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FINANSE

Projekt budżetu miasta na 2023 r.
Wydatki w kwocie ponad 1 mld zł oraz dochody na poziomie 935 mln zł. Do tego ponad 260 mln zł 
przeznaczonych na inwestycje. To najważniejsze założenia projektu budżetu Rudy Śląskiej na  
2023 rok. Dokument został już opublikowany oraz przesłany do zaopiniowania do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach. W projekcie budżetu zabezpieczono 3,5 mln zł na dofinansowanie 
sportu w mieście oraz 1 mln zł na dopłaty do pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych. – Zwiększe-
nie środków na realizację tych zadań zapowiedziałem w kampanii wyborczej – wskazuje prezydent 
Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. O ostatecznym kształcie przyszłorocznego budżetu decydować 
będą rudzcy radni. Sesja budżetowa została zaplanowana na 15 grudnia br.

Władze Rudy Śląskiej w przyszłym 
roku planują na inwestycje przeznaczyć 
ponad 260,8 mln zł. To blisko 25% całe-
go budżetu. – W pierwszej kolejności re-
alizowane będą inwestycje, na które po-
zyskaliśmy  dofinansowanie  oraz  te,  dla 
których  takie  dofinansowanie  możemy 
otrzymać  –  tłumaczy Michał Pieroń-
czyk.

Z przyszłorocznych inwestycji naj-
więcej, bo ponad 157,3 mln zł, koszto-
wać mają zadania drogowe. M.in. konty-
nuowana ma być budowa trasy N-S od 
ul. Kokota do ul. Bielszowickiej. Na ten 
cel zabezpieczono 43 mln zł. Zaplano-
wane zostało także rozpoczęcie budowy 
odcinka trasy N-S na północ od Drogo-
wej Trasy Średnicowej do ul. Magazyno-
wej. W tym przypadku zarezerwowana 
kwota wynosi 33 mln zł. W przyszłym 
roku kontynuowana będzie przebudowa 
kanalizacji w Halembie oraz przebudo-
wa ul. Wolności. Z nowych inwestycji 
rozpocząć się ma przebudowa ul. Dwor-
cowej i Przedtorze.

Kolejną dużą inwestycją, która w przy-
szłym roku będzie kontynuowana, jest 
budowa nowego budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 17 w Bielszowicach. Na to 

zadanie zabezpieczono 33,8 mln zł. Ko-
lejną inwestycją oświatową ma być mo-
dernizacja budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 36. Blisko 26 mln zł w projekcie 
budżetu wpisano na zadania z zakresu 
mieszkalnictwa. Sztandarową inwestycją 
ma być kontynuacja budowy nowych 
mieszkań komunalnych przy ul. Banko-
wej w Rudzie. Kosztować ma to 
11 mln zł. W dalszym ciągu prowadzona 
będzie modernizacja i termomoderniza-
cja budynków znajdujących się w miej-
skim zasobie mieszkaniowym.

Ponad 4,7 mln zł po stronie wydatków 
inwestycyjnych zabezpieczono na reali-
zację przyszłorocznych zadań z budżetu 
obywatelskiego. W puli środków prze-
znaczonych na inwestycje znalazło się 
także 29,8 mln zł na budowę nowej straż-
nicy dla Komendy Miejskiej Straży Po-
żarnej. – Są  to  środki  rządowe,  które 
w  formie  dotacji  będą  „przechodziły” 
przez  nasz  budżet – tłumaczy Ewa Gu-
ziel, skarbnik miasta.

W opublikowanym projekcie budżetu 
miasta władze Rudy Śląskiej uwzględni-
ły także środki na wsparcie klubów i sto-
warzyszeń sportowych z miasta. To kwo-
ta 3,5 mln zł. Natomiast 1 mln zł prze-

znaczony ma zostać na dofinansowanie 
do pobytu dzieci w żłobkach niepublicz-
nych.

Rok 2023 będzie kolejnym trudnym 
rokiem dla finansów samorządowych. 
Swoje odzwierciedlenie znalazło to tak-
że w planach budżetowych miasta na 
przyszły rok. W dalszym ciągu miasto 
będzie miało ograniczone dochody. Oka-
zuje się, że w 2023 r. wpływy z tytułu 
udziału w podatku PIT będą mniejsze  
o ponad 11,25 zł mln zł. Miasto nie 
otrzyma także wcześniej zapowiadanej 
subwencji rozwojowej szacowanej 
w kwocie 56,2 mln zł. Zamiast tego do 
końca tego roku w transzach ma wpłynąć 
25,5 mln zł w ramach tzw. uzupełnienia 
dochodów. W porównaniu do wcześniej-
szych prognoz zapisanych w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej, przyszło-
roczne dochody będą mniejsze o ponad 
65 mln zł.

Kolejnym problemem rudzkich samo-
rządowców są rosnące wydatki. – W po-
równaniu z tym rokiem o blisko 10 mln zł 
więcej dopłacimy za organizację komuni-
kacji  miejskiej. Więcej  środków musieli-
śmy  też  zabezpieczyć  na  wynagrodzenia 
pracowników. Rosną także koszty wszela-

kich usług, to spowodowane jest galopu-
jącą inflacją. Trudno w tej chwili też osza-
cować skutki dla finansów miasta związa-
ne z zimą. Chodzi tu nie tylko o utrzyma-
nie  zimowe  dróg  i  chodników,  ale  także 
o koszty ogrzewania miejskich jednostek, 
w tym przede wszystkim placówek oświa-
towych – wylicza skarbnik miasta.

W projekcie budżetu miasta zarówno 
po stronie dochodowej, jak i wydatkowej 
zabezpieczone zostały środki związane 
z realizacją umowy na odbiór odpadów 
komunalnych do końca maja 2023 r. 
Wtedy to właśnie kończy się dotychczas 
obowiązująca umowa z wykonawcą. Do 
tego czasu miasto będzie musiało prze-
prowadzić nowe postępowanie przetar-
gowe i wyłonić firmę, która zajmie się 
obsługą systemu śmieciowego po  
1 czerwca 2023 r. To z kolei będzie miało 
wpływ na dalszą wysokość opłaty śmie-
ciowej.

Zgodnie z przedłożonym przez rudzki ma-
gistrat projektem budżetu miasta na 2023 r. 
wydatki mają wynieść 1,051 mld zł, nato-
miast dochody mają być mniejsze 
o 115,2 mln zł i wynieść blisko 935,8 mln zł. 
Planowany deficyt miałby zostać w więk-

szości pokryty emisją obligacji oraz kredy-
tem, a przewidywane zadłużenie na koniec 
przyszłego roku ma wynieść prawie 
371,3 mln zł, natomiast planowany wskaź-
nik zadłużenia planowany jest na poziomie 
39,68%. – Oczywiście są to jak na razie za-
łożenia  i nie  jest przesądzone, że będziemy 
w pełni korzystać z możliwości  takiego za-
dłużenia. Praktyka ostatnich lat pokazywa-
ła, że wskaźnik ten w pierwotnej wersji bu-
dżetu był wyższy, niż finalnie na koniec roku. 
Wpływa na to m.in. poziom realizacji zapla-
nowanych na dany rok  inwestycji oraz wy-
sokość otrzymanych dotacji inwestycyjnych 
– wskazuje skarbnik miasta.

Przesłany 15 listopada do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach pro-
jekt budżetu Rudy Śląskiej na 2023 r. 
musi teraz zostać zaopiniowany przez 
służby tej instytucji w ciągu 30 dni. 
O ostatecznym kształcie przyszłoroczne-
go budżetu decydować będą jednak 
rudzcy radni. Sesja budżetowa została 
zaplanowana na 15 grudnia br.

Projekt budżetu miasta dostępny jest na 
stronie internetowej: https://rudaslaska.
b i p . i n f o . p l / d o k u m e n t . p h p ? i d d o -
k=75792&idmp=4016&r=r. UM
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Mieszkańcy Goduli, Orzegowa  
i Rudy spotkali się z prezydentem

3

Za nami kolejne spotkania z mieszkańcami. 17 listopada prezydent Michał Pierończyk odpowiadał na pytania 
mieszkańców Orzegowa i Goduli. Z kolei w poniedziałek (21.11) przyszła kolej na mieszkańców Rudy.

Tradycyjnie na początku spotkania zapre-
zentowana została aktualna sytuacja finanso-
wa miasta oraz bieżący stan realizacji inwe-
stycji, szczególnie tych dzielnicowych. 
Wśród najważniejszych problemów miesz-
kańcy zwracali uwagę na zły stan chodników 
i nawierzchni dróg m.in. przy ulicach Lipa, 
Waniora, Hlonda, Starej co w połączeniu 
z niedostatecznym oświetleniem po zmroku, 
stwarza zagrożenie zwłaszcza dla osób nie-
sprawnych ruchowo i starszych. Dla tych 
uciążliwe są zbyt wysokie krawężniki czy 
słabo oznakowane przejścia dla pieszych. 
Odpowiadając, wiceprezydent Jacek Morek 
obiecał wszystkie te uwagi przekazać Komi-
sji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz 
sukcesywnie w miarę możliwości poprawiać 
jakość jezdni i chodników.

Przeciążona ulica Karola Goduli i wyklu-
czenie komunikacyjne to kolejne tematy po-
dejmowane podczas spotkania. Szansę na po-
prawę tej sytuacji prezydent Pierończyk widzi 
w kontynuowaniu budowy trasy N-S. Dalsze 

prace związane z tą inwestycją przewidziane 
są w pierwszym kwartale 2023 roku. Kolej-
nym zgłoszonym problemem była komunika-
cja miejska, brak wiat na przystankach oraz 
niepunktualność autobusów. Mieszkańcy in-
formowali, że zgłaszają opóźnienia do orga-
nizatora komunikacji miejskiej, ale niestety 
sytuacja się nie poprawia. Wiceprezydent Ja-
cek Morek poprosił, by przesyłane drogą 
elektroniczną skargi, kierować również do 
wiadomości Urzędu Miasta, co stworzy moż-
liwość dodatkowej interwencji.

Sprawą niepokojącą rudzian jest gospo-
darka śmieciowa i ponoszone z jej tytułu 
wydatki. Mieszkańcy ulicy Waniora zgłasza-
li podrzucanie śmieci na teren osiedlowych 
placyków gospodarczych  przez osoby spoza 
osiedla, a nawet spoza miasta. Jedno z pytań 
dotyczyło szansy na powołanie rad dzielnic. 
– Pomijając aspekt finansowy takiego roz-
wiązania, który jest ważny, ale nie przesą-
dzający, mamy silne dzielnice, świadome 
swoich odrębności. Rady dzielnic utrudnia-

łyby proces konsolidacji dzielnic w jedną 
całość, organizm, połączony czymś więcej 
niż tylko granicami – mówił prezydent Mi-
chał Pierończyk. – Każda z dzielnic ma swo-
ich radnych, warto ich znać i wykorzystywać 
ich możliwości sprawcze – dodał.

W Rudzie spotkanie również rozpoczęto 
od podsumowania zrealizowanych inwesty-
cji, takich jak remont nawierzchni DTŚ na 
odcinku od ul. 1 Maja do trasy N-S w kierun-
ku Świętochłowic, remont chodnika przy  
ul. Mickiewicza, remont nawierzchni ulicy 
Wylężoła 2 i 4 oraz naprawę ogrodzenia przy  
SP nr 28. Wśród zrealizowanych już inwe-
stycji trzeba wymienić opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej moder-
nizacji zewnętrznej infrastruktury sportowej 
przy Szkołach Podstawowych nr 41 i 35. 
W trakcie realizacji są obecnie m.in. przebu-
dowa ulic Wolności i Janasa, termomoderni-
zacje budynków przy ulicach Janasa 21, 
Pl. Chopina 3, Zabrzańskiej 23 i Szczęść  
Boże 62. W dzielnicy Ruda trwa także budo-
wa mieszkań komunalnych przy ulicy Ban-
kowej, parkingu przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 (realizacja z budżetu obywatelskie-
go) i dostosowanie Szkoły Podstawowej 
nr 35 do wymogów przeciwpożarowych.

W Rudzie tradycyjnie na spotkaniu poja-
wiło się sporo mieszkańców zainteresowa-
nych sprawami dzielnicy. Pytania dotyczyły 
m.in. inwestycji, poprawy infrastruktury, 
drzew oraz renowacji zabytków. Mieszkan-
ka ulicy Orzegowskiej pytała o możliwość 
doświetlenia przejścia dla pieszych przy tej 
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W poniedziałek (21.11) z władzami miasta spotkali się mieszkańcy Rudy.

ulicy. – To problem dotyczący całego miasta. 
Zgłoszenia tego typu mamy z różnych dziel-
nic, będziemy przyglądać się tym miejscom 
razem z Komisją Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego i reagować – zapewniał wice-
prezydent Jacek Morek.

Kolejne zgłoszenie dotyczyło weryfikacji 
budynków wpisanych do rejestru zabytków. 
Zdaniem mieszkanki zgłaszającej problem, 
wiele budynków nie powinno się w nim zna-
leźć, a wpis niesie za sobą wiele komplikacji 
dla właścicieli takich obiektów. Wiceprezy-
dent Aleksandra Skowronek obiecała, że za-
rząd miasta przyjrzy się tej sprawie. Miesz-
kańcy byli także zainteresowani losem 
obiektów handlowo-usługowych przy skrzy-
żowaniu ulic Zabrzańskiej i Wolności oraz 
Starej Piecowni. – To obiekty prywatne 
i miasto nie ma możliwości decydowania 
o ich losach – mówił prezydent miasta. 
– Możemy jedynie apelować do ich właści-
cieli – dodał.

Mieszkańcy zwrócili się do zarządu 
miasta z prośbą o zgłoszenie firmie wyko-
nującej remont ulicy Wolności, aby lepiej 

oznakowano tymczasowe przejścia dla pie-
szych. Zwrócono też uwagę na sygnaliza-
cję świetlną przy skrzyżowaniu ul. Za-
brzańskiej i Narcyzów. Zdaniem zgłaszają-
cego mieszkańca, powoduje ona większe 
korki niż jej brak i niepotrzebnie działa w no-
cy, kiedy ruch w tym rejonie jest niewielki. 
Sprawa również trafi do Komisji Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego. Do komisji 
skierowana zostanie także sprawa progu 
zwalniającego przy wjeździe w ulicę Brań-
skiego od strony ronda. Mieszkańcy zwró-
cili ponadto uwagi dotyczące przycinki 
drzew przy ulicy Żeromskiego, braku ła-
wek i wiaty przystankowej przy ulicy Nor-
wida, właściwego oznakowania ścieżki ro-
werowej przy ulicy Mickiewicza i dalszych 
prac rewitalizacyjnych w parku Gorgol. 
Zgłosili ponadto prośbę o wykonanie 
miejsc parkingowych w miejscu obecnego 
pasa zieleni przy ulicy Magnolii. Prezydent 
i jego zastępcy odnotowali wszystkie zgło-
szenia i zapewniają, że będą na nie reago-
wać tak szybko, jak to możliwe.

AW

HARMONOGRAM JESIENNYCH SPOTKAŃ  
PREZYDENTA MIASTA Z MIESZKAŃCAMI:

29.11, godz. 17.00 – Nowy Bytom i Chebzie 
– Miejskie Centrum Kultury przy ul. Niedurnego 69

1.12, godz. 17.00 – Halemba – Szkoła Podstawowa nr 24 przy ul. Lexa 14

5.12, godz. 17.00  – Kochłowice  
– III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Oświęcimskiej 90

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Ruda Śląska wybrano nowych wiceprzewodniczących. Funkcję tą objął m.in. Witold Hanke z klubu Radnych Ra-
zem dla Rudy Śląskiej, z którym rozmawiamy o jego ponad 20-letniej działalności w Radzie Miasta.

– Jak zaczęła się Pana działalność w Ra-
dzie Miasta? 

– To już ponad dwadzieścia lat, odkąd 
podjąłem decyzję o pierwszym starcie w wy-
borach. Co mną kierowało? Chyba to, czym 
kieruje się większość kandydatów. Chciałem 
działać, tworzyć, bardziej uczestniczyć w ży-
ciu miasta. Już wtedy prowadziłem nasz 
ośrodkowy teatr, oprawiałem muzycznie im-
prezy, spotykałem wielu ludzi. Miałem mnó-
stwo pomysłów, bo wokół było wiele osób, 
które dzieliły się ze mną swoimi problemami, 
opowiadały o swoich potrzebach, bolączkach 
i radościach. Tak zrodził się pomysł i wystar-
towałem. Po raz pierwszy w 2002 roku. Po-
parcie uzyskałem spore, ale moje ugrupowa-
nie było za małe, żebym mógł zasiąść w ra-
dzie. To udało się dopiero w kolejnych wybo-
rach. Od 2006 roku jestem radnym. Nigdy 
nie byłem programowo nastawiony przeciw 
władzy wykonawczej. Działam i wspieram te 
pomysły, które w moim odczuciu są korzyst-
ne dla miasta i mieszkańców. Uważam jed-
nak, że radny nie jest tylko od głosowania 
„za”. Czasem trzeba też umieć być „prze-
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ciw”. Przez te wszystkie lata było kilka ta-
kich sytuacji, kiedy to pojawiały się pomysły, 
które w moim odczuciu narażały nas na duże 
ryzyko i potencjalnie spore straty finansowe 
albo były nieakceptowane społecznie i wtedy 
mówiłem „nie”. Nie wstydzę się tego, bo rad-
ny jest też właśnie od tego, żeby mówić, że to 
zła droga i że należy szukać innych rozwią-
zań.

– Te najważniejsze dyskusje zdaniem 
wielu powinny się odbywać na komisjach, 
zanim jeszcze uchwała trafi pod obrady 
Rady Miasta. Pan w wielu tych komisjach 
miał pracować.

– Od samego początku i praktycznie  
w każdej kadencji staram się udzielać  
w trzech komisjach. To Komisja Oświaty, 
Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Spo-
łecznej oraz Komisja Kultury. Wszystkie one 
są mi bardzo bliskie. Jestem pedagogiem, 
więc nie wyobrażam sobie, żeby nie praco-
wać w Komisji Oświaty. Zawodowo jestem 
związany z Ośrodkiem dla Osób Niepełno-
sprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Ha-
lembie, więc pomoc społeczna i związane  

WYWIAD

z nią problemy to kolejny ważny dla mnie 
temat. Komisja Kultury wydaje się być rów-
nież oczywista. To, że gram, śpiewam, two-
rzę, sprawia, że to moje hobby, a może nawet 
pasja, pozwala mi się realizować w tym ob-
szarze. Wybieram takie komisje, do których 
jest mi blisko, bo uważam, że najlepiej robi 
się to, co się kocha. Z robienia czegoś na siłę 
nigdy nie wychodzi nic dobrego, a przynaj-
mniej rzadko.

– Po raz drugi został Pan wybrany do 
prezydium RM, choć za pierwszym razem 
był to bardzo krótki czas.

– Pierwszy raz był to wybór w 2013 roku  
i rzeczywiście był to taki wybór na chwilę.  
Z różnych, ale chyba wyłącznie politycznych 
przyczyn, musiałem wtedy zrezygnować z tej 
funkcji, a w zasadzie odwołano nas wraz  
z drugim wiceprzewodniczącym. Teraz po 
raz kolejny radni zdecydowali, że również i 
ja mam znaleźć się w składzie Prezydium Ra-
dy Miasta. Przyjmuję tę decyzję z radością, 
bo takie większościowe poparcie jest mobili-
zujące. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiąże 
się to dla mnie z większą liczbą obowiązków, 

zwłaszcza tych reprezentacyjnych, ale z ra-
dością je przyjmuję. W mojej pracy radnego 
niczego to jednak nie zmienia. Byłem zawsze 
wśród i dla mieszkańców – zamierzam to 
kontynuować. W końcu to mieszkańcy wy-
brali mnie na swojego reprezentanta i to ich 
reprezentuję w pierwszej kolejności.

– Obecnie większość radnych popiera 
prezydenta…

– Większość w Radzie Miasta nie powinna 
być odbierana wyłącznie matematycznie. Że-
by była większość i żeby to miało przełoże-
nie na miasto, trzeba umieć przekonać rad-
nych do swoich pomysłów. I to nie tylko tych 
wspierających radnych, bo nie o to chodzi. 
Wiem, że to nie jest łatwe zadanie. To prezy-
dent musi zadbać o to, żeby w budowaniu tej 
większości zawsze na pierwszym miejscu był 
dialog między nim a radnymi. Dobrze jest, 
kiedy potrafi on z jakiegoś pomysłu skorzy-
stać, a czasem swój pomysł trochę zweryfi-
kować i próbować spotkać się w połowie 
drogi. Zawsze powtarzam, że nikt nie ma mo-
nopolu na mądrość i rację. Szukanie więk-
szości to umiejętność wspólnej pracy i dys-

kusji. To nie przedkładanie gotowych pomy-
słów pod głosowanie, a wspólne szukanie 
rozwiązań. Na razie mamy taką właśnie sytu-
ację i mam nadzieję, że to się nie zmieni. 
Większość radnych obdarzyła prezydenta za-
ufaniem i wspiera jego działania. Takie 
wsparcie w obecnej sytuacji finansowej sa-
morządów wydaje się być niezmiernie waż-
ne. W takiej większej grupie można więcej 
zdziałać i mądrze podzielić środki, jakie ma-
my do dyspozycji. To, że będziemy mieli 
okazję wspólnie nad tym radzić, pozwoli 
nam podzielić je, nie według programów po-
szczególnych klubów, ale według najważ-
niejszych potrzeb mieszkańców i miasta, a to 
najważniejsze.

– Dziękuję za rozmowę. AW

OGŁOSZENIE
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Martusia urodziła się w 26. tygodniu 
ciąży i ważyła zaledwie 390 gramów.
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W ubiegłym roku w ramach 
,,Szlachetnej Paczki” obdarowane 

zostały 54 domy, gdzie łącznie trafiły 
884 kartony z prezentami.
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SZLACHETNA�PACZKA

Pomagają, bo lubią ludzi
12�listopada�w�całym�kraju�otwarta�została�Internetowa�Baza�Rodzin�w�ramach�projektu�charytatywnego�,,Szlachetna�Pacz-
ka”.�Do�tej�pory�w�Rudzie�Śląskiej�zakwalifikowano�do�niej�26�rodzin,�które�już�znalazły�darczyńców,�co�kolejny�raz�udowad-
nia,�że�rudzianie�to�ludzie�o�wielkich�sercach.�Obecnie�kolejni�potrzebujący�oczekują�na�weryfikację�ze�strony�wolontariuszy.�
Finał�,,Szlachetnej�Paczki”,�w�trakcie�którego�podarunki�trafią�do�rodzin,�zaplanowano�w�dniach�9-11�grudnia.�Od�12�listopa-
da�darczyńcy,�chcący�stworzyć�,,Szlachetną�Paczkę”,�mogą�wybierać�rodziny,�które�potrzebują�pomocy.

– W Rudzie Śląskiej na ten moment włą-
czonych do projektu jest 26 rodzin. Na 
szczęście wszystkie znalazły już swoje do-
bre dusze, które chcą stworzyć dla nich 
paczkę. 13 rodzin jeszcze jest poddawa-
nych weryfikacji, więc niewykluczone, że 
kolejne opisy rodzin z naszego miasta tra-
fią do bazy – mówi Kamila Hergesel, lider 
,,Szlachetnej Paczki” w Rudzie Śląskiej. 
– Potrzeby są bardzo zróżnicowane i do-
stosowane do konkretnych osób. Wśród 
wymienianych na listach rzeczy są więc na 
przykład takie przedmioty jak sprzęt me-
dyczny, pralki, lodówki, nowe okulary czy 
nawet vouchery na wizyty u specjalistów. 

Zdarza się także opał na zimę. Najbardziej 
ludzie potrzebują żywności i chemii, gdyż 
zapasy tych produktów pomogą im w zgro-
madzeniu środków na inne, potrzebne wy-
datki – dodaje.

Jeżeli ktoś chce wspomóc potrzebują-
cych z bazy ,,Szlachetnej Paczki”, powi-
nien zapoznać się z opisem potrzeb rodzin 
na stronie internetowej www.szlachetna-
paczka.pl, a przede wszystkim zastanowić 
się nad tym, czy jest w stanie sprostać tym 
trzem kluczowym. – Musimy mieć świado-
mość, że rodzina, którą wybierzemy jako 
darczyńca, nie otrzyma pomocy w projek-
cie od nikogo innego, a jej historia znika 

z systemu i jest przypisana do nas. Jeżeli 
zdecydujemy się na wybór, warto zaanga-
żować do wspólnego działania 
bliskich i znajomych, osoby w pracy czy 
w sąsiedztwie. Taka akcja jednoczy ludzi 
i daje dużo radości, a tym samym pozwala 
nam na stworzenie pięknego i pełnego pre-
zentu. Po wyborze rodziny z darczyńcą 
kontaktuje się wolontariusz, który odwie-
dzał rodzinę i odpowie na wszystkie pyta-
nia. Co do samego sporządzania paczek  
– mają one wyglądać jak prezent. Kartony 
niech będą ozdobione kolorowym papie-
rem, wstążkami. Rzeczy zgromadzone dla 
rodziny muszą być nowe lub nie posiadać 

widocznych śladów użytkowania. Zaś 
paczki muszą posiadać specjalny kod ro-
dziny oraz muszą być numerowane – in-
struuje Kamila Hergesel.

Nad przebiegiem Szlachetnej Paczki 
w Rudzie Śląskiej czuwa 23 wolontariu-
szy. Są to osoby w różnym wieku, o róż-
nym statusie społecznym, zawodzie oraz 
zainteresowaniach. Jednoczy ich wspólny 
cel – pomaganie, dobro oraz to, że ,,lubią 
ludzi” – według hasła ,,Szlachetnej Pacz-
ki”.

Dodajmy, że w ubiegłym roku w ramach 
,,Szlachetnej Paczki” obdarowane zostały 
54 domy, gdzie łącznie trafiły 884 kartony 

z prezentami. Tegoroczny finał akcji odbę-
dzie się od 9 do 11 grudnia, a za magazyn 
po raz kolejny będzie służyło II Liceum 
Ogólnokształcące im. Gustawa Morcinka 
w Wirku. To tam darczyńcy przywożą 
paczki, które wolontariusze rozwożą do 
rodzin. Joanna Oreł

DZIEŃ�WCZEŚNIAKA

Małe cuda
Oddział� Neonatologiczny� Szpitala� Miejskiego� w� Rudzie� Śląskiej� staje� się� drugim� domem� dla� 
matek�i�przedwcześnie�urodzonych�tam�dzieci.�To�tu�każdego�dnia�przeplata�się�strach�z�nadzieją,�a�ro-
dzice�wcześniaków�drżą�o�los�swoich�pociech.�Mówią�też�jednym�głosem�–�,,dzięki personelowi jest 
nam łatwiej przejść przez ten trudny czas”.�17�listopada�obchodziliśmy�Światowy�Dzień�Wcześniaka.

– Na początku jest strach i obawa o to, 
co będzie – wspomina Patrycja Kwiecień. 
Jej córka urodziła się w 26. tygodniu ciąży 
i ważyła zaledwie 390 gramów. Godulska 
Neonatologia to był świadomy wybór. 
– Nie wybrałabym innego szpitala, bo tu 
jest najlepsza opieka. Wiem, że cokolwiek 
by się nie działo, to tu jest trzymana „ręka 
na pulsie”. Jak Martusia leżała na inten-
sywnej terapii, pielęgniarka była z nią cały 
dzień. Jak się cokolwiek działo, natych-
miast była reakcja personelu, bardzo szyb-
ko stwierdzono też sepsę i na szczęście 
szybko ją wyleczono. Wtedy pojawiają się 
w głowie tysiące myśli, że może się coś złe-
go wydarzyć, ale ta „ręka na pulsie” trzy-
mana przez lekarzy, położne i pielęgniarki, 
przez cały personel oddziału, dały mi pew-
ność, że wszystko dobrze się skończy – mó-
wi Patrycja Kwiecień.

Martusia aktualnie waży 1100 gramów 
i wszyscy na oddziale trzymają za nią kciuki. 

– Z każdym dniem jest promyk nadziei, że bę-
dzie lepiej. Raz jest dobrze, za chwilę może 
być gorzej. Dlatego cieszymy się każdym 
dniem, ale każda godzina dla takiego malut-
kiego dziecka jest po prostu walką o zdrowie, 
a czasem o życia – dodaje Patrycja Kwiecień.

Katarzyna Franke z Kalet urodziła Ninę 
10 września. To jej pierwsze dziecko, które 
przyszło na świat w 28. tygodniu ciąży 
i ważyło zaledwie 850 gramów. – Jestem 
tutaj ponad dwa miesiące i wiem, jaką 
udało mi się tu z moim dzieckiem zbudo-
wać więź. Ten szpital mi to po prostu za-
pewnia. Jestem wdzięczna za to, że ktoś 
umożliwił mi pobyt tutaj i tak zadbał o mo-
ją Ninę, że z wagi 850 gramów teraz waży 
2250 g. Najcudowniejsze jest to, że od mo-
mentu narodzin dziecka, które nie oddycha 
samodzielnie, ma aparaturę, można je wy-
jąć z inkubatora i przytulić do serca. Od 
razu jest budowana więź z rodzicami i to 
jest na pewno niesamowitą zaletą szpitala, 

który o to dba. I nie tylko matki mogą kan-
gurować, ale i ojcowie mają taką możli-
wość. Cała rodzina może tu być w komple-
cie, bo nie może być w domu. Ten oddział 
to nasz dom – mówi ze wzruszeniem Kata-
rzyna Franke, której córka przebywa na 
Oddziale Neonatologicznym rudzkiego 
szpitala. – Jesteśmy w tak dobrej sytuacji, 
że mamy pokoje dla mam z dziećmi i jest to 
niezwykle ważne, by na etapie rozwoju 
dziecko było już na stałe z mamą oraz 
uczyło się karmienia piersią. Mamy też 
czują się pewniej, kiedy mogą same za-
opiekować się swoją pociechą, wtedy po-
wrót do domu jest zupełnie inny i obarczo-
ny mniejszym stresem – wyjaśnia dr Marta 
Twardoch-Drozd, lekarz neonatolog  
z rudzkiego szpitala. Dodatkowo dwa razy 
w tygodniu na oddziale dostępna jest mu-
zykoterapia dla mam i ich dzieci. 

– Nawiązałam przez ten czas relacje 
z bardzo wieloma mamami, towarzysząc im 

w tym starcie, bardzo często trudnym, peł-
nym emocji, ale jednocześnie niesamowicie 
ważnym, żeby na tym początku mama miała 
możliwość jak najbardziej ekskluzywnego 
kontaktu ze swoim dzieckiem. Stwarza się 
tutaj taką atmosferę, że mama czuje, że jest 
tylko ze swoim dzieckiem, mimo, że jest 
otoczona tłumem ludzi. Próbujemy stwo-
rzyć taką intymną atmosferę, żeby ta więź, 
która się wytwarza między świeżo upieczo-
ną mamą a dzieckiem, które przychodzi na 
świat, niekoniecznie jeszcze do tego goto-
we, miała łagodny start – mówi Marta Pu-
stulka, muzykoterapeutka na Oddziale 
Neonatologicznym rudzkiego szpitala. 
– Widziałam wiele różnych historii, mamy 
przebywały tu długi czas, tworzyły się wię-
zi, przyjaźnie, relacje. Do teraz dostaję od 
mam zdjęcia dzieci, które już mają roczek 
i dmuchają świeczkę na torcie. Mamy czują 
przynależność do tego miejsca, pomimo że 
jest to szpital, dlatego, że zapewniono im tu 
tak wielkie wsparcie – dodaje.

Tylko w tym roku na rudzkiej neonato-
logii przyszło na świat 275 wcześniaków 
i 39 skrajnie wczesnych. Od 2011 roku 

Oddział w Dniu Wcześniaka odwiedziła wiceprezydent Anna Krzysteczko.
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rudzki Oddział Neonatologiczny posiada 
prestiżowy III stopień referencyjności. 
Znajduje się także w bazie Vermont Oxford 
Network, która skupia placówki z misją 
prowadzenia jak najlepszej opieki nad no-
worodkami. To oznacza, że lekarze i pielę-
gniarki z Rudy Śląskiej ratują życie i zdro-
wie najciężej chorych dzieci z całego Ślą-
ska. Dane mówią zresztą same za siebie 
– najmłodsze dziecko, które przyszło na 
świat w rudzkim szpitalu, urodziło się 
w 22. tygodniu ciąży (plus jeden dzień). 

– To ciepłe i pełne pozytywnej energii 
miejsce, w którym każdego dnia dzieją się 
cuda. Dla tych przedwcześnie urodzonych 
maluszków kluczowe są nie tylko pierwsze 
godziny życia, ale także dni, miesiące i la-
ta. Dlatego tak ważna jest opieka medycz-
na na najwyższym poziomie, którą zapew-
nia rudzka Neonatologia. Jestem pod wiel-
kim wrażeniem, ile empatii i zaangażowa-
nia wkłada personel szpitala w opiekę nad 
wcześniakami i jak bardzo dba o kontakt 
dziecka z rodzicami – podsumowała Anna 
Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Ślą-
skiej. Anna PiątekNa oddziale prowadzona jest m.in. muzykoterapia.
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Rudzki Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości zrzesza obecnie 68 zakładów, 
z czego część prowadzi praktyczną naukę zawodu dla uczniów.
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GÓRNICTWO

16 lat temu doszło  
do tragedii w Halembie

W�poniedziałek� (21.11)�minęło�16� lat�od� jednej� z�najwięk-
szych�tragedii�w�polskim�górnictwie.�21�listopada�2006�roku�
na� kopalni� Halemba� doszło� do� wybuchu� metanu,� a� także�
eksplozji� pyłu� węglowego.� W� wyniku� katastrofy� zginęło�
23�górników.

Rocznicowe obchody rozpoczęły 
się od uroczystej mszy świętej w para-
fii Matki Bożej Różańcowej w Halem-
bie, gdzie modlitwą uczczono pamięć 
tragicznie zmarłych górników. Ich ro-
dziny, przyjaciele, a także górnicy 
oraz władze miasta następnie złożyli 
kwiaty przed pomnikiem na cmenta-
rzu komunalnym. 

Przypomnijmy – 21 listopada w po-
kładzie 506, na głębokości 1030 me-
trów kopalni Halemba doszło do wy-

W rocznicę tragedii na kopalni Halemba władze miasta złożyły kwiaty  
przed pamiątkową tablicą na cmentarzu komunalnym.

Fo
to
:�U

M
�R
ud

a�
Śl
ąs
ka

CeCH�RzeMIOSŁ�I�PRzedSIębIORCzOŚCI

Rzemieślnik to brzmi dumnie
72�adeptów�zawodów�rzemieślniczych�zostało�w�tym�roku�pasowanych�na�uczniów�w�rzemiośle.�Ślubowanie�w�bielszowickim�domu�Kultury�złożyli�m.in.�
przyszli�fryzjerzy,�cukiernicy�i�stolarze.�Rozpoczną�oni�praktyczną�naukę�zawodu�w�40�zakładach�działających�w�Rudzie�Śląskiej,�a�po�ukończeniu�nauki�po-
dejdą�do�egzaminu�czeladniczego.

Pasowanie przyszłych rzemieślni-
ków to już tradycja w naszym mieście. 
W roku szkolnym 2022/2023 prak-
tyczną naukę zawodu rozpocznie 
w sumie 72 uczniów. Najwięcej zain-
teresowanych jest branżą cukierniczą 
(18 osób), drugie w kolejności jest fry-
zjerstwo (17 osób), a następnie zawód 
stolarza i mechanika pojazdów samo-
chodowych (po 6 osób) i ślusarza 
(5 osób). Po cztery osoby będą się 
uczyły w zawodach: lakiernik samo-
chodowy, elektromechanik pojazdów 
samochodowych i kucharz, a trzy oso-
by chcą pracować jako blacharz samo-
chodowy. Po jednym uczniu kształcić 
się będzie w zawodach: piekarz, foto-
graf, krawiec, kominiarz i elektrome-
chanik.

– W tym roku liczba młodych adep-
tów rzemieślnictwa jest porównywal-
na do lat ubiegłych. Młodzież do zdo-
bycia konkretnego fachu może przy-
ciągnąć przede wszystkim szeroka 
oferta pracy, z którą mogą się spotkać 
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Pasowanie przyszłych rzemieślników odbyło się w czwartek (17.11) w bielszowickim Domu Kultury.

Fo
to
:�J
O

buchu metanu, a także eksplozji pyłu 
węglowego. Górnicy likwidowali 
w tym rejonie ścianę wydobywczą. 
W wypadku zginęło w sumie 23 gór-
ników KWK Halemba oraz pracow-
ników zewnętrznej firmy Mard. Naj-
młodsza z ofiar miała 21 lat, a najstar-
sza – 59 lat. Tamten listopadowy 
dzień był najczarniejszym w historii 
polskiego górnictwa w ciągu ostat-
nich lat.

 JO

po zdobyciu uprawnień czeladniczych. 
To jest pierwszy stopień wtajemnicze-
nia rzemieślniczego, a jednocześnie 
potwierdzenie ich kwalifikacji zawo-
dowych, które są respektowane we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej 
– mówi Grzegorz Skudlik, starszy Ce-
chu Rzemiosł i Przedsiębiorczości 
w Rudzie Śląskiej. – Poza tym ucznio-
wie w zakładach uczą się zawodu „pod 
klienta”, a więc w przyszłości swobod-
nie będą mogli z doświadczeniem 
wejść na rynek pracy. Dodatkowym 
aspektem jest to, że podczas praktyk 
zyskują status pracownika młodocia-
nego, co oznacza, że te trzy lata 
w przyszłości zaliczą im się do wieku 
emerytalnego – dodaje.

Co istotne, podczas czwartkowego 
(17.11) pasowania i ślubowania w biel-
szowickim Domu Kultury do grona 
przyszłych rzemieślników dołączyli 
nie tylko uczniowie klas pierwszych 
szkół zawodowych z Rudy Śląskiej, 
ale również z miast ościennych 

(17 osób z Chorzowa, Zabrza, Byto-
mia, Świętochłowic, Katowic i Ty-
chów). Natomiast jeżeli chodzi o mło-
dzież z rudzkich szkół, to najwięcej 
młodych adeptów praktycznej nauki 
zawodu jest z: Zespołu Szkół nr 4 
(29 uczniów) i Zespołu Szkół nr 1 
(25 uczniów), do tego dochodzi jeden 
uczeń z Zespołu Szkół nr 7.

– Teoria to niewątpliwie podstawa, 
ale praktyka czyni mistrza i macie ta-
ką szansę, żeby nabyć ją oraz zdać eg-
zaminy. Dzięki temu europejski rynek 
pracy będzie dla Was szeroko otwarty. 
Fach w ręku jest w obecnych czasach 
bardzo ważny. On zapewnia nie tylko 
byt, ale wyznacza ścieżkę życiową. 
Daje misję, którą nosi się w sercu. Ży-
czę Wam, żebyście tą misję pielęgno-
wali, nabywali doświadczenia i zostali 
mistrzami w swoim fachu – przekazał 
przyszłym rzemieślnikom prezydent 
miasta Michał Pierończyk.

Dodajmy, że rudzki Cech Rzemiosł 
i Przedsiębiorczości zrzesza obecnie 
68 zakładów, z czego 64 posiada 
uprawnienia do prowadzenia prak-

tycznej nauki zawodu. Obecnie 
w 60 zakładach szkolonych jest w su-
mie 184 uczniów.

 Joanna Oreł
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ZABYTKI

Zgłoś swój pomysł na Szyb Franciszek
Jeszcze do 27 listopada można zgłaszać swoje pomysły na zagospodarowanie Szybu Franciszek, który w województwie śląskim wygrał w pierwszym etapie 
konkursu „Nasz Zabytek” organizowanego przez Fundację Most The Most. Dzięki temu Ruda Śląska otrzyma 1 mln zł dofi nansowania na prace renowacyjne 
i adaptację obiektu do nowych funkcji. Propozycja jest taka, aby utworzyć tam centrum edukacji regionalnej, a dokładnie tzw. żywe muzeum prezentujące 
niematerialne dziedzictwo Górnego Śląska.

Zabudowania Szybu Franciszek to 
pozostałości po jednej z największych 
kopalń Rudy, czyli Brandenburg. 
W zespół zabudowań z końca 
XIX wieku wchodzi: budynek straży 
pożarnej i stacji ratownictwa, budynek 
administracyjny, rozdzielnia, budynek 
dawnej stajni, budynek kuźni, maszy-
nownia szybu, kotłownia i komin, nad-
szybie szybu oraz wieża wyciągowa. 
– Uważam, że warto mówić o tym szy-
bie, bo jest to miejsce, które dosyć 
szybko popadło w zapomnienie, a przez 
lata stanowiło centrum dzielnicy. Do-
póki działała kopalnia, przewijało się 
tu tysiące ludzi. Nadmienię tylko, że 
była tam m.in. cechownia, w której or-
kiestra Augustyna Kozioła miała swoje 
próby. To było miejsce, które mocno 
tętniło życiem – podkreśla Adam Ko-
walski, który zawodowo zajmuje się 
ochroną dziedzictwa i interpretacją 
dziedzictwa kulturowego, jest dyrekto-
rem Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, 
a który zgłosił rudzki obiekt do kon-
kursu „Nasz Zabytek” organizowane-
go przez Fundację Most The Most.

Szansa na drugie życie dla Szybu 
Franciszek pojawiła się za sprawą te-
go, że obiekt od 1984 roku fi guruje 
w rejestrze zabytków, a od marca 
2022 roku jest własnością miasta 
(większość zabudowań). Niedawno 
ogłoszone zostały wyniki I etapu kon-
kursu „Nasz Zabytek”. Wygrał nasz 
obiekt! Dzięki temu Ruda Śląska ma 
szansę otrzymać milion złotych na re-
waloryzację Szybu Franciszek. – Dzię-
kuję wszystkim za zaangażowanie w po-
parcie tego projektu i zachęcam do 
włączenia się w II etap konkursu, 
w którym wyłoniony zostanie pomysł 
na sposób użytkowania zwycięskiego 
obiektu. Tutaj również będzie liczyć 
się inicjatywa mieszkańców i pomysły 
na funkcjonowanie szybu po jego re-
waloryzacji – mówi Michał Pieroń-
czyk, prezydent miasta Ruda Śląska. 
– Niech to będzie Wasze miejsce, które 
zachowa świetność minionych czasów, 
służąc kolejnym pokoleniom – dodaje.

Zgłoszenia pomysłów na nowe za-
gospodarowanie Szybu Franciszek 
przyjmowane będą do 27 listopada 

pod adresem https://mostthemost.pl/
nasz-zabytek-slaskie/ lub pod numera-
mi telefonu: 517-884-088 lub 
22 475-51-11. Inicjatywy mogą być 
oczywiście różne, ale zarówno Adam 
Kowalski, jak i Biuro Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Rudzie 
Śląskiej, są zgodni w tym, aby utwo-
rzyć tam centrum edukacji regional-
nej. Miejsce to miałoby służyć utrwa-
laniu i upowszechnianiu niematerial-
nej kultury regionu i międzypokole-
niowej wymianie doświadczeń oraz 
nauce nowych umiejętności. – Będę 
nadal wspierać ten pomysł z naciskiem 
na dziedzictwo niematerialne, czyli to, 
w czym Ruda Śląska jest bardzo moc-
na i w czym może się wyróżnić – pod-
kreśla Adam Kowalski.

Zgodnie z tym, w przyszłości 
w Szybie Franciszek miałyby być or-
ganizowane m.in. warsztaty, spotkania 
i pokazy związane z kultywowaniem 
tradycji muzycznej, kulinarnej, obrzę-
dowej oraz z edukacją w obszarze ję-
zyka śląskiego.  

 Joanna Oreł Do 27 listopada można zgłaszać pomysły na funkcję społeczną Szybu Franciszek.
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MIEJSKIE CENTRUM KULTURY 
IM. H. BISTY, ul. P. Niedurnego 69, 

41-709 Ruda Śląska, www.mckrudasl.pl

24 listopada, godz. 9.00 i 11.00 
„Dziewczynka z zapałkami” 

Musical Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania 
Osób Uzdolnionych Artystycznie „MusicALL” 

Przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 lat
Bilety w cenie: 20 zł

26 listopada, godz. 18.00 
 koncert Orkiestry Dętej KWK Pokój 

pod dyrekcją Jacka Kampy
W programie koncert zatytułowany „Na”dęta” 
muzyka jesienna”. 

Wstęp bezpłatny 
– wejściówki do odbioru w kasie MCK

28 listopada, 12 grudnia, godz. 18.00,  
,,Heksy z hołdy” 

Scenariusz i reżyseria: Zbigniew Stryj. Wystę-
pują: Anna Białoń, Magdalena Chrostek, Jolan-
ta Niestrój-Malisz, Nina Siwy, Jakub Podgórski, 
Zbigniew Stryj, Krzysztof Wierzchowski, Jan 
Woldan.

Cena biletu: 40 zł
 (uwzględniane są także zniżki z Kartą Seniora 

i Kartą Rodziny 3+ oraz na bilety grupowe)  
Uwaga! Promocje nie łączą się. 

30 listopada, godz. 18.00 
„Andrzejkowo na jazzowo” – koncert grupy 

Two Generati ons Collecti ve
Bilety w cenie: 35 zł

Rudzka Karta Seniora: rabat 20 procent 
(sprzedaż wyłącznie w kasie MCK)

5 grudnia, godz. 18.00
Kawiarenka Artystyczna

Gościem spotkania będzie BOGDAN KALUS.
Prowadzenie: Hanna Grabowska-Macioszek. 
Liczba jego ról fi lmowych, serialowych poraża! 
Trudno chyba bowiem o tytuł, w którym by nie 
zagrał, choć jak sam twierdzi i takie są! Rozpo-
znawalność, popularność przyniosło mu kulto-
we już „Ranczo” i kreacja słynnego Hadziuka!

Bilety w cenie: 20 zł

6 grudnia, godz. 10.00 i 17.00,
14 grudnia, 11.00 i 18.00

„Kto ukradł ducha świąt?” 
Musical Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania 
Osób Uzdolnionych  Artystycznie „MusicALL”. 
Kryminalna komedia dla całych rodzin, pełna 
abstrakcyjnych postaci, nieoczywistych zwro-
tów akcji i dobrego humoru. Magiczna policja 
postara się poszukać odpowiedzi na tytułowe 
pytanie. Czy uda im się odnaleźć sprawcę całe-
go zamieszania?
Bilety w cenie:  spektakl o godz. 10.00 – 20 zł; 

spektakl o godz. 17.00 – 30 i 25 zł, 
Rudzka Karta Rodziny 3+: rabat 50 procent 

(sprzedaż wyłącznie w kasie MCK)

11 grudnia, godz. 18.00 
„Zaśpiewajmy kolędę” z zespołem Universe 

Koncert kolędowo-świąteczny – w ramach 
Programu Profi laktycznego „Kulturalna Ruda 
– bez używek II”.

UWAGA! Brak wejściówek!

17 grudnia, godz. 18.00 „Z choinką w tle” 
– koncert świąteczny Trio Appassionata

Zapraszamy na koncert wykonywany z towa-
rzyszeniem instrumentów perkusyjnych, na-
dających dźwiękami dzwonków, chimesów 
oraz całą gamą ciekawych brzmień jeszcze 
cieplejszego klimatu. Koncert przeznaczony 
dla słuchaczy w każdym wieku stanowi do-
skonałą propozycję dla rodzinnego spędzenia 
czasu. Dlaczego najsłynniejsza melodia bożo-
narodzeniowa powstała latem? Co rękawiczki 
mają wspólnego z „Cichą Nocą”? Prowadzenie 
koncertu pełne ciekawostek i anegdot nadaje 
temu wieczorowi szczególny charakter.

Bilety w cenie: 35 zł 
Rudzka Karta Seniora: rabat 20 procent 

(sprzedaż wyłącznie w kasie MCK)

DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
-BIELSZOWICACH, ul. E. Kokota 170, 

tel. 32 240-21-25 www.domkulturyrsl.pl

24 listopada, godz. 19.00
 Koncert Miłosz Bazarnik Quintet

Bilety w cenie 35 zł, w dniu koncertu 45 zł, 
do nabycia na biletyna.pl

6 grudnia, godz. 16.00 i 18.00 ,,Pingwiny 
z zimowej krainy” – spektakl mikołajkowy

Muzyczny program dla dzieci pełen dowcipów, 
piosenek i wspólnej zabawy, który rozbawi naj-
młodszych i na długo pozostanie w ich pamię-
ci. Po programie na Państwa życzenie Mikołaj 
rozdaje dzieciom prezenty.

Bilety w cenie 20 zł

 10 grudnia, godz. 16.00 i 18.00
Jubileuszowy Koncert z okazji 75-lecia 
Zespołu Akordeonistów im. E. Huloka.

,,Podróż przez świat”: Zespół Akordeonistów 
im. E. Huloka, gość specjalny: Trio harmonijek 
ustnych „Con Brio”. Podziękowania i gratula-
cje, THE BEST OF „Huloki”

Bilety w cenie 20 zł. 

11 grudnia, godz. 18.00
Raz, Dwa, Trzy  – „30 lat jak jeden koncert…”

Bilety na www.scenakonesera.pl.
 

16 grudnia, godz. 17.30
Kabaret Młodych Panów – „Co się stało?”

Najnowszy program Kabaretu Młodych Panów 
– „Co się stało?” jest sceniczną i oczywiście 
ironiczną odpowiedzią na pytanie, na które 
większość z nas odpowiada – nic. Czasami lek-
ko rozwijamy odpowiedź, która automatycznie 
przechodzi w pytanie – nic, dlaczego pytasz?

Bilety w cenie 90 zł, 80 zł na: kupbilecik.pl
 

17 grudnia, godz. 16.00
Opowieść Wigilijna

Teatr Pana O. przedstawia słynną Dickensowską 
opowieść o upartym skąpcu, którego w noc Bo-

żego Narodzenia nawiedzają trzy duchy, powo-
dując jego moralną przemianę. Nasza historia 
jest ujęta dowcipnie, mieszając się jednak z iro-
nicznym nastrojem i powagą, a uczucie z wyra-
chowaniem. Spektakl rozegrany jest w konwencji 
łączącej żywy plan aktorski z wykorzystaniem 
kosti umów UV, dekoracji ledowych oraz efektów 
laserowych. Spektakl dla dzieci od 7. roku.

Bilety w cenie 49 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Rudzie Śląskiej

ul. Dworcowa 33, www.biblioteka.r-sl.pl 
Stacja Biblioteka

24 listopada, godz. 17.00 „Co nam w duszy gra”
Wieczorek poetycko-muzyczny w wykonaniu 
grupy artystycznej „Sztuka bez barier 14”: Ja-
nina Partyka-Pojęta, Janusz Muzyczyszyn, Jerzy 
Granowski. Muzyka i śpiew: Waldemar Rasała, 
Stanisław Walczewski.

Wstęp wolny

Filia nr 18 MBP
15 grudnia, godz. 17.00

„XI Dzieciontko u Donnersmarcków”. 
Przedświąteczne spotkanie  dla czytelników.
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MOPS

Święto pracowników 
socjalnych

Dzień�Pracownika�Socjalnego�był�okazją�do�podsumowania�
pracy�Miejskiego�Ośrodka�Pomocy�Społecznej,�przekazania�
podziękowań�osobom�i�instytucjom,�z�którymi�MOPS�współ-
pracuje,� a� przede�wszystkim� do�wyróżnienia� tych,� których�
to� święto� dotyczy,� czyli� wszystkich� pracowników� ośrodka.�
– Nasi pracownicy na co dzień stykają się z ludzkimi proble-
mami i stawiają czoła biurokracji, dlatego tak ważne jest, 
by były takie święta, jak dzisiejsza uroczystość, aby był czas 
na podziękowania, ale i na refleksję –�mówi�Krystian�Morys,�
dyrektor�rudzkiego�MOPS-u.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
działa w Rudzie Śląskiej od ponad 30 lat. 
Obecnie pracuje tam 271 osób, w tym za-
trudnionych jest 64 pracowników socjal-
nych. MOPS obejmuje swoim działaniem 
większość spraw związanych z tzw. za-
bezpieczeniem społecznym. Należy do 
nich wsparcie finansowe osób najuboż-
szych, zabezpieczenie dzieci, osób star-
szych i niepełnosprawnych, czy też wa-
chlarz świadczeń (świadczenia rodzinne, 
fundusz alimentacyjny, świadczenia 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz szereg do-
datków).

I tak, od stycznia do końca października 
wsparciem z zakresu ustawy o pomocy 
społecznej MOPS objął 2639 rodzin, 
w których przebywa 4258 osób. Pracowni-
cy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej 
przeprowadzili między innymi 4253 wy-
wiady środowiskowe, dotyczące wsparcia 
5944 osób. Pracą socjalną objęto 2728 ro-
dzin, w których przebywają 5944 osoby. 
Ponadto zrealizowano 393 kontraktów so-
cjalnych. Natomiast ze świadczeń rodzin-
nych skorzystało 6864 rodzin, przyznano 
też pomoc materialną dla 67 uczniów. 
Z kolei w ramach pracy Działu Wsparcia 
Osób Starszych i Niepełnosprawnych 
usługami opiekuńczymi, specjalistyczny-
mi usługami opiekuńczymi oraz specjali-
stycznymi usługami opiekuńczymi dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 
łącznie 400 osób. Warto także dodać, że 
rudzki MOPS wraz z Caritas Archidiecezji 
Katowickiej umożliwił dostęp do uzyska-
nia pomocy żywnościowej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Żywnościo-

wa 2014-2020. W ramach Podprogramu 
2021 wsparcie w tym zakresie otrzymało 
ponad 2000 mieszkańców, którym wydano 
łącznie około 37 ton żywności.

Na tym jednak nie koniec, bowiem 
rudzki ośrodek realizuje wnioski o wypła-
tę: dodatku węglowego (dotychczas wy-
płacono 6044 dodatki), dodatku dla gospo-
darstw domowych (do tej pory wpłynęło 
750 wniosków, a wypłacono 460 dodat-
ków) oraz dodatku osłonowego (wypłaco-
no ich 687).

Oprócz podsumowań pracy rudzkiego 
MOPS-u i osób w nim zatrudnionych Dzień 
Pracownika Socjalnego był okazją do 
przedstawienia indywidualnych sukcesów. 
– W tym roku mamy dodatkowy powód do 
radości, bo stosunkowo niedawno – 14 li-
stopada – nasz pracownik, pani Alicja Ko-
zioł, starszy specjalista pracy socjalnej, 
otrzymała wyróżnienie w kategorii „pra-
cownik socjalny” w konkursie „Śląski Pro-
meteusz 2022”. To jest dla nas wielka ra-
dość, że mamy takich pracowników jak pa-
ni Alicja, a to wyróżnienie jest skierowane 
do wszystkich naszych pracowników, gdyż 
efekty naszej pracy są zauważalne nie tylko 
w naszym regionie, ale też w całym kraju 
– podkreśla dyrektor Krystian Morys.

„Śląski Prometeusz” jest wojewódzką 
nagrodą dla pracowników systemu po-
mocy i integracji społecznej. Pani Alicja 
została dostrzeżona za szczególne po-
święcenie się pracy z usamodzielniany-
mi wychowankami systemu pieczy za-
stępczej dorastającymi m.in. w rodzinach 
zastępczych, rodzinnych domach dziec-
ka, czy placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych. Joanna Oreł

Tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego odbył się 
pod hasłem „Witajcie w naszym porcie”.
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Niezwykła noc w SP nr 13
W�nocy�z�18�na�19�listopada�uczniowie�klas�trzecich�ze�Szkoły�Podstawowej�nr�13�im.�Alfreda�
Szklarskiego�uczestniczyli�w�niezwykłym�wydarzeniu�,,Szkoła�Marzeń,�czyli�zajęcia�naszych�
ulubionych�bohaterów�literackich”.�Celem�nocnych�lekcji�było�popularyzowanie�czytelnictwa,�
jak�również�pokazanie�szkoły�z�innej�perspektywy,�nie�tylko�jako�budynku,�ale�także�miejsca,�
gdzie�można�dobrze�się�bawić�i�miło�spędzić�czas,�przy�okazji�poznając�się�i�integrując.

Uczniowie odwiedzili Kuchnię Pana 
Kleksa, w której z pomocą szefa kuchni 
świętochłowickiej restauracji przygotowa-
li zdrową i kolorową kolację.  Uczestnicy 
przenieśli się również w świat Harrego 
Pottera. Umiejętności matematyczne, po-
lonistyczne i muzyczne uczniowie wyko-
rzystali z kolei podczas Detektywistyczne-
go Escape Roomu Detektywa Pozytywki. 
Na korytarzach zapanowała ciemność,  
a spacer ułatwiło światło latarek. Kolej-
nym punktem programu był Bal Kopciusz-
ka, czyli piżama party.

– Pod koniec nocnej zabawy uczestni-
ków wydarzenia odwiedził pies Nikolas  
– ambasador czytelnictwa, który zaprosił 
dzieci do autorskiego projektu edukacyjne-
go, który będzie realizowany w klasach 
trzecich. Każdy uczestnik otrzymał list od 
Niko, w którym zachęcał on do czytania 
lektur, a następnie podzielenia się wraże-
niami po przeczytaniu książek, również 
w formie listu do niego – relacjonuje Karo-
lina Zakrzewska z SP nr 13. – Po licznych 
atrakcjach przyszedł czas na sen. Organi-

KULTURA

,,Lawiny” pasjonatów górskich  
wypraw w Rudzie Śląskiej

Miniony�weekend�był�prawdziwą�ucztą�dla�osób,� które�pasjonują� się�górami,�podróżami,�
a�także�filmami�o�tej�tematyce�i�spotkaniami�z�osobami,�które�niejedno�mają�w�tych�tema-
tach�do�powiedzenia.�To�właśnie�dla�nich�od�piątku�do�niedzieli�w�Miejskim�Centrum�Kultury�
zorganizowano�XVI�Spotkania�Górskie�„Lawiny”.

– Idea „Lawin” od początku jest nie-
zmienna. Są to spotkania ludzi góry, którzy 
zarówno chcą się podzielić tym, co przeży-
li podczas wypraw w ostatnim czasie, ale 
też pragną posłuchać i zainspirować się 
innymi – mówi Mateusz Włoczka, kierow-
nik ds. programu i promocji przedsięwzię-
cia. – Inicjatywa wyszła od kanapowych 
spotkań przyjaciół, ale opowieści było tyle, 
że postanowiliśmy przekuć to w coś więk-
szego – dodaje.

I tak doszło do organizacji Spotkań Gór-
skich ,,Lawiny”, których organizatorem 
niezmiennie od lat jest Rudzkie Stowarzy-
szenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI. 
Święto „ludzi gór” rozpoczęło się w piątek 
od wernisażu wystawy Konkursu Fotogra-
fii Górskiej „Lawiny”, którą można podzi-
wiać w Galerii Fryna przy Miejskim Cen-
trum Kultury. W tym roku tematem prac 
była ,,Wytrwałość”. Nadesłano w sumie 
123 zgłoszeń i 306 prac (zakwalifikowa-
nych do konkursu).

Ponadto goście mogli w piątek obejrzeć 
film dokumentalny „Śniła mi się połonina” 
i spotkać się z jego reżyserem – Robertem 
Żurakowskim. Z kolei w sobotę publicz-
ność zobaczyła film produkcji USA „North 

Country”, którego reżyserem jest Nick 
Martini. Natomiast Ewa Stachura oraz Ni-
ka Gomiashvili zaprezentowali najpięk-
niejsze trzy- i czterotysięczniki w Gruzji. 
Z kolei Michał Kasprowski oraz Daniel 
Macioł przedstawili prezentację „Ku Gó-
rze – przez Kazbek na Elbrus, czyli w dro-
dze po Koronę Ziemi”. W sobotę można 
także było zobaczyć dwa filmy – „Connec-
tion” oraz „Falling Mountains”. Długo 
wyczekiwanym punktem programu w so-
botę było spotkanie z Moniką Witkowską, 
która jako druga Polka zdobyła szczyt K2.

Jedną 
z głównych 

prelegentek 
była Monika 
Witkowska, 

która 
w tym 

roku 
zdobyła K2. Fo
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Celem nocnych lekcji było m.in. popularyzowanie czytelnictwa.

zatorki nocnej przygody w ,,Szkole Ma-
rzeń” mają nadzieję, że odtąd trzecioklasi-
ści będą prawdziwymi ratownikami czytel-

nictwa i codziennie z radością będą prze-
kraczać próg budynku, w którym się uczą 
– podsumowuje. JO

Podczas trzeciego dnia „Lawin” rów-
nież nie zabrakło emocji. Rudzki Klub 
Grotołazów „Nocek” opowiedział o jaski-
niach w Czarnogórze oraz o szczycie Siula 
Grande w Peru. Szwajcar Guillaume Bro-
ust zaprosił na film „Swiss way to heaven”, 
zaś fotograf Tomasz Przychodzień zapre-
zentował zdjęcia z bazy pod K2, a Marcin 
Ciepielewski opowiedział o „Historii jed-
nego zdjęcia”. Na koniec widzowie mieli 
okazję wybrać laureata nagrody publicz-
ności w Konkursie Fotografii Górskiej 
„Lawiny” 2022. JO
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REWITALIZACJA

Bykowiński łącznik zrewitalizowany

8

Zakończyła się przebudowa pieszego połączenia ul. Korfantego i Kopalnianej w Bykowinie. 
–  Zrealizowaliśmy  inwestycję,  o  którą  mieszkańcy  Bykowiny  wielokrotnie  pytali  podczas 
dzielnicowych spotkań. Koszt prac wyniósł 1,3 mln zł – mówi prezydent Michał Pierończyk. 
Wkrótce przebudowane zostaną dwa przejścia dla pieszych na tych ulicach, dzięki czemu 
nowy ciąg pieszo-rowerowy zostanie połączony z wcześniej istniejącymi.

Przed modernizacją przestrzeń ta 
nie była zbyt komfortowa dla pie-
szych. Problem stanowiła różnorod-
ność nawierzchni, a także sam jej stan. 
Dodatkowo infrastruktura w domyśle 
przeznaczona dla pieszych wykorzy-
stywana była także przez samochody.

Rewitalizacja tego miejsca objęła 
budowę na odcinku 400 m nowej 
ścieżki rowerowej, która wykonana 
została z asfaltu. Równolegle do niej 
wybudowany został chodnik, częścio-
wo z różnobarwnej trylinki. W cen-
tralnej części łącznika przebudowany 
został znajdujący się tam skwer. 
Oprócz nasadzeń nowej zieleni w po-
staci drzew i krzewów, zainstalowane 
zostały także ławki, leżaki oraz donice 
z roślinami. – Dla rowerzystów przy-
gotowane zostały stojaki rowerowe 
oraz dwa zestawy naprawcze do rowe-
rów. Z kolei dla dzieci atrakcją jest li-
nowa konstrukcja do wspinaczki. 
W części zagospodarowywanego 
skweru wykorzystana została tzw. na-
wierzchnia biologicznie czynna w po-
staci różnych rodzajów żwiru – wyli-
cza Piotr Janik, naczelnik Wydziału 
Inwestycji Urzędu Miasta.

Kolejna zmiana, która związana jest 
z realizacją inwestycji, dotyczy za-
mknięcia zmodernizowanej przestrze-
ni dla ruchu samochodowego. W tym 
celu zainstalowane zostały słupki 
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Oprócz m.in. ławek i leżaków zainstalowano także stację naprawy rowerów.

PReZydent 
MIASTA  

RUda ŚląsKa
 informuje o wywieszeniu 
na tablicy ogłoszeń oraz 

zamieszczeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Ruda Śląska wykazu 
nieruchomości własności 

Gminy Ruda Śląska, oznaczonej 
jako działka numer 2359/95 
o powierzchni 6 m2, zapisana 
na karcie mapy 1, w obrębie 

Halemba, objęta księgą 
wieczystą Gl1s/00041614/4, 
położona przy ulicy Rolniczej, 
która zostanie zbyta w trybie 

bezprzetargowym na poprawę 
warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej 
oznaczonej jako działka nr 

3268 o powierzchni 323 m2 
zapisana na karcie mapy  1, 

w obrębie Halemba.

KOnsUltaCJe sPOŁeCZne

Kolejowych konsultacji 
ciąg dalszy

30 listopada o godz. 17 odbędą się kolej-
ne konsultacje społeczne dotyczące po-
prawy komunikacji kolejowej na trasie 
Katowice – Gliwice. tym razem spotka-
nie przeprowadzone zostanie w formie 
zdalnej.

Udział w spotkaniu, podczas któ-
rego firma TPF Sp. z o.o. przedstawi 
rozwiązania projektowe, będzie 
możliwy pod adresem zamieszczo-
nym na stronie www.rudaslaska.pl 
lub pod powyższym kodem QR. 
Tam też można zapoznać się z mate-
riałami konsultacyjnymi. Konsulta-
cje są prowadzone w ramach zada-
nia: „Prace na podstawowych cią-
gach pasażerskich (E30 i E65) na 
obszarze Śląska na odcinku Katowi-
ce – Gliwice – opracowanie studium 
wykonalności w ramach projektu 
pn. <<Prace przygotowawcze dla 
wybranych projektów>>”, realizo-
wanego przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Zadanie jest realizo-
wane we współpracy z Górnośląsko-
Zagłębiowską Metropolią.

Zwiększenie przepustowości po-
zwoliłoby na uruchomienie nie tylko 
większej ilości połączeń pasażerskich, 
lecz także na przewóz większej ilości 
towarów. Istotnym zagadnieniem 

konsultacji jest również skrócenie 
czasu jazdy pociągów relacji Katowi-
ce – Gliwice.

Studium wykonalności ma dać od-
powiedź, jak rozwijać infrastrukturę 
kolejową i przygotować dokumenta-
cję przedprojektową, umożliwiającą 
realizację robót. Określony zostanie 
zakres projektu, jego efekty oraz 
koszty realizacji, co ułatwi planowa-
nie inwestycji. Zakładany termin re-
alizacji prac studialnych to lata 2021-
2023.

Konsultacje odbywają się również 
w formie stacjonarnej. W Rudzie Ślą-
skiej pierwsze takie spotkanie odbyło 
się 17 maja br. w Stacji Biblioteka. Na 
początku przyszłego roku ponownie 
zostaną zorganizowane spotkania dla 
każdego z miast, podczas których bę-
dzie możliwość porozmawiania z eks-
pertami z dziedziny transportu kolejo-
wego, a także zapoznania się z plano-
wanymi rozwiązaniami inwestycyj-
nymi. UM

ograniczające wjazd z możliwością 
ich złożenia.

Teraz nowy ciąg pieszo-rowerowy 
zostanie połączony z istniejącą infra-
strukturą dzięki przebudowie odpo-
wiednich przejść dla pieszych na uli-
cach Korfantego i Kopalnianej. – Wy-
konawca inwestycji został już wyło-
niony, a na jej realizację będzie mieć 

OGŁOsZenIe

PReZydent MIasta RUda ŚląsKa 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) następujących wykazów nieruchomości:

wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rolnicze w rej. ul. stefana Żeromskiego,• 
wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem na działalność Komisariatu I Policji w Rudzie Śląskiej w rej. ul. adama • 
Mickiewicza.

czas do końca roku – informuje prezy-
dent Michał Pierończyk.

Oba przejścia dla pieszych zostaną 
uzupełnione o przejazdy rowerowe. 
Przebudowane zostaną również chodni-
ki na terenie przylegającym do przejść. 
Całość uzupełni wykonanie oznakowa-
nia pionowego i poziomego. Koszt prac 
to prawie 250 tys. zł. UM
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OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-
potrzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Tapety, malowanie, gładź, pane-
le, itp. Tel. 505-946-693.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 Pożyczka szybka dojazd. Tel. 
780-116-672.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapice-
rek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 
606-274-056.

 Składanie gotowych elementów 
meblowych. Tel. 512-249-399.

 Kompleksowe remonty mieszkań, 
łazienek. Gładź, malowanie, tapeto-
wanie, kafelkowanie instalacje wodne, 
elektryczne. Długoletnie doświadcze-
nie. Tel. 509-486-250.

 POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNI-
KIEM, tel. 32 260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. fi rmy MATPOL FI-
NANSE Sp. z o.o.

NIERUCHOMOŚCI

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

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej, gotówka, tel. 690-455-538.

 Chcesz sprzedać mieszkanie? Sprawdź 
jaka jest aktualna wartość. Działamy 
22 lata na rynku, www.lokator.nierucho-
mosci.pl, tel. 793-017-323.

 Do wynajęcia lokal 50 m2, Bykowi-
na, Korfantego 15. Tel. 516-175-316.

MOTORYZACJA

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

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

 Skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. 
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. 
Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,70-0,80/kg. Tel. 32 771-61-31, 
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Ko-
kotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA

 Pracownik utrzymania terenu ze-
wnętrznego Ruda Śl. kat. B lub T, 668-
085-925.

Zapraszam na sesje: 
ciążowe, noworodkowe 
oraz reportaże z chrztów

Tel. 515-593-713
www. magdalenaruda.pl

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Marcel 
i Aniela 
Benda
dzieci 
Marcina 
i Eli
ur. 11.11
(3030 g 
i 3075 g)
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA

Ruda Śląska ul. Magazynowa 12
NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713

tel. 32 248-24-11 (-15), fax 32 248-43-22
e-mail:rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: 
wykonanie termomodernizacji budynku przy 

ul. Podlas 20-20F w zasobach Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfi kację Istotnych Warunków Zamówienia moż-
na odebrać od dnia 23.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. w siedzibie Zamawia-
jącego, adres: Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
dokonać wpłaty na konto w SANTANDER BANK POLSKA S.A. I/O Ruda Ślą-• 
ska nr 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415,
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu • 
odebrania Faktury VAT,
odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00•  w pokoju 310.

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faksem lub 
e-mailem zamówienia z podaniem danych potrzebnych do wystawienia fak-
tury VAT.

Cena formularza wynosi: 94,71 PLN (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zama-

wiającego w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 
8.12.2022 r. do godziny 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali nr 317 w dniu 
8.12.2022 r. o godzinie 9.00.

Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium 

przetargowe w kwocie: 100.000,00 PLN/budynek.
Wadium można wpłacać na konto w SANTANDER BANK POLSKA S.A. 

I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 000000053600 5415 do dnia 8.12.2022 r. do 
godz. 8.30. Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę 
wpływu środków na konto zamawiającego.

W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowo-
duje przepadek wadium na rzecz zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetar-
gu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Alicja Paw-
łowska, pracownik Działu Technicznego, pok. 310, tel. 32 248-24-11 (15), 
wew. 306, w godzinach od 10.00 do 12.00.

 Firma budowlana zatrudni pracow-
ników o specjalizacji ogólnobudowlanej 
oraz stażystów i praktykantów. Teren 
Ruda Śląska-Katowice. Zatrudnię bryga-
dę do pokrycia dachu dachówką cera-
miczną. Tel. 601-504-030.

 Praca interwencyjna/odśnieżanie, 
Ruda Śląska, 20-25 zł nett o/godz., tel. 
604-630-556.

 Zatrudnię opiekunki do pracy 
w Niemczech. Tel. 781-989-873.

 Zatrudnię pracownika fi zycznego 
– brukarsko, roboty ziemne. Tel. 504-334-
464.

RÓŻNE

 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

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

TURYSTYKA

 Beskidy, tradycyjne święta Bożego 
Narodzenia – turnus 5 dni, możliwość do-
wozu. Tel. 501-642-492.

MATRYMONIALNE

 Wdowa 62 lat szuka towarzysza na 
dobre i złe chwile... Tel. 514-046-502.

Jagoda Szydlik
córka Małgorzaty i Krysti ana

ur. 13.11 (2700 g i 51 cm)

Borys 
i Bruno 
Zdziebczok
dzieci 
Moniki 
i Seweryna
ur. 14.11
(2650 g 
i 2150 g)
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Duch sportu, duch pomagania
POMAGAMY

Rudzkie, amatorskie drużyny piłkarskie 
postanowiły na sportowo pomóc dwulet-
niemu Leosiowi Woźnickiemu, który cier-
pi na genetyczną chorobę Norriego, przez 
co od urodzenia jest niewidomy. Na razie 
udało się uzbierać pieniądze m.in. na 
pierwszy zabieg alloplantu, który jest 
szansą na odratowanie prawego oczka 
chłopca. Jednak to dopiero początek dro-
gi, dlatego tak ważne są takie inicjatywy, 
jak sobotni nocny turniej ,,Gramy dla Le-
osia”, który rozegrany został na boisku 
SRS Orlik Ruda Śląska w Bykowinie.

Jak wspomina mama Leona, podczas 
ciąży nic nie wskazywało na to, że chło-
piec będzie miał problemy ze wzrokiem. 
Niepokojące sygnały pojawiły się później. 
– Zaniepokoił mnie oczopląs i uciekające 
oczka u syna. Lekarze mówili, że to nor-
malne, że syn dopiero zaczyna widzieć. 
Leon miał cztery miesiące, kiedy zaczęłam 
szukać pomocy na własną rękę prywatnie. 
Nie dawało mi to spokoju – jego uciekają-
ce oczy i oczopląs – mówi Karolina Bia-
łek, mama Leosia.

Tak rozpoczął się szereg wizyt lekar-
skich. Z katowickiego szpitala, gdzie zdia-
gnozowano odwarstwienie siatkówek, ro-
dzina trafiła do Warszawy. Tam diagnoza 
wskazywała na chorobę Norriego, czyli 
chorobę genetyczną charakteryzującą się 
nieprawidłowym rozwojem siatkówki 
i wrodzoną ślepotą. – Załamani brakiem 
pomocy postanowiliśmy zrobić badania 
genetyczne, które potwierdziły chorobę 
Norriego. Był to dla nas ogromny szok, po-

W turnieju uczestniczyło pięć amatorskich drużyn piłkarskich.
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Z uczestnikami akcji spotkał się prezydent Michał Pierończyk.
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nieważ nie ma w naszej rodzinie ani jedne-
go przypadku z taką chorobą genetyczną. 
Szukaliśmy pomocy dalej. Odwiedziliśmy 
również Poznań, no i tam także powiedzie-
li, że stan oczu Leosia nie nadaje się do 
operacji i nic nie da się z tym zrobić i mu-
simy się z tym pogodzić, że syn nie będzie 
widział – opisuje mama dwulatka.

Nadzieja na leczenie chłopca pojawiła 
się w Ameryce. We wrześniu 2021 roku 
w Wills Eye Hospital w Filadelfii Leoś 
przeszedł zabieg lewego oka. To zabieg 
mikrochirurgiczny polegający na wycię-
ciu ciała szklistego z wnętrza gałki ocznej. 
Niestety prawe oko było na tyle zniszczo-
ne, że doktor nie podjął się jego operacji.

Na ten zabieg rodzicom udało się 
uzbierać prawie 180 tys. złotych, teraz na 
dalsze leczenie, kilkuetapowe w Ufie, po-
trzeba 200 tys. złotych. Pierwszy zabieg 
zaplanowano na koniec listopada. Rodzi-
na właśnie szykuje się do wyjazdu. – Do-
staliśmy namiary na klinikę w Ufie na za-
bieg alloplantu. To leczenie, bo składa się 
z kilku zabiegów. Leon będzie mógł od-
różniać kolory, ale nikt nie da nam  
100-procentowej pewności, że te zabiegi 
się powiodą i przyniosą jakieś efekty. Ale 
ja jako matka nie poddam się i chcę uzbie-
rać tyle pieniędzy, ile potrzeba na to, aby 
mój syn zobaczył chociaż odrobinę świata 
własnymi oczami. Najważniejsze, żeby 
odratować choć w małym stopniu te pra-
we oczko, które jest w bardzo złym stanie. 
Dlatego błagam Was o pomoc! – apeluje 
pani Karolina.

Jak wiadomo, rudzian długo nie trzeba 
namawiać do pomocy, dlatego oprócz 
zbiórki na www.siepomaga.pl/leos-
woznicki oraz grupy z licytacjami na Fa-
cebooku, w ubiegłą sobotę (19.11) na bo-
isku Orlik w Bykowinie zorganizowany 
został nocny turniej piłkarski ,,Gramy dla 
Leosia”. Uczestniczyło w nim pięć ama-
torskich drużyn: Rudzcy Orlikorze, Elwry 
z Pordzika, Los Diablos, F.C. Bambry  
i Fatry z Orlika. Rozegrano rundę zasadni-
czą systemem „każdy z każdym” oraz re-
wanżową. Ostatecznie zwyciężyli Rudzcy 
Orlikorze. W trakcie rozgrywek zbierane 
były datki na leczenie Leosia – w sumie 
udało się zgromadzić 3023 zł. Akcję 
współorganizowały Fundacja Aktywni 
My oraz Fundacja „Anioły w piżamkach”. 
– Dziękujemy uczestnikom za udział w tur-
nieju mimo trudnych warunków atmosfe-
rycznych, a przede wszystkim za inicjaty-
wę oraz każdą złotówkę przeznaczoną na 
leczenie Leosia – podsumowuje Mariusz 
Izydorczyk, prezes Fundacji „Anioły 
w piżamkach”. – Chciałabym serdecznie 
podziękować zarówno organizatorom ak-
cji, jak i piłkarzom, którzy zechcieli doło-
żyć swoją cegiełkę na rzecz zabiegów mo-
jego synka – dodaje mama Leona.

 Joanna Oreł
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Piłka nożna

Porażka na koniec roku

Slavia Ruda Śląska uległa w sobotę 
(19.11) CKS-owi Czeladź 0:5 (0:3) 
w ostatniej jesiennej kolejce klasy okręgo-
wej. Rudzka drużyna po 14 rozegranych 
spotkaniach uplasowała się na 9. lokacie. 

Dla klubu z Rudy mecz z CKS-em miał 
wymiar symboliczny, gdyż po raz pierw-
szy na stadionie przy Ernesta Pohla uru-
chomiono nowy zegar. Niestety ani razu 
nie miał on okazji pokazać gola dla gospo-
darzy, którzy z początku spotkania wypra-
cowali sobie lekką przewagę. Slavia skon-
struowała kilka akcji lewym skrzydłem, 
ale bez powodzenia. 

Więcej szczęścia mieli goście.  
W 19. minucie wyszli na prowadzenie po 
rzucie rożnym dzięki trafieniu samobój-
czemu Michała Taładego. Gospodarze 
w tym momencie byli tłem dla rywali. 
Chwilę później świetną interwencją popi-
sał się bramkarz Slavii, który wybronił 
potencjalnego gola sam na sam z napastni-
kiem CKS-u. W kolejnej akcji Miłosz Lis 
popełnił jednak katastrofalny błąd – zaata-
kowany przez Sławomira Pacha przy pró-
bie wybicia piłki tak nastrzelił rywala, że 
piłka wpadła do siatki. Slavia miała świet-
ną okazję, aby złapać kontakt z rywalem, 
ale po przejęciu piłki w środku pola Mi-
chał Kowalczyk przegrał pojedynek sam 
na sam z bramkarzem Czeladzi. Goście na-
tomiast utrzymywali przewagę i kilkukrot-
nie zmusili bramkarza Slavii do interwen-
cji, aż w końcu strzelili trzecią bramkę za 
sprawą Pacha po akcji kombinacyjnej. Ja-
kiekolwiek słowa padły w szatni Jarosława 

Zajdla i jego zespołu, na niewiele się zda-
ły. W drugich 45 minutach Slavia szybko 
straciła bramkę na 0:4. Ponownie udaną 
kombinacyjną akcję na gola zamienił Szy-
mon Krawczyk. Mocno podłamani takim 
obrotem spraw zawodnicy Slavii nie byli 
w stanie przeciwstawić się kolejnym ata-
kom CKS-u. Gol na 0:5 z 70. minuty to 
popis Wiktora Miłka, który efektownym 
strzałem w lewy górny róg bramki pokonał 
Lisa. Gospodarzom udało się raz umieścić 
piłkę w siatce po dobitce Łukasza Polaka, 
ale arbiter spotkania odgwizdał w tej sytu-
acji spalonego. Bliski zdobycia gola przed 
zejściem z boiska był także Tałady, który 
jednak z niewielkiej odległości trafił w słu-
pek. Mimo jeszcze kilku zrywów Slavia 
nie była w stanie zdobyć zasłużonej bram-
ki honorowej i poniosła najwyższą poraż-
kę w tym sezonie. 

Slavia Ruda Śląska  
– CKS Czeladź 0:5 (0:3)

Tałady 19’ (sam.), Pach 21’, 29’, Kraw-
czyk 50’, Miłek 71’. 

Slavia: Lis – Brzostek, Dolecki (46’ 
Witor), Kowalczyk, Paprotny, Polak, Rej-
manowski, Seiler, Stefaniak, Szubert, Ta-
łady (58’ Mikołajczyk). Trener: Jarosław 
Zajdel. 

CKS: Pisarek – Derlatka, Gajda, Ka-
wecki, Krawczyk, Miłek (78’ M. Szopa), 
Muszalik, Pach, I. Szopa (78’ Śmiałkow-
ski), M. Woźniak (78’ Kurasz), R. Woźniak 
(78’ Madejczyk). Trener: Krzysztof Gó-
recko.

Żółte kartki: Seiler – Derlatka  DK

Mimo
wysokiego

miejsca
w tabeli

zawodnicy
Slavii nie

mogli być
zadowoleni

ze swojej
postawy
w meczu

z CKS-em. 

WYniki RUDZkiCH DRUżYn
PiłKa RęCzna

II liga mężczyzn  
ii liga mężczyzn KS ViVE ii Kielce 

– SPR Grunwald Ruda Śląska  
30:23 (13:11)

SPR: Błaś, Szczelaszczyk – Hadam, Kure-
łek (5 goli), Kurzawa (6), Macha (1), Ma-
tuszewski (1), Mauer (3), Misiak, Niedź-
wiedzki (2), Pilarz (2), Sekuła, Skutela (3), 
Wolnic, Ząbczyński.

II liga kobiet 
MKS Start Michałkowice – zgoda Ru-
da Śląska - Bielszowice 21:36 (10:19)

zgoda: Boruta, Gontarek – Chruścińska 
(2 bramki), Kondas (2), Krzysteczko (2), 

Madej (1), Małek (2), Nawrocka (6), 
Szewczyk (6), Szydełko (5), Tukaj (2), 
Urynowicz (1), Zalewska (6), Zawada (1).

KOSzyKówKa
III liga mężczyzn 

KKS Mickiewicz Romus Katowice  
– KS Pogoń Ruda Śląska 74:89

(17:21, 19:19, 20:22, 18:27)
Pogoń: Respondek (30 punktów), Pyplok 
(2), Błaszczyk (7), Chorążak (10), Kemp-
ski, Gancarz (12), Żyłka, Ganczarczyk, 
Jeglorz (10), Borowski (18), Sebrala. 

SiatKówKa II liga śląska kobiet 
KPKS Halemba – MUKS  

Michałkowice 0:3 (18:25, 13:25, 21:25)

PReZYDent Miasta RUDa Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieruchomości, która zo-
stanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod posadowienie automatu samosprzedającego 
w holu basenu krytego przy ulicy Pokoju 13 na podstawie umów dzierżawy na czas oznaczony 
do 3 lat.

PReZYDent Miasta RUDa Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieruchomości (pomieszcze-
nie o powierzchni 17,00 m2), znajdującej się w budynku hali sportowej w Rudzie Śląskiej 41-704 
przy ulicy Bytomskiej 13, do oddania w użyczenie dotychczasowemu biorącemu do używania 
na okres 3 lat.

PReZYDent Miasta RUDa Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieruchomości (pomiesz-
czenia o powierzchni 23,6 m2, pomieszczenia o powierzchni 8,4 m2 oraz pomieszczenia 12,7 m2), 
znajdujących się w budynku hali sportowej w Rudzie Śląskiej 41-704 przy ulicy Bytomskiej 13, do 
oddania w użyczenie dotychczasowemu biorącemu do używania na okres 3 lat. Wykazy nieru-
chomości znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska i MosiR. 

Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
– Dział Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. Gen. Hallera 14 a, 41-709 Ruda Śląska.

oGłosZenie



Łucznictwo

Jakub Halama mistrzem Polski
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Gwiazda w końcu 
zwycięska

Po serii nieudanych meczów Gwiazda odniosła drugie zwycięstwo w sezonie. 

Gwiazda Ruda Śląska pokonała na 
własnym parkiecie AZS UZ Zielona 
Góra 4:3 (2:1) w 9. kolejce 1 ligi. Dwa 
gole dla gospodarzy zdobył Mateusz 
Dynek. 

Dla Gwiazdy początek sezonu był 
bardzo trudny. Rudzka drużyna w sze-
ściu spotkaniach odniosła tylko jedno 
zwycięstwo i przed spotkaniem  
z AZS-em zajmowała przedostatnie 
miejsce w tabeli 1 ligi. Goście z Zielonej 
Góry zmagania w sezonie 22/23 zaczęli 
nieco lepiej i dotychczas mieli na swoim 
koncie siedem punktów, choć ostatnie 
zwycięstwo odnieśli w połowie paź-
dziernika. Dla obu zespołów był to więc 
niezwykle ważny mecz w kontekście ce-
lów na dalszą część rozgrywek. 

Zdecydowanie lepiej w pierwszej po-
łowie zaprezentowała się Gwiazda, stąd 
wynik 2:1 do przerwy mógł być rozcza-
rowujący. Świetne okazje na gole mieli 
Kuzmenko, Brysz, Pasierb i Powala, ale 
doskonale w bramce prezentował się 
bramkarz gości. Napór Gwiazdy wresz-
cie przyniósł skutek – w 10. minucie 
dwójkową akcję Jakuba Grzybowskiego 
i Mateusz Dynka wykorzystał ten drugi. 
Wydawało się, że od tego momentu 
Gwieździe będzie się grało łatwiej, ale 
to rywale doprowadzili do wyrównania. 
Gol padł po fatalnym błędzie w ustawie-
niu w defensywie, który pozwolił wyjść 
Kamilowi Klechammerowi sam na sam 
z Aleksandrem Waszką. Bramkarz 
Gwiazdy wybronił pierwszy strzał, ale 
wobec dobitki był bezradny. Podopiecz-
ni Wiktora Grzywaczewskiego szybko 
odzyskali prowadzenie. Tym razem do 
siatki trafił Kamil Skrzypiński. Zawod-
nik Gwiazdy wykorzystał stratę piłki 
w środku pola rywali i płaskim strzałem 
nie dał szans Maciejowi Dudkowi.

Od pierwszych minut drugiej połowy 
Gwiazda chciała podwyższyć prowadze-
nie. Dwie bardzo dobre szanse Pasierba 
i Skrzypińskiego nie przyniosły jednak 
oczekiwanych bramek. Do 35. minuty by-
liśmy świadkami wyrównanego spotka-
nia. Wówczas kolejną świetną akcją popi-
sał się Dynek, który przedarł się prawym 
skrzydłem i silnym strzałem w długi róg 
pokonał Dudka. W tym momencie goście 
nie mieli już nic do stracenia i zdecydo-
wali o wycofaniu bramkarza. Przyniosło 
to oczekiwany efekt – po kombinacyjnej 
akcji lekki strzał Jakuba Turowskiego 
znalazł drogę do bramki Waszki. Zachę-
ceni goście nadal próbowali grać piątką 
zawodników w polu, co ostatecznie się 
zemściło. Po jednej z akcji Waszka bły-
skawicznie złapał futsalówkę i wybił ją 
w kierunku bramki rywali, co skończyło 
się golem na 4:2. 

Gdy już wydawało się, że wynik został 
ustalony, drużyna z Halemby podarowała 
zielonogórzanom bramkę kontaktową. 
Gwiazda wykonywała aut przy swojej 
bramce, ale straciła piłkę, która trafiła do 
napastnika gości, Macieja Góreckiego. 
W tym czasie Waszka był poza bramką, 
przez co zawodnik gości miał ułatwione 
zadanie i z łatwością ustalił wynik meczu 
na 4:3. 

Gwiazda Ruda Śląska  
– KU AZS UZ Zielona Góra 

4:3 (2:1)
Dynek 12’, 35’, Skrzypiński 19’, Wasz-

ka 39’ – Klechammer 16’, Turowski 37’, 
Górecki 40’.

Gwiazda (pierwsza piątka): Waszka 
– Brysz, Pasierb, Piasecki, Powala. Tre-
ner: Wiktor Grzywaczewski. 

AZS (pierwsza piątka): Dudek – Ro-
manowski, Bartnicki, Żak, Klechammer. 
Trener: Maciej Górecki.  DK

zaPaSy

Zawodnik ZKS Slavia Ruda Śląska Ja-
kub Halama zdobył w stylu wolnym złoty 
medal podczas Mistrzostw Polski Młodzi-
ków. Turniej dla najlepszych zapaśników 
kraju w tej kategorii wiekowej odbył się 
w dniach 18-20.11 w Koszalinie.

W Mistrzostwach Polski ZKS wystawił 
sześciu zawodników, ale tylko Halama się-
gnął po medal. Rudzki zawodnik rywalizo-
wał z dziewiętnastoma rywalami w katego-
rii wagowej 38 kg. W finale po emocjonu-
jącej walce pokonał zawodnika gospoda-
rzy, Szymona Rogowicza z ZKS-u Kosza-
lin. W tej samej kategorii dziewiątą lokatę 
zajął Przemysław Mrozek z ZKS-u. 

Ponadto w Koszalinie w kategorii wago-
wej 41 kg piąty był Kajetan Szewczyk, po-
dobnie jak Maciej Sadowik w kategorii 
wagowej 44 kg i Kacper Kuś w kategorii 
wagowej 48 kg. Poza tym w rywalizacji 

młodzików w kategorii wagowej 62 kg wy-
stąpił Jakub Bińkowski, który ostatecznie 
zajął 12. miejsce. W klasyfikacji klubowej 

Podopieczni Tomasza Garczyńskiego zaprezentowali  
dobrą formę podczas Mistrzostw Polski.
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ZKS wywalczył wysokie, piąte miejsce. 
W rywalizacji województw Śląskie rów-
nież zajęło piątą lokatę.   DK

Pierwsze 
sukcesy halowe

Przedstawicielki UKS-u Grot wystąpiły 
w Ogólnopolskich Zawodach Halowych 
w łucznictwie, które odbyły się 19.11 
w Prudniku. W województwie opolskim 
najwyżej sklasyfikowaną zawodniczką 
z Rudy Śląskiej w kategorii juniorek była 
Małgorzata Gebauer, która zajęła trzecią 
lokatę. W juniorkach młodszych natomiast 
Magdalena Górska zajęła szóste miejsce. 

W tym samym czasie w Łodzi odbyły 
się Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów 
i Młodzieżowców. W rywalizacji łuków 
klasycznych w kategorii wiekowej U21 
wzięli udział Adam Szłapak oraz Domini-
ka Ratyńska, ale oboje zakończyli rywali-
zację w 1/16 finału. 

 DK

Biegi�PRzeŁajowe

Pobiegli po medale 
w Bytomiu

16 biegaczek i biegaczy z TL Pogoń Ru-
da Śląska wzięło udział w Mistrzostwach 
Województwa Śląskiego w biegach przeła-
jowych. Rywalizacja miała miejsce 20.11 
w Parku im. F. Kachla w Bytomiu. 

Zawodnicy rywalizowali w pięciu kate-
goriach wiekowych i na kilku dystansach. 
Złoto zdobyła Justyna Maduzia w biegu na 
1000 m młodziczek, ponadto po srebro się-

gnął Tymon Socha, który rywalizował 
w kategorii juniorów młodszych na dy-
stansie 4000 m. 

Oprócz tego w pierwszej dziesiątce 
uplasował się Patryk Kleśta (6. miejsce 
w rywalizacji U12 na 800 m), a Amelia 
Ksiniewicz i Zuzanna Skowron zajęły od-
powiednio szóste i siódme miejsce w biegu 
na 1000 m w kategorii wiekowej U16.  DK

BRazylijSKie�jiu-jitSu

Rudzianie wśród 
najlepszych w Gnieźnie

10 medali zdobyły zawodniczki i za-
wodnicy Gorila Academia Ruda Śląska 
podczas XVIII Mistrzostw Polski w brazy-
lijskim jiu-jitsu. Zawody odbyły się 11.11 
w Gnieźnie i wzięło w nich udział ponad 
2300 zawodników z całego kraju. 

Po złoto sięgnęła Marcelina Kadłubek 
(kategoria master, pas biały/niebieski, kat. 
wagowa 69 kg), a także Zbigniew Boń-
czuk (master, pas biały, kat. wag. 76 kg). 
Ze srebrem z Gniezna wróciły: Wioleta 
Paszek (master, pas biały/niebieski, kat. 

wag. 64 kg), Julia Mazur (młodziczki, kat. 
wag. +57 kg) i Olga Mitula (młodziczki, 
kat. wag. 57 kg). Srebro wywalczyli rów-
nież Krzysztof Bauszek (master, pas pur-
purowy, kat. wag. 100,5 kg) i Antoni Ada-
mus (juniorzy, kat. wag. 60 kg). Na najniż-
szym stopniu podium stanęli Karol Kuczek 
(adult, pas biały, kat. wag. 64 kg), Woj-
ciech Partuś (juniorzy młodsi, kat. wag. 
+73 kg) oraz Piotr Kurek (master, pas bia-
ły, kat. wag. +100,5 kg). 

DK

KaRate

Srebro 
w Tokio

Marek Partuś, zawodnik Rudzkiego 
Klubu Kyokushin Karate, zdobył 
srebrny medal podczas Międzynaro-
dowego Turnieju Przyjaźni, który po 
dwóch latach przerwy odbył się 19.11 
w Tokio.

Dla Marka Partusia, który jednocze-
śnie jest komendantem Straży Miej-
skiej w Rudzie Śląskiej, to kolejny 
sukces na arenie międzynarodowej 
(zdobył m.in. Mistrzostwo Europy 
w 2019 roku). Tym razem rudzki za-
wodnik rywalizował w kategorii wie-
kowej 45-49 lat (kat. wagowa +85 kg). 
W finałowym starciu zmierzył się z in-
nym Polakiem, Tomaszem Maturskim 
z Klubu Kyokushin Karate Orzesze. 
Lepszy okazał się Maturski, który 
również był medalistą Mistrzostw Eu-
ropy.  DK

Medale w stolicy
PiŁKa�Ręczna

Cztery drużyny SPR-u Grunwald wzię-
ły udział w corocznym turnieju „Łączy nas 
niepodległa”, który tym razem odbył się 
w dniach 19-20.11 w Warszawie. 

W turnieju wzięło udział 50 zespołów 
z 15 województw, które rywalizowały  
w czterech kategoriach wiekowych. 
W każdej z tych grup obowiązywał nieco 
inny czas gry. W juniorach zawodnicy i za-
wodniczki rywalizowali 2x16 minut, w ju-
niorach młodszych 2x14 minut, w mło-

dziczkach 2x13, a wśród dzieci 2x10 mi-
nut. Dla SPR-u były to niezwykle udane 
zmagania. Juniorki młodsze zwyciężyły 
w swojej kategorii, wygrywając finałową 
potyczkę z UKS-em Morski Sianów. Iden-
tyczny sukces osiągnęły młodziczki Grun-
waldu, które w finale wygrały z AZS-em 
Włocławek. Dziewczęta natomiast po po-
rażce z UKS-em Banino zajęły drugie 
miejsce a chłopcy uplasowali się na  
ósmym miejscu.  DK



Laila Shukri
Jestem jedną z żon
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ZG Ł O Ś 
I N T E RW E N C J Ę!

Masz problem, który warto 
poruszyć na łamach naszej gazety? 
A może znasz osoby o ciekawych 

pasjach, o których powinna 
usłyszeć cała Ruda Śląska?

Skontaktuj się z naszą redakcją 
pod nr tel. 32 248-60-97, 

512-295-228 lub e-mailowo: 
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

Lisa Scott oline
Co się stało 

z Bennett ami? 

| POLECAMY
Praca zbiorowa

Pierwsza książka 
mojego dziecka

Drodzy Rodzice!
Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wy-

rosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych 
ludzi. To jednak nie stanie się samo. Nie wy-
starczy karmić dziecko, posyłać je do szkoły, 
zapewnić mu rozrywkę czy modne gadżety. 
Aby wychować dobrze przygotowanego do 
życia człowieka, rodzice muszą od początku 
świadomie i osobiście budować jego we-
wnętrzne zasoby: siłę emocjonalną, prawy 
system wartości i kompetencje umysłu. Jak? 
Przepis na to jest nadzwyczaj prosty: od uro-
dzenia czytajcie dziecku 20 minut dziennie. 
Codziennie! Tak, by pokochało czytanie!

„Pierwsza książka mojego dziecka” 
(PKMD) to znakomita pomoc we wprowa-
dzaniu Waszego dziecka w świat emocji, 
języka i wartości. Książka zawiera zabaw-
nie ilustrowane wiersze dla najmłodszych, 
które uczą słownictwa i objaśniają świat. 
Znajdziecie tu proste i urocze wierszyki Elizy 
Piotrowskiej, takie jak „Dom”, „Miasto”, czy 
„Pory roku”, oraz utwory klasyczne – „Idzie 
niebo ciemną nocą” Ewy Szelburg-Zarembi-
ny, „Lokomotywę” Juliana Tuwima, kołysan-
ki Janiny Porazińskiej. 

Dagmara Andryka
Dama

Anna Maria Kier, była warszawska po-
licjantka stopniowo odkrywająca niebez-
pieczną rodzinną historię, i Wanda Lechicka, 
specjalistka od cyberprzestępczości, niezbyt 
radząca sobie w życiu offl  ine – ten silny ko-
biecy duet zakłada agencję detektywistyczną, 
która podejmuje się najtrudniejszych zadań.

Każdy tom jest osobną zagadką kryminal-
ną, której wątki przeplatają się z prywatnym 
życiem bohaterek.

„Dama” to trzeci po „Królu” i „Asie” tom 
tetralogii „Anna Maria Kier”. Ostatni tom, 
„Walet”, jest w przygotowaniu.

Do agencji detektywistycznej zgłasza się 
kobieta, której kilka lat wcześniej zaginęła 
córka. Matka podejrzewa byłego męża, po-
nieważ dawniej znęcał się nad rodziną, a tuż 
po zaginięciu dziecka obnosił się z dużą go-
tówką. Niczego mu wtedy nie udowodniono, 
teraz jednak pojawił się kolejny ślad – zna-
lazły się klucze, które feralnego dnia były 
w wózku dziewczynki. Śledztwo jest trudne, 
powrót do przeszłości nie daje żadnej odpo-
wiedzi, dopóki… nie dochodzi do zniknięcia 
kolejnego dziecka.   

Ktoś zaatakował Twoją rodzinę. Co wybie-
rzesz: bezpieczeństwo czy sprawiedliwość?

Jason Bennett  jest typowym ojcem z ame-
rykańskiego przedmieścia. Któregoś dnia 
sprawy przybierają jednak niepokojący obrót 
– gdy odwozi rodzinę do domu po meczu ho-
keja, zaczyna ich śledzić podejrzany pikap. Na-
gle z samochodu wyskakuje dwóch mężczyzn 
i wymierza broń w Jasona, żądając jego auta. 
Ta krótka, ale pełna przemocy chwila odciśnie 
trwałe piętno na psychice mężczyzny.

Później tej samej nocy Jasona i jego rodzinę 
odwiedza FBI. Agenci twierdzą, że napastnicy 
byli członkami groźnego gangu handlującego 
narkotykami, a familia Bennett ów jest teraz 
ich nowym celem. Jedyne wyjście z sytuacji 
to przystąpienie do programu ochrony świad-
ków, który – jak się okazuje – chroni informa-
torów policyjnych, a nie przestrzegających 
prawa, zwyczajnych obywateli.

Opuściwszy świat, który znają, uwięzieni 
w nieznanym miejscu, Bennett owie powoli 
przestają być rodziną. Wtedy właśnie Jason 
poznaje prawdę… i zdaje sobie sprawę, że 
pora wziąć sprawy we swoje ręce – „Publi-
shers Weekly”.

Dozwolona obecnie w prawie sześćdzie-
sięciu krajach poligamia wciąż prowadzi do 
tragedii tysięcy kobiet na całym świecie. 
Aktualne prawo niemal wszystkich krajów 
arabskich nadal pozwala mężczyźnie na jed-
noczesne posiadanie czterech żon. Jak żyją 
kobiety, które znalazły się w poligamicznym 
małżeństwie? Z jakimi dramatami muszą się 
mierzyć? Czy można być szczęśliwą, dzieląc 
się na co dzień swoim mężem z inną kobie-
tą?

Alicja niespodziewanie wyjeżdża do Duba-
ju, gdzie na luksusowym jachcie poznaje bo-
gatego szejka, za którego wkrótce wychodzi 
za mąż. Gdy wraca z ekscytującej podróży do 
Omanu, jej szczęście małżeńskie przerywa 
pojawienie się w domu drugiej żony.

Jak Alicja odnajdzie się w tej traumatycz-
nej sytuacji? Czy zaakceptuje obce dla niej 
normy kulturowe i w imię miłości zgodzi się 
na życie z drugą żoną swojego męża? Czy 
jednak zdecyduje się uciec, co – jak się okaże 
– nie jest takie proste?

Laila Shukri po raz kolejny odkrywa szo-
kujące dla Europejczyka tajemnice Bliskiego 
Wschodu, gdzie miłość, zazdrość i namięt-
ność są silniejsze niż gdziekolwiek indziej.

POZIOMO: 1 – motyl dzienny, 
5 – talerz na podstawce do ciast i owo-
ców, 8 – frukta, 9 – nietoperz, 11 – herb 
Sobieskich, 12 – wszechświat, 
15 – klema, 17 – kamień szlachetny, 
20 – dowód niewinności, 21 – stary 
wyliniały cietrzew, 24 – sepia, 
25 – Loda, tancerka polska, 28 – mito-
logia grecka: na wyspie Ajaja więziła 
Odyseusza, 29 – legwan, 32 – samica 
jelenia, 33 – turecka pieczeń z jagnię-
cia, 36 – kwietnik, 39 – ptak z rodziny 
nektarników, 42 – mitologia grecka: 
piekło, 43 – zakonnicy, 45 – bosak, 
46 – bęben używany w Afryce, 
47 – duża kość. 

PIONOWO: 1 – mitologia grecka: 
uskrzydlony koń Zeusa, 2 – kawał, 
dowcip, 3 – owoc palmy kokosowej, 
4 – pierwiastek chemiczny, 5 – lok, 
6 – okrągły obraz, 7 – okrążenie bież-
ni, 10 – kadra, 13 – rysa, 14 – gatunek 
topoli, 16 – czeskie „tak”, 17 – mate-
riał ceramiczny, 18 – pasek przyszyty 
do ubrania, 19 – plama na honorze, 
21 – wódz plemienia, 22 – busz au-
stralijski, 23 – dorosła meduza, 

26 – linka używana do tresury koni, 
27 – liczbowa charakterystyka bada-
nej wielkości fi zycznej, 30 – męskie 
imię, 31 – mitologia egipska: bogini 
nieba, 34 – polskie włókno poliestro-
we, 35 – pierwiastek chemiczny, 
37 – jednostka podziału terytorialnego 
w Mongolii, 38 – myśliciel żydowski, 
40 – statek przewożący osoby i pojaz-
dy, 41 – w termometrze, 44 – gatunek 
wierzby.

Książkę ,,Wege słodkości” Lamyai 
Vozzi, Aidah Samphani otrzyma jedna 
osoba spośród tych, które nadeślą na 
adres redakcji (Ruda Śląska, ul. Nie-
durnego 36) lub e-mailem 
(biuro@wiadomoscirudzkie.pl) hasło, 
które jest rozwiązaniem krzyżówki. 
Na rozwiązania czekamy do 10 dni od 
daty zamieszczenia krzyżówki. 

Po odbiór kuponu z krzyżówki 
„WR 33” zapraszamy do redakcji po 
wcześniejszym umówieniu telefonicz-
nym (pod nr tel. 32 248-60-97) pa-
na Szymona Szczupakowskiego. Pra-
widłowe hasło brzmi: Cierpienie uczy 
mądrości.

KRZYŻÓWKA

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Źle odczytasz inten-
cje osoby, na której Ci zale-
ży. Zachowaj roztropność.
Byk – Masz skłonność do 
kierowania, ale nie narzucaj 
innym swojego zdania.
Bliźnięta – Nie odkładaj nic 
na później. Masz okazję do-
konać czegoś wielkiego.
Rak – Poczujesz się bardzo 
szczęśliwy, będziesz miał 
mnóstwo energii.
Lew – W ciągu najbliższych 
dni nie inwestuj pieniędzy 
w żaden ryzykowny plan.
Panna – Pokaż ukochane-
mu, że Ci na nim zależy, 
przygotuj romantyczną ko-
lację.
Waga – Nie polegaj zbytnio 
na znajomych, bo możesz 
się bardzo rozczarować.
Skorpion – Rozprawisz się 
z osobami, które wtrącają 
się w Twoje prywatne spra-
wy.
Strzelec – Otrzymasz w tym 
tygodniu wiele dowodów na 
to, że życie jest piękne.
Koziorożec –  W pracy dużo 
zmian, obiecujące perspek-
tywy na przyszłość.
Wodnik – Twój związek się 
umocni, a dom stanie się 
azylem pełnym ciepła.
Ryby – Bądź dobra dla in-
nych ludzi, a oni odpłacą Ci  
się tym samym.

WRÓŻKA 
JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Kochłowice, ul. Łowiecka 12/1a

tel. 607-468-787
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