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Ruda Śląska
Ruda Śląska to miasto w centrum Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii, które ma 78 km kw. powierzchni i około 140 tysięcy
mieszkańców. Powstała z połączenia miast Nowa Ruda i Nowy
Bytom. W drugiej połowie XVII wieku odkryto tu pokłady węgla
kamiennego. Jest obecnie największym miastem górniczym w
Europie – na jej terenie znajdują się cztery czynne kopalnie
węgla kamiennego. Choć przemysł wydobywczy to wciąż istotna
gałęź rudzkiej gospodarki, rozwija się ona również w innych
kierunkach tj. nowe technologie oraz sektorze małych i
średnich przedsiębiorstw.
Ruda Śląska jest ważnym punktem na mapie pasjonatów obiektów
industrialnych. Wzrok przyciąga 40-metrowy wielki piec Huty
Pokój. W jego otoczeniu znajduje się osiedle robotnicze
Kaufhaus. To zabytkowe osiedle, ciąg charakterystycznych
budynków na łuku ulicy Niedurnego. Zostało wybudowane w 1840
roku dla pracowników huty. To na Górnym Śląsku tzw. familoki.
Mają dwa piętra i dwuspadowy dach. Nazwa osiedla pochodzi od
domu towarowego, który został na nim wybudowany i był w
tamtych czasach fenomenem na skalę europejską. Toczyło się
wokół niego życie mieszkańców, w domu towarowym znajdowała się
przestrzeń w której handlowano oraz ubojnia.
Mimo przemysłowego charakteru, Ruda Śląska jest jednym z
bardziej zielonych miast na Górnym Śląsku. 21 procent
powierzchni miasta to lasy. O wyjątkowości i złożoności
rudzkiej przyrody stanowią zbiorniki wodne, rzeki, zalewiska,
liczne zieleńce, planty oraz parki.

Ruda Śląska została nagrodzona przez firmę Google tytułem „Emiasta w Polsce”. Znalazła się dzięki temu wśród 10 polskich
miast, które najszybciej rozwijają swoją działalność w
Internecie. Wszystko za sprawą małych i średnich
przedsiębiorców, którzy od lat dynamicznie działają w sieci i
prowadzą działalność w Rudzie Śląskiej. Chodzi o prowadzenie
stron internetowych oraz efektywne realizowanie kampanii
reklamowych w sieci. Poza Rudą Śląską w województwie śląskim
Google wyróżniło Zabrze i Siemianowice Śląskie.
Ruda Śląska ma wiele ciekawych perełek architektonicznych. To
między innymi powstały w XIX wieku dworzec kolejowy w Chebziu,
który dzięki zaangażowaniu społeczników stał się siedzibą
„Teatru Bezpańskiego”. Nie brakuje tu historycznych osiedli
robotniczych, kościołów oraz elementów przemysłu górniczego.
Z miasta pochodzi polska lekkoatletka Zuzanna Radecka, która
zdobyła m.in. brązowy medal podczas Mistrzostw Europy w
Monachium w 2002 roku. Urodził się tu znany w całym kraju
polski aktor
Gnatowski.
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Najbardziej charakterystycznym obiektem Rudy Śląskiej jest
Wielki piec hutniczy Huty Pokój.
Galeria/video
Artykuły archiwalne
Ruda Śląska

Na Śląsku przed stu laty
Koncert piosenek z lat 20. i 30. ubiegłego wieku oraz pokazy
filmowe z muzyką na żywo – to wydarzenia, które odbędą się 18
listopada w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty oraz 19
listopada w kinie „Patria” z okazji Święta Niepodległości. Na
podróż w czasie…

8 listopada 2019 2 min read
Mieszkańcy, Ruda Śląska

Rekordowy „1 procent”. Rudzianie
dają coraz więcej wsparcia dla
organizacji pozarządowych z miasta
Ponad 855 tys. zł otrzymały rudzkie organizacje pożytku
publicznego /OPP/ z tytułu „1 procenta” za 2018 rok. To ponad
100 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Ponad połowę z tej sumy
przekazali rudzianie, którzy ogółem na rzecz organizacji
pożytku publicznego w całym kraju dokonali odpisu…
6 listopada 2019 3 min read
Mieszkańcy, Ruda Śląska

Inspirować i edukować – Spotkania
Górskie „Lawiny”
Góry możliwości – pod takim hasłem od 15 do 17 listopada w
Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej
odbywać się będzie XIV edycja Spotkań Górskich „Lawiny”. W
programie tegorocznego festiwalu coś dla siebie znajdą nie
tylko miłośnicy wspinaczki, biegów górskich, trekkingu,
kanioningu,…
6 listopada 2019 3 min read
Kultura, Ruda Śląska

„Hanysy” 2019
Przed nami 24. gala wręczenia „Hanysów”. Podczas wydarzenia za
wybitne osiągnięcia i działalność na rzecz Śląska co roku
nagradzani są przedstawiciele m.in. świata sportu,
dziennikarstwa, polityki, medycyny, kultury czy nauki i
sztuki. Impreza odbędzie się 11 listopada br. o godz. 17:00 w

Miejskim Centrum Kultury…
6 listopada 2019 2 min read
Mieszkańcy, Ruda Śląska

Biało-czerwona impreza biegowa
Rudzianie aktywnie będą świętować 101. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. 11 listopada w lasach
halembskich, przy Szkole Podstawowej Sportowej nr 15, zostaną
zorganizowane XXVI Biegi Niepodległości. Do udziału w
wydarzeniu organizatorzy zachęcają biegaczy wraz z rodzinami,
sympatyków sportu i aktywności fizycznej, a także kibiców.
Dodatkowo…
6 listopada 2019 2 min read
Gospodarka i Inwestycje, Ruda Śląska

Nowa strefa aktywności
Strefa aktywności fizycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Rudzie
Śląskiej już otwarta. Dzięki niej uczniowie placówki oraz
okoliczni mieszkańcy mogą trenować na specjalnych
urządzeniach, które wchodzą w skład strefy crossfit i siłowni
napowietrznej typu workout. Inicjatywa powstała w ramach
budżetu obywatelskiego 2019. Jej koszt…
31 października 2019 3 min read
Kultura, Ruda Śląska

Siłą tego festiwalu są ludzie
W siedzibie Stacji Biblioteka zostało podpisane porozumienie w
sprawie organizacji Festiwalu Polska Éire. Swoje siły, przy
wsparciu Miasta Ruda Śląska, połączyło pięć instytucji – jedna
irlandzka oraz cztery polskie. Efekty współpracy poznamy
podczas kolejnej edycji wydarzenia, która zaplanowana jest na
pierwszy weekend lipca 2020 roku….

30 października 2019 3 min read
Mieszkańcy, Ruda Śląska

Napięte
finanse
zdominowały
spotkania w dzielnicach
Około 350 uczestników i ponad 200 zgłoszonych problemów, uwag
oraz wniosków – tak przedstawia się bilans zakończonej
jesiennej edycji spotkań prezydent Grażyny Dziedzic z
mieszkańcami Rudy Śląskiej. Tematem przewodnim zebrań w
dzielnicach były konsekwencje, jakie dla finansów miasta niosą
ostatnie zmiany w systemie podatkowym i…
29 października 2019 3 min read
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