkie te inwestycje miasto 
pozyskało środki pochodzące z Unii Europejskiej 
w kwocie ponad 3,3 mln zł.

Od początku aktualnej perspektywy unijnej na 
działania związane z termomodernizacją Ruda 
Śląska pozyskała łącznie ponad 34,2 mln zł. TK
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Prezydent Grażyna Dziedzic otworzyła festiwal. 
Następnie odbył się koncert Orkiestry Dętej Halemba.

FEstiwaL oRkiEstR dętych

Orkiestry dęte po raz 20.orkiestry dęte zagrały 
w parku im. augustyna 
kozioła w Rudzie. 
w niedzielę (12.09)  
odbył się Międzynarodowy 
Festiwal orkiestr dętych, 
który w Rudzie Śląskiej 
zorganizowany został po 
raz dwudziesty. wystąpiły 
w nim rudzkie orkiestry 
dęte: „Pokój”, „halemba” 
oraz „Bielszowice”. 
wydarzenie uświetnił także: 
koncert zespołu 
„trio appassionata”,  
pokaz mażoretek oraz 
występ artystów „atelier 
sztuki” oraz amatorskiego 
teatru „Pierro”.

Orkiestra Dęta Pokój była jedną z orkiestr, które zagrały podczas imprezy.
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Orkiestra Dęta Bielszowice porwała rudzką publiczność.
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Na finał festiwalu zagrało Trio Appassionata.
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Podczas wydarzenia można było podziwiać występy 
Atelier Sztuki oraz Amatorskiego Teatru Pierro.
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Jak co roku festiwal przyciągnął wielu mieszkańców Rudy Śląskiej.
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STRAŻ MIEJSKA

Rudzka Straż Miejska ma już 30 lat! 64 funkcjonariuszy 
oraz 10 pracowników 
administracyjnych 
rudzkiej Straży 
Miejskiej obchodziło 
dzisiaj swoje święto. 
W tym roku mija 30 lat 
od powstania formacji, 
która nie tylko zapewnia  
spokój i  porządek 
w Rudzie Śląskiej, 
ale również pomaga 
jej mieszkańcom. 
Tegoroczna uroczystość 
stała się też okazją 
do podziękowania 
strażnikom 
za dotychczasową 
służbę, którą pełnią 
od początku istnienia 
rudzkiej jednostki.

–  Jubileusze  zawsze  są  wspaniałą 
chwilą do wspomnień i podsumowań, 
ale  również  do  podziękowań - mówi 
Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy 
Śląskiej. –  Dlatego  w  dniu  święta 
rudzkiej  Straży  Miejskiej  chciałabym 
podziękować wszystkim strażnikom za 
ich  służbę  na  rzecz  naszego  miasta 
i  jego  mieszkańców.  Dzięki  Waszej 
pracy,  oddaniu  i  skuteczności  w  Ru-
dzie  Śląskiej  funkcjonuje  prężna  jed-
nostka, która nie tylko czuwa nad na-
szym  bezpieczeństwem  i  porządkiem 
w mieście, ale także edukuje i pomaga. 
Przy  okazji  chciałabym  złożyć  szcze-
gólne podziękowania strażnikom, któ-
rzy  swoją  służbę  w  rudzkiej  Straży 
Miejskiej  rozpoczęli  dokładnie  30  lat 
temu i pracują w niej do dzisiaj – do-
daje.

Wśród strażników, którzy pracują 
w rudzkiej Straży Miejskiej od począt-
ku jej istnienia są: Henryk Szydłow-
ski, który kieruje Referatem Dzielni-
cowych, Krzysztof Kondera, Krzysz-
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tof Zaczek pracujący w Referacie 
Ochrony Porządku Publicznego. Pod-
czas uroczystości odebrali oni gratula-
cje z rąk prezydent miasta. Wręczono 
także awanse na wyższe stanowiska 
służbowe oraz wyróżnienia. 
– Przez 30 lat funkcjonowania Stra-

ży  Miejskiej  w  Rudzie  Śląskiej  wiele 
się  zmieniło,  jeśli  chodzi  o  sprzęt, 
umiejętności i kompetencje funkcjona-
riuszy. Patrząc na statystyki z ubiegłe-
go roku, widać wyraźnie, jak bardzo ta 
jednostka    jest  potrzebna  w  Rudzie 
Śląskiej. Świadczy o tym choćby liczba 
podejmowanych  interwencji  czy  na-
kładanych  mandatów  – zaznaczył 
Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy 
Śląskiej. – Dlatego bardzo dziękuję za 
to, co robicie, bo nie wyobrażam sobie 
swojej pracy właśnie bez pomocy Stra-
ży Miejskiej. Dziękuję za Wasze zaan-
gażowanie  oraz  trud,  jaki  wkładacie 
w  wykonywanie  swoich  obowiązków 
– dodał. 

W 2020 roku rudzka Straż Miejska 
interweniowała około 20 tys. razy. 
Funkcjonariusze ujęli przeszło 7 tys. 
sprawców wykroczeń, nałożyli prawie 
3 tys. mandatów karnych i skierowali 
do sądu 170 wniosków o ukaranie. Je-
śli zaś chodzi o interwencje związane 
z koronawirusem to strażnicy nałożyli 
154 mandaty i skierowali 16 wnio-
sków do sądu o ukaranie,  a także po-
uczyli mieszkańców 914 razy. Naj-
więcej interwencji rudzkiej Straży 

Miejskiej dotyczyło wykroczeń dro-
gowych, zakłócania porządku publicz-
nego oraz spożywania alkoholu 
w miejscach do tego nie przeznaczo-
nych. 

Oprócz codziennych interwencji 
rudzka Straż Miejska organizuje wiele 
akcji, które pomagają mieszkańcom, 
a także prowadzi liczne działania na 
rzecz wzrostu świadomości rudzian na 
temat zagrożeń I niebezpieczeństw. 
– Jako jedni z pierwszych w kraju zor-
ganizowaliśmy akcję odpalania samo-
chodów w  zimie  czy  „Mandat  zaufa-
nia”, polegającą na kontroli „dzikich” 
kąpielisk. W 2020 roku przy odpalaniu 
samochodów  pomogliśmy  mieszkań-
com 206 razy, a także wręczyliśmy 64 
mandaty zaufania – informuje Marek 
Paruś, komendant Straży Miejskiej 
w Rudzie Śląskiej. – Regularnie kon-
trolujemy  też,  czym  mieszkańcy  palą 
w piecach. Rudzianie często korzysta-
ją  z  oferowanej  przez  nas  pomocy, 
a akcje, które przeprowadzamy, znacz-
nie zwiększają bezpieczeństwo i kom-
fort ich życia. Muszę przyznać, że sto-
sunek do naszej służby także się zmie-
nił, co ma wpływ na efektywność na-
szej pracy. Wezwanie strażnika nie jest 
już oceniane jako donoszenie, ale wy-
raz dbałości i troski o to, co nas otacza 
– zauważa.

Straż Miejska nadzoruje również 
prace społecznie użyteczne. Dzięki 
współpracy SM z Miejskim Ośrod-

kiem Pomocy Społecznej do sierpnia 
2021 roku uprzątnięto już 147 działek, 
z których zebrano blisko 174 tys. li-
trów odpadów.

Przy okazji okrągłego jubileuszu 
warto przypomnieć historię Straży 
Miejskiej w Rudzie Śląskiej. Decyzję 
o jej utworzeniu poprzedziło porozu-
mienie między ówczesnym Prezyden-
tem Miasta Ruda Śląska a Ministrem 
Spraw Wewnętrznych i Komendantem 
Głównym Policji. W tamtym czasie 
tego typu jednostki tworzyły się w ca-
łej Polsce, a ich działania zostały ure-
gulowane przez ustawę o Strażach 
Miejskich, którą uchwalono 29 sierp-
nia 1997 roku. Rudzka formacja ofi-
cjalnie została powołana 18 kwietnia 
1991 r., a swoją działalność rozpoczę-
ła już 1 maja. Od tej chwili nastąpiło 
organizowanie rudzkiej formacji. 
Uchwalony został także statut, który 
stworzył podstawę działalności Straży 
Miejskiej, ustalił jej siedzibę w Urzę-
dzie Miejskim, a za teren działania 
uznał cały obszar miasta. Ponadto sta-
tut ustalił: zadania i środki działania 
straży, uprawnienia i obowiązki funk-
cjonariuszy, rodzaj umundurowania, 
uzbrojenia i innego wyposażenia tech-
nicznego, kierowniczą rolę komen-
danta Straży Miejskiej oraz określił 
strukturę organizacyjną jednostki. 
Pierwotnie siedziba SM mieściła się 
w budynku urzędu miasta, a od 2007 
roku jednostka funkcjonuje w byłej 

strażnicy granicznej przy ul. Hallera 
61 w Nowym Bytomiu.

Jednym z pierwszych etapów two-
rzenia się jednostki Straży Miejskiej 
w Rudzie Śląskiej było przeprowadze-
nie naboru pracowników do nowo 
utworzonej formacji. Zgłosiło się wte-
dy 17 kandydatów, spośród których 
przyjęto 7 osób, które spełniały okre-
ślone warunki. Pierwszym komendan-
tem Straży Miejskiej w Rudzie Ślą-
skiej został ówczesny szef Ośrodka 
Dyspozycyjnego Prezydenta Miasta 
Ruda Śląska Bolesław Boroński, który 
pełnił tę funkcję do listopada 1992 ro-
ku. Po nim stanowisko to objął Sławo-
mir Skoczyński. Kolejnym komen-
dantem został Krzysztof Piekarz, 
a w czerwcu 2017 roku Marek Partuś, 
który do tej pory kieruje pracą rudz-
kich strażników. 
– Pierwsze  sześć miesięcy  funkcjo-

nowania  Straży  Miejskiej  w  Rudzie 
Śląskiej  praca  strażników  w  terenie 
odbywała  się  bez  umundurowania, 
a  wyposażenie  ograniczało  się  tylko 
do legitymacji służbowej, zeszytu i dłu-
gopisu.  Nie  posiadali  także  środków 
łączności oraz transportu. Można po-
wiedzieć, że był to najtrudniejszy okres 
funkcjonowania rudzkiej Straży Miej-
skiej. Sytuacja jednostki zmieniała się 
z  chwilą  umundurowania  i  pełnego 
wyposażenia w środki techniczne oraz 
prawne – komentuje komendant Par-
tuś. AL
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INDUSTRIADA�2021

Święto Szlaku zabytków techniki

Dla najmłodszych przygotowane zostały pokazy naukowe.
Dzieci uczestniczyły w interesujących warsztatach 

przygotowanych przez Muzeum Miejskie.

Industriada to także liczne stoiska, wystawy, prezentacje.

Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 6 zademonstrowali 
zasady działania odnawialnych źródeł energii.

Jedną z głównych części wydarzenia był koncert  
Chorzowskiego Brass Bandu.Industriadę na Ficinusie zwieńczył pokaz laserów.

Ratownicy górniczy z KWK Ruda Ruch Bielszowice 
zaprezentowali sprzęt używany podczas akcji ratunkowych.

Nieodłączną częścią Industriady na Ficinusie jest zwiedzanie 
zabytkowej kolonii robotniczej.

Industriada co roku nawiązuje do śląskich tradycji.

„Koncek�techniki�i�sie�tracisz”�–�to�motyw�przewodni�rudzkiej�odsłony�tegorocznej�INDUSTRIADY,�czyli�święta�Szlaku�Zabytków�Techniki.�Wydarzenie�odbyło�
się�11�września�na�zabytkowej�kolonii�robotniczej�przy�ul.�Kubiny�w�dzielnicy�Wirek.�Impreza�towarzysząca�została�zorganizowana�na�zabytkowym�dworcu�
w�Chebziu,�który�uzyskał�status�obiektu�zaprzyjaźnionego�INDUSTRIADY.�Jak�zwykle�w�obu�obiektach�nie�zabrakło�atrakcji�dla�najmłodszych�w�postaci�warsz-
tatów�i�animacji�oraz�ciekawostek�dla�pasjonatów�techniki�i�miłośników�historii�i�kultury.� Foto: Jacek D. Knapik

 Władze miasta reprezentował 
wiceprezydent Michał Pierończyk.Studio Tańca i Ruchu Progress zaprezentowało happening taneczny WORK it OUT.

Po raz kolejny obiektem zaprzyjaźnionym Industriady  była Stacja 
Biblioteka w Chebziu, gdzie na gości czekało również wiele atrakcji.
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Rudzkie perełki zapraszają! 

8

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Prawie 460 mln zł pozyskały władze Rudy Śląskiej z ostatniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (na lata 2014-2020). Na 
co m.in. zostały przeznaczone te pieniądze będzie można przekonać się w najbliższy piątek (17.09). W tym dniu dwa rudzkie 
obiekty – „Stacja Biblioteka” w Chebziu i wirecki „Ficinus” wezmą udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich /DOFE/. 
Dla zwiedzających organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. Akcja to część szerszej kampanii, którą prowadzi Komisja Europej-
ska. Dzięki niej obywatele UE mogą zobaczyć różnorodność projektów realizowanych z pomocą środków wspólnotowych.

Stacja Biblioteka
Stacja Biblioteka zaprasza najmłodszych od 

godz. 12:00 do 16:00 do Dziecięcej Pracowni 
Artystycznej. – Zachęcamy do udziału w warsz-
tatach i do stworzenia dowolnej pracy plastycz-
nej  z  motywem  Unii  Europejskiej.  Wszystkie 
prace zostaną   wyeksponowane w holu głów-
nym  Stacji  Biblioteka  – zaprasza Krystian  
Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Rudzie Śląskiej.  

O godz. 13:00 rozpoczną się zajęcia z pod-
staw robotyki pod hasłem „Bądź jak WALL-E 
i zostań robotem”. Warsztaty przeznaczone są 
dla dzieci w wieku 6-12 lat. W ich trakcie naj-
młodsi dowiedzą się, czym jest programowanie 
i jak wykorzystujemy je w życiu codziennym. 
Ponadto uczestnicy sami zostaną robotami i bę-
dą zaprogramowani przez resztę grupy. 

Osoby chcące poznać historię obiektu orga-
nizatorzy zapraszają na godz. 14:00 na spacer 
po zabytkowym dworcu w Chebziu. –  Obok 
historii nie zabraknie również anegdot i legend. 
Zaprezentujemy dworzec taki, jaki był dawniej, 

opowiemy o ludziach, którzy z niego korzystali, 
bądź tylko tędy przejeżdżali. Przedstawione zo-
staną etapy przywracania budynku dworca do 
dawnej świetności i adaptacji do pełnienia no-
wych funkcji – zdradza dyrektor MBP. 

Z kolei na godz. 16:00 zaplanowano seans 
filmowy w europejskim stylu, który zakończy 
dzień otwarty Stacji Biblioteka.  

Biblioteka Ficinus
Biblioteka Ficinus, znajdująca się na zabyt-

kowym osiedlu robotniczym przy ul. Kubiny 
24 w dzielnicy Wirek, już od 12:00 zaprasza 
dzieci na warsztaty tworzenia zakładek do  
książek oraz budowy kartonowych domków 
z Ficinusa. Najmłodsi będą mogli też poćwi-
czyć śląskie słówka na flipcharcie, a starsi czy-
telnicy będą mieli okazję wziąć udział w warsz-
tatach korzystania z Integro – katalogu interne-
towego biblioteki. 

Organizatorzy zaplanowali również zwie-
dzanie osiedla z przewodnikiem. – Zapraszam 
na  historyczny  spacer  śladami  mieszkańców 
Ficinusa, najstarszej kolonii robotniczej w re-

gionie – zachęca do udziału w zwiedzaniu An-
drzej Godoj z Muzeum Miejskiego  
im. M. Chroboka. Uczestnicy będą mogli 
przejść się brukowaną uliczką, tworzącą  
historyczny deptak, obejrzeć ekspozycję  
„W dawnej śląskiej kuchni” oraz usłyszeć od 
przewodnika historię tego wyjątkowego miejsca. 

Zwiedzanie osiedla odbędzie się w II turach: 
I grupa – od 14:30 do 15:30, II grupa – od 16:00 
do 17:00. Zbiórka: przy budynku Biblioteki  
Ficinus – ul. Pawła Kubiny 24. Zakończenie 
zwiedzania: przy kościele Ewangelickim 
– ul. 1 Maja 291.

DOFE to część szerszej kampanii, którą pro-
wadzi Komisja Europejska. Jej nazwa to #EU-
inmyregion. To już ósma edycja tej akcji. 
W tym roku wydarzenie odbędzie się w formu-
le hybrydowej i obejmie weekend – 17-19 
września. Na uczestników czekają np. wirtual-
ne spacery, webinary i warsztaty. Wiele miejsc 
będzie można odwiedzić stacjonarnie i skorzy-
stać z wyjątkowych ofert. Więcej o akcji  
www.dniotwarte.eu. IM

Badania wstępne• 
Badania okresowe• 
Badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)• 
Badania dla pracowników pracujących na wysokości• 
Badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)• 
Badania dla osób ubiegających się o prawo  • 
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
Świadectwa kwalifikacyjne kierowców• 
Badania sanitarno-epidemiologiczne• 
Badania uczniów szkół  • 
ponadgimnazjalnych i studentów

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (re-
daktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, 
Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: 
Izabela Nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl). Redaktor techniczny: Aleksan-
dra Mazur, tel. 889-771-365. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. 
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mogących godzić w dobre obyczaje

Smaki dziedzictwa 
EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

18 i 19 września rudzkie obiekty zapraszają na wydarzenia w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa /EDD/. W tych dniach bę-
dzie można zwiedzić niedostępne na co dzień wnętrza baterii koksowniczych oraz obejrzeć od środka wieżę węglową dawnej 
koksowni „Orzegów”, skosztować chleba wypiekanego w zabytkowym piecu chlebowym, poznać „Ficinus” od kuchni  oraz 
dowiedzieć się, co dawniej jedli szeregowi żołnierze oraz czego używali do przyrządzania i spożywania posiłków. 

Tegoroczne Dni Dziedzictwa odbędą się 
pod hasłem „smaki dziedzictwa”. W Rudzie 
Śląskiej wydarzenia w ramach imprezy od-
bywać się będą przez dwa dni.

Sobota: 18 września wydarzenie rozpocz-
nie oprowadzanie konserwatorskie po tere-
nie dawnej koksowni „Orzegów” (ul. Hlon-
da 45-47, Orzegów). Zostało ono zaplanowa-
ne w godz. 11:00-13:00, a poprowadzi je 
dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk, Miejski  
Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej. 

Przypomnijmy, że w latach 2017-2021 
miasto realizowało projekt, dzięki któremu 
teren po byłym zakładzie przemysłowym zo-
stał gruntownie oczyszczony, a zachowane 
zabytkowe obiekty poddane pracom konser-
wacyjnym i restauratorskim. W efekcie po-
wstał ogólnodostępny park rekreacyjny, 
gdzie poprowadzona została ścieżka eduka-
cyjna z informacjami na temat funkcjonują-
cego historycznie zakładu koksowniczego. 
W trakcie oprowadzania przybliżona zosta-
nie historia tego miejsca oraz jego specyfika. 
– Uczestnicy dowiedzą się, na czym polegała 
remediacja i rekultywacja gruntów oraz ja-
kie wyzwania pojawiały się przed służbami 
konserwatorskimi w trakcie prowadzenia ro-
bót  przy  zachowanych  obiektach  zabytko-
wych. Będzie można również zwiedzić niedo-
stępne na co dzień wnętrza baterii koksowni-
czych oraz obejrzeć od środka wieżę węglo-
wą – zachęca do udziału w spacerze dr inż. 
arch. Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwa-
tor Zabytków w Rudzie Śląskiej.

W tym samym dniu (sobota 18.09) w godz. 
15:00-17:00 odbędzie się piknik przy za-
bytkowym piecu chlebowym (ul. Bujoczka 
24, Ruda). – Rudzki piekarok to jedyny piec 
chlebowy  w  regionie,  który  nadal  spełnia 
swoje funkcje. Piekaroki były nieodłącznym 
elementem XIX-wiecznych familoków. Rudz-
ki piec powstał około 1900 roku, a chleb wy-
piekano w  nim  do  lat  50.  ubiegłego wieku  
– zauważa Krzysztof Piecha, naczelnik  
Wydziału Komunikacji Społecznej i Promo-
cji Miasta. – Impreza będzie niepowtarzalną 
okazją,  by  podejrzeć,  jak  wygląda  proces  
wypieku  chleba  w  historycznym  piekaroku 
oraz spróbować jak smakuje – dodaje.

Poza tym będzie można posłuchać historii 
rudzkiego pieca chlebowego i kuchni śląskiej. 
Zaprezentowane zostaną również dawne 
sprzęty AGD i będzie można spróbować 
swych sił w szatkowaniu kapusty. Nie zabrak-
nie także atrakcji dla najmłodszych. Imprezę 
poprowadzi aktorka sceny śląskiej, konferan-
sjerka i prezenterka radiowa Inga Papkala. 

Obok miejskich jednostek do akcji włą-
czyło się również Stowarzyszenie Paramili-
tarne „Prochownia 1910”, które 18 września 
w godz. 13:00-18:00 zaprasza w okolice 
schronu bojowego nr 27 przy ul. 1 Maja 
374. Będzie można dowiedzieć się, co jedli 
i jakiego wyposażenia używali do przyrzą-
dzania i spożywania posiłków szeregowi żoł-
nierze. 

Niedziela: 19 września od strony kulinar-
nej zaprezentuje się zabytkowe osiedle ro-

botnicze Ficinus. Wydarzenie rozpocznie 
o godz. 15:00 spotkanie autorskie z Dorotą 
Świtałą–Trybek oraz Joanną Świtałą–Masta-
lerz w budynku Biblioteki Ficinus /ul. P. Ku-
biny 24/. Będzie to okazja do dyskusji o „jo-
dle, warzyniu i inkszym pichcyniu”. Następ-
nie rudzki kucharz Michał Kaczmarczyk, 
szef kuchni Druid PUB, wygłosi prelekcję 
pt. „Śląski finger food”, a Łukasz Pogorzel-
ski z Buldog Coffee Roasting zdradzi tajniki 
parzenia aromatycznej kawy. O 17:00 uczest-
nicy spotkania zostaną zaproszeni do zwie-
dzenia ekspozycji muzealnej „W dawnej 
śląskiej kuchni” oraz spaceru po kolonii ro-
botniczej. Spotkanie będzie też okazją do 
degustacji śląskich „maszkytów”. 

Europejskie Dni Dziedzictwa to cyklicz-
ny projekt kulturalny, społeczny i edukacyj-
ny o wyjątkowej skali i zasięgu: co roku we 
wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu 
mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze za-
bytki w swojej okolicy oraz skorzystać z sze-
rokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych 
i edukacyjnych. Podczas EDD nawet niedo-
stępne na co dzień zabytki wpuszczają 
w swoje mury gości, a uczestnicy licznych 
spotkań, prelekcji i warsztatów poznają hi-
storię i kulturę zarówno narodową, jak i tę 
regionalną oraz lokalną. Ogólnopolskim ko-
ordynatorem obchodów Europejskich Dni 
Dziedzictwa jest Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa. Polska włączyła się do akcji w 1993 
roku. Więcej informacji: https://edd.nid.pl/.

IM

OGŁOSZENIA



DZIĘKUJĘ
za lata współpracy 
i miłe pożegnanie Zarządowi RSM, 
Koordynatorowi ds. Kultury, 
Koleżankom i Kolegom 
ze wszystkich ODK, RO i ADM 4 
w Halembie,
Mieszkańcom, 
a przede wszystkim 
Panu Jankowi i Jego Żonie
za wielką serdeczność i życzliwość

z wyrazami szacunku
Iwona z ODK ,,Muza”
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  Biuro Nieruchomości GABRIEL, 
tel. 691-523-055 zaprasza klientów 
do zgłaszania ofert sprzedaży nieru-
chomości.

 Poszukuję do wynajmu miesz-
kania lub pokoju. Tel. 731-639-094.

MOTORYZACJA

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

 Skup samochodów wszystkich 
marek, całych, uszkodzonych, skoro-
dowanych. Pomoc drogowa, złomo-
wanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 
502-865-808.

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

 Skup wszystkich samochodów! 
Recykling samochodowy. Wydawa-
nie zaświadczeń. Cena 0,70 gr/kg. 
Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. 
Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44 
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA

 Firma budowlana zatrudni 
pracowników o specjalizacji ogól-
nobudowlanej oraz stażystów 
i praktykantów. Teren Ruda Śląska-
Katowice. Tel. 601-504-030.

 Zatrudnię pracownika do prac 
ogólnobudowlanych, tel. 603-975-
040.

 Poszukujemy elektryka w nie-
normowanym czasie pracy. Telefon 
kontaktowy 697-750-002.

 Zatrudnię do pracy murarza, 
brukarza, pracownika budowlanego. 
Tel. 504-334-464.

 Zatrudnię do pomocy przy re-
moncie budynku Kochłowice ul. Tun-
kla 114. Najchętniej emerytów. 
Tel. 664-776-244.

RÓŻNE

 Antyki, starocie, szkło porcela-
na, zegarki, obrazy, odznaczenia, za-
bawki – kupię. Tel. 603-280-675.

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

 Kupię stare medale, odznaki, 
odznaczenia, orzełki, dokumenty. 
Tel. 518-507-460.

OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy 
niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-
031.

 REM-MAX – kompleksowe re-
monty łazienek, mieszkań, domów. 
Tel. 507-055-024.

 Malowanie, tapetowanie, re-
monty mieszkań, domów. Tel. 501-
668-930.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-
560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, pa-
nele, itp. Tel. 505-946-693.

 Remonty od A do Z. Szybko, 
solidnie. Tel. 601-292-699.

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 Usługi dekarskie, krycie papą 
termozgrzewalną, blachodachówka, 
ściąganie azbestu. Tel. 512-549-
097.

 POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMOR-
NIKIEM, tel. 32 260-00-33, 516-516-
611. Pośrednik CDF S.C. fi rmy MAT-
POL FINANSE Sp. z o.o.

 Pranie tapicerki meblowej. So-
lidnie. Tel. 737-593-999.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapi-
cerek, wykładzin. Solidnie, niedro-
go. Tel. 606-274-056.

NIERUCHOMOŚCI

 KUPIĘ MIESZKANIE W RU-
DZIE ŚLĄSKA, GOTÓWKA TEL. 
501-239-405.

 Kupię kamienice całość lub 
udziały. Tel. 797-299-422.

 Pilnie Kupię mieszkanie w Ru-
dzie Śląskiej gotówka, tel. 730-770-
900.

 Atrakcyjne oferty www.lokator.
nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości 
gruntowych które zostaną oddane w najem, dzierżawę 

znajdujących się w rejonie ulicy: Asnyka, Kochłowickiej, Rybnickiej, 
Poniatowskiego- z przeznaczeniem pod uprawy rolne, Racławickiej 

i Fojkisa- z przeznaczeniem pod działalność handlową, 
Świętojańskiej, Doroszewskiego, Pakuły, Sokolskiej, Halembskiej, 

Ciołkowskiego, Jesionowej, Młyńskiej i Smoluchowskiego
– z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, Młyńskiej

– z przeznaczeniem pod istniejący garaż blaszany. 

Z okazji 47 rocznicy zawarcia 
związku małżeńskiego 

KOCHANEJ ŻONIE 
Małgorzacie Mazur,

wszystkiego naj naj...
dużo zdrowia i spełnienia marzeń
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Jeździeckie popisy na mistrzostwach Śląska
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Cztery zawodniczki Sportowego Klubu 
Jeżdzieckiego Omega w Rudzie Śląskiej 
popisały się dobrą formą. W Zbrosławi-
cach w pierwszych dniach września odby-
ły się Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ujeż-
dżeniu. Rudzki klub reprezentowały: Mar-
ta Bednarek na koniu Ataman w kategorii 
,,business class”, Aleksandra Gawliczek 
na klaczy Megi i Weronika Gruchel na kla-
czy Bessa w kategorii ,,open” oraz Micha-
lina Zacharz na koniu Nektar w kategorii 
,,amator”.

Marta Bednarek na koniu Ataman zwy-
ciężyła w kategorii Business Class. Ata-
man to 9 letni wałach maści gniadej, rasy 
szlachetna półkrew po ogierze Audytor. 
Koń jest własnością Eweliny Słupik. Para 
współpracuje ze sobą od dwóch lat pod 
okiem trenerki Karoliny Bednarek-
Warzybok. Przez trzy dni zawodów Marta 
na swoim koniu rywalizowała w konkur-
sach klasy L i utrzymywała się na pozycji 
lidera, z niewielką przewagą nad konku-
rencyjnymi parami. Dopiero wynik nie-
dzielnego przejazdu finałowego dał tej pa-
rze pewne zwycięstwo. W finale zawod-
niczka i jej koń zaprezentowali program 
dowolny do muzyki.

Marta Bednarek na koniu Ataman zwyciężyła w kategorii Business Class.

Medale uczestnikom wręczył wiceprezydent Krzysztof Mejer.

– Dobór nowoczesnej muzyki oraz wy-
jątkową muzykalność i rytm przejazdu sę-
dziowie ocenili na 67 procent, co dało trzy-
procentową przewagę nad pozostałymi 
parami w konkursie. Marta na Atamanie 
startowała też w klasie ,,amator”, gdzie do 
dnia finału zajmowała wysokie trzecie 
miejsce – podkreśla Karolina Bednarek-
Warzybok z SKJ Omega Ruda Śląska. 
– Jednak z uwagi na prestiż konkursu Busi-
ness Class zdecydowała się na start finało-
wy w tym właśnie konkursie. Drugie miej-
sce we wspomnianych zawodach zajęła 
Marta Łagiewska na wałachu Selavi 
a trzecie Wioleta Wojniak na klaczy Bona. 
Obie zawodniczki reprezentowały klub go-
spodarzy zawodów – dodaje.

 Druga zawodniczka Aleksandra Gawli-
czek na klaczy Megi zajęła wysokie 4. 
miejsce w trudnej i konkurencyjnej klasie 
,,open” (runda P). Przez trzy dni prezento-
wała ona bardzo równy poziom przejaz-
dów, co pozwoliło jej na uzyskanie tak 
dobrego wyniku, tym bardziej, że para ta 
debiutowała w tej kategorii. W czasie za-
wodów Ola zdobyła także 3. klasę sporto-
wą w dyscyplinie ujeżdżenia (uprawnienia 
do startu w wyższych konkursach). – War-

to wspomnieć, że wysoki wynik w kategorii 
“open” nie jest zaskoczeniem, ponieważ 
para ta zdobyła już tytuł Mistrzów Śląska 
w kategorii “amator” w roku 2020 oraz 
Wicemistrzów Śląska w roku 2019 – zazna-
cza Karolina Bednarek-Warzybok. – Przy 
okazji chciałabym wspomnieć, że pozosta-
łe zawodniczki naszego klubu także bardzo 
dobrze się zaprezentowały. Weronika Gru-
chel na klaczy Bessa zajęła ósme miejsce 
w kategorii ,,open” a Michalina Zacharz 
piąte miejsce w kategorii ,,amator” – do-
daje.

Mistrzostwa Śląska w Ujeżdżeniu roz-
grywane są w Ośrodku Jeździeckim Zbro-
sławice od 2017 roku. Organizatorem im-
prezy jest LZJ Drama Zbrosławice i Śląski 
Związek Jeździecki. W zawodach wzięło 
ok. 70 zawodników. Rywalizowali oni 
przez 3 dni w konkursach od klasy L do 
Grand Prix. W czasie zawodów wyłoniono 
w 9 kategoriach mistrzów regionu śląskie-
go.

Start rudzkich zawodniczek w tych za-
wodach dofinansowany był przez miasto 
Ruda Śląska. Kolejny popis umiejętności 
zawodniczki dadzą podczas Pucharu Ome-
gii, który odbędzie się już 2 października.

 SKJ Omega w Rudzie Śląskiej to klub 
który powstał w 2017 r. Jego siedziba 
mieści się przy ul. Jagiełły 8 w Rudzie 
Śląskiej. Zrzesza około 50 członków 
w tym 20 zawodników startujących 
w trzech olimpijskich dyscyplinach jeź-

dzieckich: skoki przez przeszkody, ujeż-
dżenie, wszechstronny konkurs konia 
wierzchowego. Prezesem klubu jest An-
drzej Warzybok – własciciel Stajni  
Omega w Rudzie Śląskiej. 

AL

Pobiegli dla zdrowia psychicznego
Biegi

Zapaleni biegacze i miłośnicy marszu 
nordic walking sprawdzili swoje siły 
w minioną sobotę (11.09). Na stadionie 
lekkoatletycznym przy ul. Czarnoleśnej 
w Nowym Bytomiu odbył się „VII Bieg 
– marsz dla zdrowia psychicznego”, który 
został zorganizowany w ramach woje-
wódzkich obchodów Światowego Dnia 
Zdrowia Psychicznego. W tym roku w wy-
darzeniu wzięło udział 150 osób.

– Światowy Dzień Zdrowia Psychiczne-
go obchodzony jest 10 października. Z te-

go powodu organizujemy wiele akcji pro-
mocyjnych i edukacyjnych oraz koncen-
trujemy się na zagadnieniach związanych 
z tematem zdrowia psychicznego – pod-
kreśla Natalia Lonser, terapeuta zajęciowy 
na Oddziale Psychiatrii Dziennej Miej-
skiego Szpitala w Rudzie Śląskiej. – Przy 
okazji tego wydarzenia trzeba zwrócić 
uwagę na dwie ważne społeczne kwestie, 
takie jak integracja z osobami chorujący-
mi psychicznie oraz wpływ zdrowia fizycz-
nego na dobry stan psychiczny. Chcemy 

przeciwdziałać stygmatyzacji osób choru-
jących psychicznie oraz popularyzować 
ideę higieny psychicznej poprzez aktyw-
ność fizyczną. Współpracujemy z naszymi 
pacjentami, działamy, biegamy i staramy 
się wszystko robić wspólnie, w duchu wza-
jemnego zrozumienia i akceptacji. Dla 
osób objętych wsparciem stanowi to do-
datkowy bodziec w procesie zdrowienia, 
a zajęcia rekreacyjno-sportowe, które re-
alizujemy regularnie, pomagają odzyskać 
równowagę psychiczną – dodaje.

Na początku wydarzenia uczestnicy 
biegu wzięli udział we wspólnej roz-
grzewce, a zaraz po niej na dystansie 
5,2 km swoje możliwości sprawdzili mi-
łośnicy marszu nordic walking. Z kolei 
póżniej  biegacze wystartowali w biegu 
głównym, który rozegrany został także na 
dystansie 5,2 km.

– Każda edycja tego biegu cieszy się 
dużym zainteresowaniem uczestników. 
Tak było także tym razem. To taka forma 
rekreacji i spędzenia czasu w pozytywnej 
atmosferze, a nie rywalizacja, dlatego za-
równo podczas biegu, jak i marszu nie 
jest prowadzony pomiar czasu oraz klasy-
fikacja zawodników. Tu nie ma wygranych 
i przegranych. Zwycięzcą jest każdy, kto 
potrafi przezwyciężyć swoje ograniczenia, 
czasami lęk przed startem, czasami fizycz-
ne niedomagania, to dla tej grupy ludzi 
ogromny sukces. Każdy z uczestników 
otrzymuje też medal i pamiątkowy dyplom 
– zaznaczyła Aleksandra Poloczek, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rudzie Śląskiej. AL
Foto: MOSiR, Szpital Miejski Sp. z o.o.

W imprezie udział wzięło 150 zawodników.

VII Bieg – marsz dla zdrowia psychicznego rozpoczął się od marszu nordic walking.Przed startem zawodnicy brali udział w rozgrzewce.

Bieg główny rozegrany został na dystansie 5,2 km.
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Diablice są w formie
Rugby

I Turniej Mistrzostw Polski Kobiet 
Rugby  7,  który  odbył  się  w  sobotę 
(11.09) na Burloch Arenie,  rozpoczął 
nowy sezon.  To pierwszy z ośmiu tur-
niejów  rangi mistrzowskiej  planowa-
nych w  tym  sezonie.  Podczas  sobot-
nich zawodów rudzkie ,,Diablice” 
udowodniły, że są w dobrej formie.
,,Diablice” obecny sezon rozpoczę-

ły w  I  lidze,  ponieważ  poprzedni  se-
zon Mistrzostw Polski zakończyły na 
6. miejscu. Ich zadaniem było wywal-

czenie awansu do Ekstraligi, co udało 
się zrealizować. W fazie grupowej za-
wodniczki przegrały z Biało-Zielony-
mi Ladies Gdańsk II (7:35) i pokonały 
RK  Gietrzwałd  (36:0).  Z  drugiego 
miejsca  w  grupie  zameldowały  się 
w ½ finału I ligi, gdzie wygrały z Le-
gią  Warszawa  II  (24:10).  Natomiast 
w  drugim  półfinale  wygrały  Biało-
Zielone Ladies II, jednak już wiadomo 
było, że niezależnie od wyniku meczu 
finałowego z zawodniczkami z Gdań-

ska, Diablice  awansują do Ekstraligi. 
Następnie w finale I ligi rudzianki ule-
gły Biało-Zielonym (0:62). Mimo tego 
,,Diablice” zapewniły sobie awans do 
Ekstraligi  i  zagrają  w  najlepszej 
czwórce Mistrzostw Polski, ktore od-
będą się w  Łodzi.
K.S.  Diablice  Rugby  Ruda  Śląska 

zagrały  w  składzie:    Zuzanna  Bąk, 
Agnieszka Bezrączko, Martyna Cebu-
la, Maja Gliwińsk, Natalia Gliwińska, 
Sylwia  Greinert,  Urszula  Hojeńska, 
Joanna Markowska, Patrycja Micha-
lik, Nicole Pospieszczyk, Klaudia Sta-
rowicz, Katarzyna Wiesner.

Klasyfikacja I Turnieju MPK R7  
w Rudzie Śląskiej:
EKSTRALIGA

Biało-Zielone Ladies Gdańsk I1. 
Legia Warszawa2. 
Black Roses Posnania Poznań3. 
AZS AWF Warszawa (spadek)4. 

I LIGA
5.  Biało-Zielone Ladies Gdańsk II
6.  K.S.  DIABLICE  RUGBY  Ruda 

Śląska (awans)
7.  Legia Warszawa II
8.  KS Budowlani Łódź
9.  RK Gietrzwałd
10. Venol Atomówki Łódź  AL

V  Gala  Śląskiego  Związku  Piłki 
Ręcznej  została  zorganizowana 
w  Rudzie  Śląskiej.  W  Miejskim 
Centrum Kultury im. H. Bisty w śro-
dę  (1.09)  spotkali  się  sportowcy, 
działacze  i  miłośnicy  piłki  ręcznej, 

Piłka ręczna

Gala piłki ręcznej

Zawodnikom pogratulowała wiceprezydent Anna Krzysteczko.
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– Dziękuję  organizatorom,  że    uro-
czystość ta odbyła się w naszym mie-
ście. Gościliśmy wybitnych sportow-
ców  i    trenerów  z  całego  regionu 
oraz  działaczy  Śląskiego  Związku 
Piłki Ręcznej w Katowicach. Jestem 
dumna, że wśród najlepszych są za-
wodniczki z Rudy Śląskiej. Gratuluję 
osiągnięć i życzę dalszych sukcesów 
sportowych – zaznacza Anna Krzy-
steczko,  wiceprezydent  Rudy  Ślą-
skiej,  która  uczestniczyła  w  wyda-
rzeniu. Podczas uroczystości szczy-
piorniści z różnych klubów odebrali 
dyplomy i puchary.
– Na rudzkiej Gali zasłużone meda-

le  odebrały  szczypiornistki  i  trenerzy 
Zgody  Bielszowice,  którzy  święcili 
triumfy na Śląsku oraz w rozgrywkach 
krajowych.  Także  młode  zawodniczki 
SPR Grunwald Ruda Śląska odebrały 
laury m. in. za wyniki w rozgrywkach 
piłki ręcznej plażowej. W Rudzie Ślą-
skiej  bardzo  dobrze  rozwija  się  mini 
piłka ręczna i właśnie za propagowa-
nie tej dyscypliny wśród najmłodszych 
uhonorowany został Prezes Grunwal-
du  Adam  Wodarski.  Można  powie-
dzieć, że Ruda Śląska stoi piką ręczną 
i  patrząc  po  liczbie  chętnych  dzieci 
można przypuszczać, że w najbliższych 
latach  także  będzie  głośno  o  szczy-
piornistach w naszym mieście – mówi 
Łukasz Wodarski,  dyrektor  sportowy 
SPR  Grunwald  Ruda  Śląska,  prowa-
dzący galę  AL

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych  

w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta ruda Śląska:
ul. Wojska Polskiego 11/7, ul. Osiedlowa 5a/13, ul. łukowa 9/4,

stanowiących własność Miasta ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży  
w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Diablicom kibicowała prezydent Grażyna Dziedzic oraz wiceprezydent Krzysztof Mejer.
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Podczas jubileuszu wręczono odznaczenia.
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Wędkarze świętowali
WędkarstWO

Koło  Polskiego  Związku  Wędkar-
skiego nr 92 Halemba świętowało ju-
bileusz 40-  lecia  istnienia. Koło zrze-
sza 590 osób, to pasjonaci i miłośnicy 
wędkarstwa. 

–  40  lat  temu  nie  było  niczego, 
oprócz  chęci  zrobienia  koła  wędkar-
skiego.  Pierwsza  nasza  siedziba  to 
piwnica w Domu Kultury. Potem prze-
noszono  nas  kilkanaście  razy.  Teraz 
mamy  swoje  miejsce  –  Rybaczówkę. 
Staw „Kiszka” na którym dziś łowimy 
40 lat temu nie nadawał się do użytko-
wania. Trzeba było wielu  lat  solidnej 
pracy,  dzięki  czemu  dziś  staw  służy 
wędkarzom  –  wspomina  Bernardyn 
Engler, prezes koła PZW nr 92 Halem-
ba.
–  Do  naszej  „Kiszki”  40  lat  temu 

wpuściliśmy 200 kg karpia i 160 kg li-
na  z  czego  byliśmy  bardzo  dumni. 
W  2000  r.  zarybienie  przekroczyło 
5 000 kg. Obecnie zarybiamy w grani-
cach 3 000 kg. Do naszych wód trafiły: 
karpie,  karasie,  liny,  leszcze,  płocie, 

amury, węgorze, szczupaki, sandacze, 
jazie i nawet raz pstrąg tęczowy. Wody 
nasze są atrakcyjne dla wielu wędka-
rzy z innych kół i chętnie je odwiedza-

ją  –  dodaje  Bernardyn  Engler.  Koło 
ma na swoim koncie wiele sukcesów 
i  osiągnięć  na  arenie  sportu  wędkar-
skiego w kraju i za granicą.   AP

Prezydent Miasta 
ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta  
(ii piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych 

która zostanie oddana w najem, znajdująca się w rejonie ulicy:  
sokolskiej – z przeznaczeniem pod istniejący  

placyk gospodarczy i drogę dojazdową. 

OGłOszenia

Galę uświetniły występy  
m.in. akrobatek z KPKS-u Halemba
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