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WOKÓŁ NAS

Czy Komisariat IV w Wirku zostanie
zlikwidowany? Takie pogłoski pojawiły się wśród mieszkańców tej dzielnicy,
a także w sąsiednich Bielszowicach.
Okazuje się bowiem, że komisja KMP
Ruda Śląska, która ma zająć się wprowadzeniem zmian w rudzkiej komendzie, wstępnie rozważała taką koncepcję. Teraz jednak wizja ta staje się coraz
mniej realna. Faktem jednak jest to, że
nasza policja musi przygotować się do
zmian.
Czytaj więcej str. 5

Rozpoczęła się ósma edycja naszej
akcji „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”. W ramach niej na
trzech stacjach diagnostycznych mieszkańcy mogą bezpłatnie skontrolować
swój samochód. To ważne szczególnie
teraz, kiedy zmieniają się warunki pogodowe, a w kolejnych tygodniach wielu
z nas zamierza wybrać się w dalekie podróże. Kolejna edycja kampanii potrwa
przez ponad dwa tygodnie. Warto poświęcić kilka chwil na bezpieczeństwo.
Czytaj więcej str. 19-23

Jasiu Rys to kolejny wykonawca
śląskich przebojów, którego prezentujemy w ramach cyklu „Wiadomości
Rudzkie grają po śląsku”. Artysta
mieszkający na stałe w Niemczech,
przygotował dla swoich słuchaczy
w Polsce nową płytę w śląskim klimacie. Na krążku nie brakuje też niespodzianek w operetkowych klimatach,
gdyż nasz artysta na stałe zajmuje się
właśnie tym gatunkiem muzycznym.
Przeczytajcie wywiad!
Czytaj więcej na str. 15

Zamieszanie
Sprawdź swój Klasykę łączy
wokół komisariatu
ze szlagrami
samochód!
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.Naprawmy Polskę!
Patrycja
Pluta-Szymajda
Kandydatka do Sejmu RP

Lista nr 8
Miejsce 19

Emilka czeka
na nasze
wsparcie!
Czytaj str. 2

KREDYTY

GOTÓWKOWE ORAZ
KONSOLIDACYJNE

• 15 tys. na oświadczenie
• ﬁrmowe do 30 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy
Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel.

731-35-35-35

TANIE ROZMOWY
Foto: arch.

WYDAWCA

DO NIEMIEC I ANGLII
TEL. 32 779-73-73
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Pokoju 13
– miejsce pełne
adrenaliny

AKCJA CHARYTATYWNA

Podarujmy życie Emilce

Lekarze nie dawali jej szans na przeżycie.
Rodzice Emilki usłyszeli, że mają się przygotować na najgorsze. Dziewczynka urodziła się 26 maja tego roku w Łodzi – rodzice zdecydowali się na poród właśnie w tym
mieście, gdyż tylko tam dziewczynka mogła być pod najlepszą opieką kardiologiczną
już od chwili narodzin. Niestety wada serca
po urodzeniu okazała się poważniejsza niż
zakładano wcześniej. W pierwszych miesiącach życia Emilka przeszła operację na
otwartym sercu. Póżniej została podpięta
pod aparaturę i respirator. Miała podłączonych sześć pomp infuzyjnych, przez które
podawano jej leki. Stan był ciężki, dopiero
po dziewięciu dniach Emilka wzięła pierwszy samodzielny oddech. Druga operacja
powinna być wykonana między 3. a 8. miesiącem życia. Zabieg ma odbyć się w niemieckiej klinice w Münster, a operację ma

W Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13 na terenach poprzemysłowych z inicjatywy kilku osób rozwija się unikalna
w skali naszego województwa przestrzeń dostarczająca
silnych wrażeń pasjonatom sportów ekstremalnych.

Foto: arch.

Emilka urodziła się w maju
tego roku. Niestety serduszko
malutkiej rudzianki jest poważnie
uszkodzone. Żeby dziewczynka
mogła sprawnie funkcjonować,
potrzebuje 150 tys. zł. Specjaliści
z Niemiec oszacowali, że
operacja musi odbyć się w ciągu
najbliższych czterech miesięcy.
Termin ten mija w listopadzie.
Błyskawiczna pomoc jest
niezbędna. Pragniemy po prostu
uratować jej życie i nie czekać na
to, aż ono samo zacznie gasnąć
na naszych oczach. Koszt operacji
przewyższa nasze możliwości
ﬁnansowe. Prosimy wszystkich
o pomoc w zebraniu pieniędzy
na operację ratującą życie Emilki.
Będziemy wdzięczni za każdą
kwotę, bo każda złotówka się
liczy. Wierzymy, że z pomocą Boga
oraz ludzi z dobrym sercem – uda
się – czytamy w apelu rodziców

Malutka Emilka potrzebuje operacji ratującej jej życie.
przeprowadzić profesor Malec. To ta sama
klinika, w której „naprawiono” serduszko
Kacpra Chmiela. Chory na poważną, wrodzoną wadę serca mały rudzianin został
tam zoperowany, co uratowało mu życie.
Przypomnijmy, że pieniądze, dzięki którym
operacja była możliwa, zostały zebrane za
sprawą oﬁarności rudzian, a była to kwota
aż 100 tys. zł.
Także w przypadku Emilki jej rodzice
muszą zapłacić 36,5 tys. euro, gdyż Narodowy Fundusz Zdrowia nie doﬁnansowuje
takich operacji za granicą. – W jej oczach
widać wiele: ciekawość świata, miłość do
swoich rodziców, ale przede wszystkim niebywałą chęć życia – mówi Rafał Janowski,
jeden z organizatorów zbiórki na rzecz
dziewczynki. – Dzięki naszej pomocy rodzice Emilki będą mogli naprawić jej serduszko i razem z nią przeżywać wszystko to, co

w życiu najpiękniejsze. 150 000 zł – tyle
warte jest życie tej wiecznie uśmiechniętej
księżniczki – dodaje.
Do pomocy dziewczynce włączyło się
wiele osób. W niedzielę, 18 października, na
boisku Grunwaldu w namiocie przy
ul. Kłodnickiej 54 odbędzie się koncert
„Śląsko Biesiada – Gromy do Emilki”.
– Cały dochód zebrany w trakcie koncertu
zostanie przeznaczony na operację dziewczynki – podkreśla Janowski.
Emilce można pomóc dokonując wpłaty
na rachunek Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis 86 1600 1101 0003
0502 1175 2150 z dopiskiem „Emilia Gojowy”, wysyłając SMS o treści: S2980 na numer 72365 (koszt SMS 2,44 zł) oraz dokonując wpłat na stronie www.siepomaga.pl/
serce-emilki.
Karolina Bauszek

– Miłośnicy sportów motorowych mogą spróbować swoich sił
za kierownicą pojazdów buggy na
najdłuższym tego typu torze w Polsce, a także wcielić się w rolę kierowcy rajdowego na profesjonalnym symulatorze jazdy – wyjaśnia
Marcin Stiller, właściciel Firmy
Utopia Event. Dla małych i dużych pasjonatów strzelectwa przygotowano leśne pole paintballowe.
– Profesjonalny sprzęt dla ponad
50 osób i ciekawe scenariusze gier
pozwolą każdemu poczuć się jak
bohater kina akcji – dodaje.
Fani zabaw na wysokościach
również odnajdą coś dla siebie.
Tworzący się park linowy posia-

da w ofercie 150-metrową tyrolkę, wahadłowy skok z wysokości
19 m, a także wpisującą się w charakter tego miejsca ściankę wspinaczkową.
Dopełnieniem oferty jest strefa
grillowa, w której po godzinach
pełnych wrażeń uczestnicy mogą
odpocząć i miło spędzić czas.
Obiekt stanowi idealną przestrzeń
dla organizacji imprez ﬁrmowych, wycieczek szkolnych, wieczorów kawalerskich i panieńskich, a także spotkań w gronie
znajomych.
Więcej informacji na:
www.Pokoju13.pl
i www.UtopiaEvent.pl

SZLACHETNA PACZKA 2015

Tworzą paczkę szlachetnych serc

Marcin Stiller – właściciel Utopia Event
i Project Manager Pokoju13.pl

Jeszcze tylko do jutra rudzianie mają szansę zostać „SuperW!”. Trwa rekrutacja do Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości
– projektów, które mają na celu wspierać najbardziej potrzebujące rodziny. Hasło tegorocznej akcji brzmi „Leć walczyć z biedą”. Dodajmy, że tylko w ubiegłym roku w ramach rudzkiej akcji „Szlachetna Paczka” wsparcie otrzymało ok. 70 rodzin.
W tej chwili trwa poszukiwanie wolontariuszy. – W tym roku wprowadzona została pewnego rodzaju innowacja – Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości łączą swoje siły. Równolegle prowadzona
jest rekrutacja wolontariuszy. Wszyscy
„SuperW” (Paczki i Akademii) docierają
do potrzebujących: osób starszych i samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub
nieszczęściem, samotnych rodziców oraz
tracących nadzieję dzieci – mówi Justyna
Wyrwich, asystentka ds. promocji projektu
Szlachetna Paczka w województwie śląskim.

Ogółem poszukiwanych jest ok. 11 500
wolonatariuszy do Szlachetnej Paczki, zaś
do Akademii Przyszłości – 2300. – Wolontariusz w Szlachetnej Paczce to pośrednik
między rodziną a darczyńcą. Do jego obowiązków w pierwszym etapie należą spotkania z rodziną, ocena sytuacji, w jakiej
rodzina się znajduje, a także decyzja o włączeniu (lub nie) rodziny do projektu. Dalszym etapem projektu jest pozyskiwanie
darczyńców, którzy na stronie www.szlachetnapaczka.pl mogą wybierać rodziny,
którym chcą pomóc – opisuje Justyna Wyrwich. – W tej kwestii rola wolontariusza

polega na kontakcie z darczyńcą, również
na odpowiednim instruowaniu darczyńcy
w jego działaniach. Ostatnim etapem jest
ﬁnał projektu, który odbywa się w grudniu.
W tym dniu darczyńca dostarcza wolontariuszowi przygotowaną paczkę, którą ten
następnie przekazuje rodzinie – dodaje.
Dodajmy, że w ubiegłym roku w Rudzie
Śląskiej w ramach Szlachetnej Paczki obdarowano ok. 70 rodzin i rozdano kilkaset
paczek. Wolontariuszem można zostać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.superw.pl.
Joanna Oreł

REKLAMA
OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu garażu usytuowanego na terenie
Miasta Ruda Śląska:
ul. Główna – garaż nr 10,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemcy.
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Rozmowa z posłanką Danutą Pietraszewską

Wykonałam kawał dobrej roboty

– W piątek odbyło się ostatnie, sto drugie posiedzenie sejmu VII kadencji. Marszałek Małgorzata
Kidawa-Błońska podsumowała: 6 tysięcy głosowań, 753 nowe ustawy, 6 tysięcy posiedzeń komisji.
Jak Pani odnajduje się w tym podsumowaniu?
– Pracowałam w trzech ważnych komisjach: samorządu terytorialnego, mniejszości narodowych
i etnicznych, w komisji edukacji, a także w wielu
podkomisjach nadzwyczajnych, opracowujących
wyjątkowej wagi ustawy, jak: ustawa przeciwpowodziowa, ustawa „śmieciowa”, górniczo-geologiczna,
a także ustawy reformujące szkolnictwo na wszystkich poziomach kształcenia.
– Właśnie. W komisji edukacji pracowała Pani
chyba od początku swojego posłowania. Dużo
udało się zrobić?
– Dużo, a nawet bardzo dużo. Komisja edukacji
była moim naturalnym wyborem, ponieważ z zawodu jestem nauczycielem, a jako wiceprezydent Rudy
Śląskiej również zajmowałam się szkolnictwem.
W Sejmie chciałam wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe i samorządowe.
– Udało się?
– Wiele się udało, ale zawsze pozostaje jakiś niedosyt, że można było zrobić więcej, czego przykładem jest reforma szkolnictwa zawodowego.
– Z czego jest Pani szczególnie zadowolona?
– Reforma oświaty na każdym szczeblu edukacji:
przedszkolnej, szkolnej, gimnazjalnej, szkolnictwa
wyższego, wreszcie szkolnictwa zawodowego przyniosła dużo dobrego.

Podaję konkretne fakty. Zwiększyliśmy znacznie
liczbę miejsc w przedszkolach, w 2007 roku było ich
ponad czterysta kilkadziesiąt tysięcy, dziś ta liczba
sięga prawie miliona. Wszystkie pięciolatki i większość czterolatków objętych jest edukacją przedszkolną. Do 2017 roku chcemy zapewnić miejsce w przedszkolu dla każdego trzylatka. Odciążyliśmy rodziców
od wysokich opłat za przedszkole. Pierwsze pięć godzin to bezpłatny pobyt, za każdą następną godzinę
płaci się symboliczną złotówkę.
– A co ze żłobkami? Młodzi rodzice skarżą się,
że miejsc ciągle brakuje.
– W 2007 roku zastaliśmy trudną sytuację, w całej
Polsce były tylko 373 takie placówki. W czasie rządów PiS, w latach 2005–2007 wybudowano zaledwie dwa żłobki. Dziś mamy ich 2700, ale i to jest
niewystarczające. Stworzyliśmy przepisy ułatwiające tworzenie przedszkoli i żłobków przy uczelniach
oraz zakładach pracy. Państwo dotuje też w różnych
programach funkcjonowanie żłobków prywatnych.
– Na jaką pomoc mogą liczyć uczniowie i ich
rodzice?
– Jako były nauczyciel miałam i mam świadomość, jak bardzo wydatki na podręczniki szkolne rujnują budżety domowe. Dlatego też walczyłam o to,
aby przedłużyć ich żywotność i żeby były bezpłatne.
Wprowadzenie darmowych podręczników zostało
rozłożone na trzy etapy. Było to podyktowane zmianą
podstawy programowej. W pierwszym etapie podręczniki otrzymali uczniowie klas I. Rodzicom w kieszeniach zostało 101 mln zł. W tym roku oszczędno-

SKŁ AD BUDOWL ANY

Oferujemy

drzwi
i podłogi
z montażem
www.alex.slask.pl
Ruda Śląska-Halemba
ul. Rybnicka 5
tel. 32 24-22-722
pn.-pt. 7.00-18.00
sob. 7.00-13.00

ści wynoszą już ponad 300 mln zł, bo darmowe podręczniki otrzymały dzieci z klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjalnej. Od 1 września 2017
roku darmowe podręczniki dostanie każdy uczeń
szkoły podstawowej i gimnazjum. Oprócz tego państwo tylko w tym roku szkolnym na wyprawki szkolne zabezpieczyło 51 mln zł. Bardzo ważny jest dla
nas również program dożywiania dzieci, na który
w latach 2014–2020 zaplanowaliśmy blisko
4 mld zł. Warto również wspomnieć, że ograniczyliśmy do 25 liczbę dzieci w klasie i posłaliśmy sześciolatki do szkół.
– W tej ostatniej kwestii odbiór społeczeństwa
jest różny. PiS obiecuje, że przywróci obowiązek
szkolny od 7 lat. Co Pani na to?
– To populistyczne hasło. Po pierwsze – w 2005
roku PiS miało również w swoim programie posłanie
sześciolatków do szkół, mimo że te nie były tak dobrze przygotowane jak dzisiaj. Po drugie, nasze polskie dzieci są tak same mądre, bystre i inteligentne
jak dzieci z Europy Zachodniej, gdzie w niektórych
krajach naukę zaczynają nawet pięciolatki. Rodzic
może zawsze odroczyć inicjację szkolną, jeżeli uważa, że dziecko pod jakimś względem jest słabsze,
a opinia poradni psychologicznej potwierdzi obawy
rodzica. Po trzecie, cofnięcie obowiązku szkolnego
do lat 7 spowoduje, że powstanie prawie pusty rocznik i co najmniej kilkanaście tysięcy nauczycieli
straci pracę.
– Skoro ma Pani na uwadze również dobro nauczycieli, co udało się dla nich zrobić?

– Dziś się o tym zapomina, ale chciałam podkreślić, że mimo światowego kryzysu udało nam się
w ciągu kilku lat podnieść płace nauczycieli prawie
o 50 procent. Chciałabym, żeby zarabiali więcej, bo
od pracy, którą wykonują, od jakości nauczania i wychowania zależy przyszłość państwa, dynamika jego
rozwoju, zaspokojenie potrzeb społecznych, postawa
patriotyczna i tak zagrożony dzisiaj humanitaryzm.
– Dziś przypada Dzień Nauczyciela, czego chce
Pani życzyć pedagogom?
– Wykonywania swojego zawodu z pasją, satysfakcji z sukcesów uczniów i wychowanków oraz
wdzięczności rodziców. A prywatnie szczęścia osobistego, rodzinnego i dużo zdrowia.
AW

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓW

Oferujemy farby, tapety,

fototapety
tapety na zamówienie

Ruda Śląska-Godula, ul. Joanny 18
tel. 32 34-23-320
Ruda Śląska-Wirek, ul. Dąbrowskiego 18
tel. 32 24-20-171
Ruda Śląska-Halemba, ul. Zamenhofa 2a
tel. 32 34-20-191
Zabrze-Zaborze, ul. Korczoka 78
www.alex.slask.pl
tel. 32 274-96-10
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Czas pierwszych chłodów to początek problemów

OGŁOSZENIA

| RUDA ŚLĄSKA

O sprawie bezdomnego, który nie może znaleźć miejsca w noclegowni poinformowała nas telefonicznie jedna z naszych Czytelniczek. – Proszę o pomoc, dla
osoby, która znalazła się w trudnej sytuacji, ale odmówiono jej udzielenia schronienia w noclegowni – zaapelowała mieszkanka.
się że, w dniu zgłoszenia pił alkohol. Poproszono go o zgłoszenie się do pracownika socjalnego na trzeźwo – poinformowała nas Anna Rucińska z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Nasza Czytelniczka nie dała za wygraną i razem z bezdomnym zgłosiła
się do MOPS-u kilka dni później. Tym
razem pojawił się
Nadejście jesiennych chłodów to pierwszy
problem z ostatnim
miejscem zameldosygnał do tego, by zwrócić uwagę na
wania,
którym
problem osób bezdomnych. Informacje
w
przypadku
bezo nich mieszkańcy Rudy Śląskiej
domnego
nie
była
przekazywać mogą za pośrednictwem
Ruda Śląska. Bobezpłatnego całodobowego numeru
wiem zgodnie z przetelefonu do Centrum Zarządzania
pisami to gmina
Kryzysowego – 800 158 800
ostatniego
pobytu
lub bezpośrednio do Straży Miejskiej
stałego powinna popod numer 986.
kryć koszty pobytu

Foto: arch.

Sprawę postanowiliśmy wyjaśnić
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie osoby bezdomne mogą uzyskać skierowanie do noclegowni. – Osoba ta zgłosiła się do pracownika socjalnego pod wpływem alkoholu, badanie
alkomatem wykazało ponad 2,3 promila
alkoholu a sam zainteresowany przyznał

Rozpoczyna się najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych.
osoby bezdomnej w noclegowni. Pracownicy socjalni musieli więc skontaktować się z tamtejszym ośrodkiem, który jednak nie wyraził zgody na pokrycie
kosztów ze względu na posiadanie własnej noclegowni. Bezdomny pan Ryszard mimo skomplikowanych przepisów pomoc otrzymał.

Zbliża się jednak okres niskich temperatur warto więc przypomnieć, że osobom bezdomnym można pomóc. Jeśli
widzimy, że taka osoba przebywa na zewnątrz zwłaszcza przy niskiej temperaturze warto poinformować o tym Straż
Miejską, która przewiezie ją do noclegowni.
Arkadiusz Wieczorek

Wody coraz mniej. Wędkarze zaniepokojeni

|KOCHŁOWICE

Katowicki Holding Węglowy odpowiada jednak, że woda dostarczana do stawów
nie pochodzi z kopalni. – Stawy tamtejsze
nie są zasilane wodą z KWK „Wujek”.
Staw 2 zasilany jest wodami powierzchniowymi i opadowymi. Kopalnia zainstalowała na powierzchni, w rejonie stawu
nr WN3 lokalną pompownię wód, w celu
ograniczenia powstawania szkody w postaci podtapiania drzewostanu. Proces ten
polega na utrzymywaniu lustra wody na
takim poziomie, aby maksymalnie ograniczyć obumieranie drzew – wyjaśnia Wojciech Jaros, rzecznik prasowy Katowickiego Holdingu Węglowego .
Woda docierająca do stawu nie jest
więc wodą z terenu kopalni a jedynie wo-

dą, która zbiera się z terenu okolicznych
lasów. – Ze względu na rekordowo niskie
opady deszczu w roku 2015 poziom wody
w stawie nr 2 nie wymaga pompowania
i dlatego pompownia została wyłączona
– dodaje Wojciech Jaros.
Stan wody w stawie nr 2 spadł tak
mocno, że wędkarze boją się zarybiać
zbiornik w obawie, że zbyt mała ilość
wody sprawi, że wpuszczone do stawu
ryby padną. Na poziom wody w stawie
wpływ zdaniem Katowickiego Holdingu
Węglowego mają wyłącznie warunki atmosferyczne. Pozostaje więc mieć nadzieję, że wody przybędzie w okresie jesiennych opadów.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: AW

Wędkarze ze stowarzyszenia Karp w Kochłowicach mają powody do zmartwienia. Od kilku miesięcy poziom wody w obu stawach, z których korzysta stowarzyszenie,
spada. – Nasz staw ze względu na szkody górnicze zasilała kopalnia Śląsk. Tak było przez wiele lat. W porównaniu do lat ubiegłych stan wody obniżył się o około 1,2
– 1,3 metra – wylicza Roman Ratajczak, członek zarządu stowarzyszenia Karp.

Poziom wody w stawie spadł o ponad metr.

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627

www.hofman-dompogrzebowy.pl

HARMONOGRAM
SPOTKAŃ
JESIEŃ – 2015
14 października, godz. 17.00
– Halemba – Gimnazjum nr 8,
ul. ks. Lexa 14.
***
19 października, godz. 17.00
– Godula i Orzegów – SP nr 36,
ul. Bytomska 45.
***
21 października, godz. 17.00
– Bielszowice – Dom Kultury,
ul. Kokota 169.
***
27 października, godz. 17.00
– Ruda – MDK, ul. Janasa 28.
***
28 października, godz. 17.00
– Nowy Bytom i Chebzie – MCK,
ul. Niedurnego 69.
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Bielszowice, Wirek

Komisariat IV do likwidacji?

Lotem błyskawicy w ostatnich tygodniach wśród mieszkańców Bielszowic i Wirku rozeszła
się wieść, że ich wspólny komisariat policji zostanie zlikwidowany. Komenda Miejska Policji
nie potwierdza jednak tych informacji. Jej przedstawiciele zaznaczają przy tym, że wizja ta
pojawiła się z uwagi na konieczność restrukturyzacji rudzkiej komendy.
tu IV w Wirku. – Chodzi o to, że jest to
komisariat najmniejszy, także jeżeli
chodzi o liczbę etatów. Budynek jest
bardzo mały, a policjanci mają tam
trudne warunki socjalne – mówi Ciozak.
Tym bardziej, że rudzka komenda
otrzymała w ostatnim czasie „zastrzyk”
nowych etatów, a liczba wakatów została zmniejszona do zera, więc siłą
rzeczy policjanci potrzebują więcej
miejsca. Wstępnie mówiono o tym, że

etaty policjantów w Wirku zostaną
przeniesione do najbliżej znajdujących
się posterunków KMP. – Jeżeli coś się
stanie, a ja będę potrzebował pomocy
policji, to będę musiał czekać na przyjazd patrolu z Nowego Bytomia, Halemby czy Kochłowic. To przecież zajmie o wiele więcej czasu, a bywają sytuacje, że policja potrzebna jest „na
już” – oburza się pan Zdzisław z Bielszowic.
Jak jednak podkreśla oficer prasowy
KMP, obowiązki policjanW Rudzie Śląskiej znajduje się
tów, którzy dotychczasowo
pięć policyjnych komisariatów.
zajmowali się sprawami
Wirku oraz Bielszowic
Ich policjanci czuwają nad
i patrolowali te dzielnice,
bezpieczeństwem mieszkańców 11
nie uległyby zmianie. Zmiedzielnic. Ten znajdujący się w Wirku,
niłaby się jedynie stacjonarobejmuje także swym zasięgiem
na siedziba policjantów
Bielszowice. To właśnie mieszkańcy
z „czwórki”. Koncepcja ta
tych dwóch dzielnic od kilku tygodni
miała zostać w ostatnich tyzastanawiają się nad dalszym
godniach
przedstawiona
losem dzielnicowego komisariatu
komendantowi KMP Ruda
i tym, czy i jak wpłynie to na ich
Śląska. Jednak komisja zajbezpieczeństwo.
mująca się przygotowaniem

Foto: JO

Sprawa dotyczy Komisariatu IV
przy ul. Różyckiego 32 w Wirku, który
swoim zasięgiem obejmuje również
Bielszowice. – Słyszałam, że zostanie
on zamknięty, a obowiązki naszego komisariatu zostaną przejęte przez policjantów innych posterunków – zgłosiła
nam zaniepokojona pani Wiktoria,
mieszkanka Bielszowic. – Przecież nasza dzielnica jest zbyt duża, by zamknięto komisariat! Obawiamy się, że
przez to w Bielszowicach zrobiłoby się
niezbezpiecznie, bo drobni przestępcy
poczuliby się bezkarni – uważa rudzianka.
Faktem jest, że Komenda Miejska
Policji w Rudzie Śląskiej została zobligowana przez Wojewódzką Komendę
Policji do restrukturyzacji rudzkiej jednostki. – Głównie chodzi o zasoby lokalowe – wyjaśnia Arkadiusz Ciozak,
oficer prasowy KMP Ruda Śląska.
Jedna z pierwotnych koncepcji, która pojawiała się na obradach specjalnie
powołanej komisji, zakładała zmiany
właśnie w funkcjonowaniu Komisaria-

Komisariat przy ul. Różyckiego 32 jest najmniejszy w mieście.
planu restrukturyzacji rudzkiej komendy, zmieniła zdanie. – Likwidacja Komisariatu IV staje się coraz mniej realna. Komisja prawdopodobnie odstąpi
od przedstawienia tej koncepcji komendantowi – podkreśla Arkadiusz
Ciozak. – Obecnie trwają kolejne obrady odnośnie tego, jakie zmiany orga-

nizacyjne w naszej komendzie zostaną
wprowadzone. Czekamy na konkretną
koncepcję – zaznacza.
Wszystko więc wskazuje na to, że
Komisariat IV nie zostanie zlikwidowany. O ostatecznych decyzjach poinformujemy jednak dopiero, gdy te zapadną.
Joanna Oreł
REKLAMA

6

www.wiadomoscirudzkie.pl

WOKÓŁ NAS | 14.10.2015

| Polecamy

ZŁOTE GODY – 2 października 2015

Maria Teresa Kiszczak, Kamil Szewczyk

Kiszczakowa.
Tajemnice Generałowej

Anna i Piotr Bochonowie.

Gertruda i Romuald Eichlerowie.

Hildegarda i Józef Gawlikowie.

Irena i Adam Gwoździowie.

Janina i Paweł Hałupczokowie.

Teresa i Jan Kasperczykowie.

Róża i Jerzy Kowolikowie.

Alma i Franciszek Koźbiałowie.

Krystyna i Alojzy Leinowie.

Żona generała Kiszczaka przerywa milczenie.
Bardzo szczera, osobista, dyktowana emocjami opowieść o życiu i tęsknocie za tym, co na pozór bliskie, a jednak nieosiągalne.
Z rozmowy wyłania się portret kobiety silnej, która miłość i rodzinne ciepło ceniła wyżej niż partyjne apanaże. Los obdarzył ją
niełatwym uczuciem, które zdeterminowało całe jej życie.
Kiedy Czesław Kiszczak piął się po szczeblach wojskowej kariery, ona od początku wiedziała, że nie będzie typową oficerską
żoną. Była gotowa zrobić wszystko, by pozostać sobą w cieniu
jednej z najważniejszych postaci PRL-u. Pracowała zawodowo,
co w tym środowisku było prawdziwą rzadkością. Bez wiedzy
i zgody męża opublikowała list do paryskiej „Kultury”.
Po latach zdecydowała się na odważną opowieść o swoim życiu.
Maria Teresa Kiszczak (ur. 1934) – żona generała Czesława Kiszczaka. Ekonomistka, wykładowczyni, autorka wielu książek beletrystycznych i naukowych. W ostatnich latach wykładała na
prywatnej uczelni. Matka dwójki dzieci.
Kamil Szewczyk (ur. 1986) – dziennikarz polityczny, absolwent
Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Mieszka w Warszawie.

Olga Rudnicka

Diabli nadali

Wiktoria i Zygmunt Lipowczykowie.

Zofia i Czesław Nowiccy.

Teresa i Józef Sławikowie.

Krystyna i Bogdan Spodziejowie.

Joanna i Antoni Suchoniowie.

Marianna i Jan Wojciechowscy.

Krystyna i Alojzy Wydrowie.

Edward Knap z prezydent Grażyną Dziedzic.

Łucja Rakoczy z prezydent Grażyną Dziedzic.

Najnowsza książka bestsellerowej autorki Olgi Rudnickiej. Przewrotne charaktery, zagadkowe intrygi i dużo śmiechu!
Dagmar Różyk zostaje znaleziony martwy w swoim gabinecie
w okolicznościach budzących u jednych śmiech, u drugich
wstręt, a jeszcze u innych – godną pożałowania radość. Za życia
był obiektem pożądania kobiet, nienawiści mężczyzn, oczkiem
w głowie prezesa. Motywów zabójstwa jest bez liku, tak samo
jak podejrzanych. Monika, jego sekretarka, jako jedyna zna tajemnice szefa i jest zdecydowana za wszelką cenę sama odkryć
prawdę. Pomaga jej młody policjant Mateusz Jankowski, który
po szkole oficerskiej wylądował na stanowisku stażysty w wydziale kryminalnym prowadzącym śledztwo w tejże sprawie.
Jego zwierzchnicy, starzy wyjadacze, niechętnym okiem patrzą
na młodego, ambitnego nowicjusza, robią sobie z niego żarty
i dają na każdym kroku do zrozumienia, że szkoła szkołą, a życie
życiem i wiele mu jeszcze brakuje, by stał się twardym gliną.
Z powodu prywatnych kontaktów z Moniką, która jest jedną z głównych podejrzanych, Mateusz zostaje odsunięty od
sprawy. Nie wierząc w winę dziewczyny, postanawia działać
na własną rękę, ryzykując przyszłą karierę. Poszlaki prowadzą
do mieszkania Magdy W., znienawidzonej przez wszystkich zastępczyni Różyka, zwanej przez personel Zdzirą. Zdaniem Moniki to właśnie ona może być zabójczynią, ale najpierw muszą
się dowiedzieć, gdzie jest pani wicedyrektor. Ostatnio widziano
ją w wieczór poprzedzający śmierć Różyka, gdy odgrażając się
i klnąc na czym świat stoi, wybiegła z jego biura.
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

OGŁOSZENIA

Garażowej rewolucji ciąg dalszy
Temat garaży zdominował ubiegłotygodniowe (7.10.) spotkanie prezydent miasta z mieszkańcami Wirku i Czarnego Lasu. Gorącą dyskusję wśród rudzian wzbudził bowiem temat zastąpienia
chaotycznie budowanych i zrujnowanych garaży przy ul. Kempnego nowym kompleksem. Koncepcja ta zakłada powstanie ponad 200 garaży.

Foto: JO

Zaczęło się jednak optymistycznie, bo od
przedstawienia rozwiązania problemów, które
zgłoszone zostały podczas wiosennej tury spotkań. Zapowiedziano m.in., że do końca czerwca
2016 roku uporządkowane zostaną m.in. tereny
przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy
ul. Czarnoleśnej. Echem wiosennych spotkań było także zwiększenie służb patrolowych przy
skwerze na ulicy Bytomskiego. – Zgłaszano także, że przy ul. Obrońców Westerplatte brakuje ławek. Otóż niedawno miasto dostawiło w tym miejscu sześć ławek – mówił Adam Nowak, rzecznik
prasowy rudzkiego magistratu.
Z kolei wiceprezydent Krzysztof Mejer przedstawił najważniejsze inwestycje, które realizowane
są lub zaplanowano na ten rok. – Chodzi o remont
ulicy Kokota w rejonie ulicy Wysokiej oraz chodnika przy ul. Teatralnej. Powstały także progi zwal- Podczas spotkania mieszkańcy mogli zapoznać się z inwestycjami w dzielnicach.
niające przy ul. Cynkowej – wyliczał wiceprezydent Mejer. – Ponadto w trakcie realizacji jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Potoku Bielszowickiego. Z kolei spora ich grupa chce takiego rozwiązania – podkreślał wiceprezyw przyszłym roku Wydział Dróg i Mostów planuje m.in. budowę dent miasta Michał Pierończyk.
ścieżki rowerowej przy ul. Kupieckiej, czy remont chodnika przy
166 garaży zostanie zastąpionych 234 nowymi obiektami. Poul. Niedurnego do kopalni Pokój. Mamy już także przygotowaną do- wstanie także kilkanaście miejsc parkingowych. Sporo pytań dotykumentację na termomodernizację ZSP nr 4 na Czarnym Lesie.
czyło również niedawnych podwyżek stawek opłat za najem garaJeżeli chodzi o pytania mieszkańców, to najwięcej z nich doty- ży. Wiceprezydent Michał Pierończyk wyjaśnił, że była to konseczyło przyszłości garaży przy ul. Kempnego w Wirku. Od kilku- kwencja analizy stawek w innych miastach oraz tego, że stawka ta
przez 11 lat nie była zmieniana,
nastu lat m.in. ich użytkownicy
podczas gdy inﬂacja poszybowała
narzekają na stan dróg dojazdoMieszkańcy podczas spotkania poznali szczegóły
w górę. Władze miasta zapewniły
wych do kompleksu. Dlatego
projektu budowy garaży przy ul. Kempnego.
przy tym, że mieszkańcy będą moteż miasto planuje przebudować
Przygotowano już dokumentację tej inwestycji.
gli indywidualnie ustalić stawkę,
to miejsce i wybuduje nowy
Trwają starania o pozwolenie na budowę. Jeżeli
która automatycznie będzie niższa.
kompleks. – Przez lata powstazaś chodzi o przenosiny, to te mają odbywać
– W tej chwili opracowywane są
wało tu wiele garaży, niekiedy
się systematycznie. – Chcemy te zasady
zasady tych obniżek. Do końca tyw sposób chaotyczny, dlatego
wypracować podczas spotkań. Pierwsze z nich
godnia określone będą szczegóły
utrzymanie tego terenu wymaga
odbędzie się jeszcze w tym roku. Pragniemy też
odnośnie tego, kto będzie mógł lidużych nakładów ﬁnansowych.
wszystkich uspokoić, że takie przenosiny nie
czyć na taki mechanizm – zapoWyjściem jest utworzenie nowebędą się odbywać z dnia na dzień, gdyż proces
wiedziała prezydent Grażyna
go kompleksu garaży. Pomysł
zagospodarowania tego miejsca potrwa kilka lat
Dziedzic.
ten sondowaliśmy wśród użyt– zapowiedział wiceprezydent Pierończyk.
kowników garaży i wiemy, że
Joanna Oreł

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom rudzkich szkół
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy wyrazy szacunku i serdeczne życzenia.
To Wy zachęcacie do kreatywnego myślenia, pielęgnacji twórczej wyobraźni
i wrażliwej postawy życiowej.
To Wy każdego dnia dajecie nie tylko wskazówki co wiedzieć, ale także jak żyć,
uczycie jak w trudnościach odkryć swą siłę, a z porażek uczyć się pożytecznego.
Gorąco dziękujemy za Wasz codzienny trud i życzymy satysfakcji, sukcesów,
a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta
Ruda Śląska

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Chcemy dotrzymać słowa,
nie tylko obiecywać
Proszę o głos w wyborach do Sejmu,
w dniu 25 października 2015 r.

CHWILÓWKI

Na dowolny cel. W zależności od Twoich
aktualnych potrzeb i wymagań.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim pracownikom
rudzkich placówek oświatowych
składamy serdeczne podziękowania za opiekuńczy,
wychowawczy i dydaktyczny trud,
który przyczynia się do kształtowania umysłów
i charakterów młodych pokoleń.
Niech każdego dnia towarzyszy Państwu
pogoda ducha, zdrowie
i wszelka pomyślność.
w imieniu
Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Rudzie Śląskiej
Prezes Irena Gajdzik
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Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 20 zostali przyjęci do grona uczniów. Uroczystość pasowania
odbyła się w gościnnych progach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach. – Zostaliście
przyjęci do grona osób, które przez ostatnie 105 lat wpisały się do wielkiej księgi naszych uczniów. Chciałabym
wam życzyć, żeby wszystkie dni, które spędzicie w szkole, były tak samo piękne jak dzisiejszy – mówiła podczas
uroczystości Katarzyna Szuba, dyrektor SP 20
Pasowanie na ucznia szkoły to bardzo ważny moment, do którego dzieci przygotowują się przez pierwszy miesiąc nauki. To chwila, kiedy najmłodsi pierwszy
raz mogą zaprezentować się przed swoimi najbliższymi. – Uczniowie mogli zaprezentować rodzicom, jak
wiele udało im się nauczyć przez te pierwsze tygodnie.
Ćwiczyliśmy wiersze, piosenki i poznawaliśmy się nawzajem. To bardzo ważny moment dla nich i dla nas
wychowawców – podkreślała Grażyna Małyska, wychowawczyni pierwszej klasy.
W Szkole Podstawowej nr 20 naukę w tym roku
szkolnym rozpoczęło sześćdziesięciu uczniów w trzech
klasach pierwszych. 
AW

RUDA

W kobietach
siła!
Przedstawicielki rudzkiego świata biznesu, mecenaski kultury, kobiety, które zawojowały rynek pracy
– słowem rudzianki na medal – spotkały się podczas
kolejnej już „Ambasady Kobiecej Przedsiębiorczości”,
która odbyła się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej.
Dla pań była to przede wszystkim okazja, by wymienić się swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy i zarządzanie nią, ale także okazja do
tego, by podzielić się doświadczeniami, jak godzić
dom, rodzinę i pracę. – Oczywiście tematem przewodnim spotkania była aktualna sytuacja na rynku pracy.
Pod tym względem takie rozmowy są bardzo cenne, bo
każda z pań wnosi inne uwagi – podkreśla Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektorka rudzkiego PUP-u.
Podczas wtorkowej (6.10.) „Ambasady Kobiecej
Przedsiębiorczości” nie zabrakło również Grażyny
Dziedzic, prezydent miasta, a zarazem inicjatorki spotkań przedsiębiorczych rudzianek. – Mieszkanki Rudy
Śląskiej są niezwykle zaradne i stanowią dowód na to,
że doskonale można połączyć pracę, rozwój własnej
firmy z obowiązkami domowymi, a do tego znajdują
czas na rozwijanie pasji, czy uprawianie sportu – zauważa prezydent Rudy Śląskiej.
JO

23 tys. zł na start

Po raz kolejny zainaugurowano Rudzką Jesień Kulturalną. Na scenie Miejskiego Centrum Kultury zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych I
i II stopnia w Rudzie Śląskiej w programie „Od klasyki
do jazzu”. Niedzielny koncert (11.10.) rozpoczął cykl
wydarzeń kulturalnych, które odbywać się będą przez
najbliższe trzy miesiące w placówkach kulturalnych na
terenie miasta.
– Cały repertuar jest bardzo różnorodny. Naszym
założeniem przy jego układaniu było to, żeby każdy
znalazł coś dla siebie – mówi Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej.
Spektakle teatralne, koncerty, seanse filmowe, wystawy oraz konkursy – to tylko niektóre z propozycji,
które przygotowały rudzkie instytucje kultury. W Rudzie Śląskiej pojawią się m.in. Grzegorz Turnau, Marcin Wyrostek oraz Jacek Wójcicki. W ramach Rudzkiej
Jesieni Kulturalnej odbędzie się m.in. X edycja spotkań
górskich „Lawiny” oraz Festiwal Twórczości Chrześci-

Foto: AR

Jesień Kulturalna wystartowała

Na koncercie w MCK zaprezentowało się 70 muzyków.
jańskiej „Gloria Dei” – gwiazdą jubileuszowej edycji
festiwalu będzie zespół TGD. Wystawy i spotkania
przygotowały także Miejska Biblioteka Publiczna oraz
Muzeum Miejskie. 
AW

RUDA

Międzynarodowy Dzień Niewidomych

Ponad 60 członków PZN świętowało w Rudzie.

W Rudzie Śląskiej obchodzono w czwartek (8.10.)
Międzynarodowy Dzień Niewidomych. Osoby niewidome i słabowidzące spotkały się na wspólnym obiedzie. – W naszym stowarzyszeniu mamy zrzeszonych
około 300 członków, którzy mogą wymieniać się do-

świadczeniami, uczestniczyć w szkoleniach, razem pokonywać przeciwności losu – mówi Teresa Cisek, prezes Polskiego Związku Niewidomych w Rudzie Śląskiej.
Tego typu spotkania odbywają się co roku. Dobrą
praktyką w Polskim Związku Niewidomych są także
spotkania w siedzibie organizacji. To tutaj członkowie
organizacji w Rudzie Śląskiej mogą nauczyć się orientacji w przestrzeni, chodzenia z białą laską, czy czynności dnia codziennego. – Najtrudniej zrobić ten pierwszy krok i wyjść do ludzi. Zachęcamy do tego, żeby
osoby, które tracą wzrok, zgłaszały się do nas. Nie warto zamykać się w domu, razem możemy sobie pomóc –
tłumaczy Teresa Cisek.
Międzynarodowy Dzień Niewidomych świętowany
jest na całym świecie od 1964 roku, w Polsce po raz
pierwszy obchody zorganizowano w 1993 roku. Święto
ma na celu zaakcentowanie osobom zdrowym, że niewidomi są wśród nas i chcą żyć tak jak wszyscy. AW

BYKOWINA

„Jaskółka” pożegnała lato
To był wieczór pełen dobrej zabawy, artystycznych
atrakcji, smakowitych przekąsek, a przede wszystkim
– integracji oraz nawiązywania przyjaźni pomiędzy
harcerską bracią 90. Rudzkiej Środowiskowej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej ,,Indianie” im. hm. Jerzego Lisa w Bykowinie, a podopiecznymi Ośrodka
Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych „Jaskółka”. To właśnie przy jego siedzibie w miniony piątek (9.10.) po raz trzeci zorganizowano noc harcerską.
Po raz pierwszy jednak impreza miała charakter
stricte plenerowy. – Postanowiliśmy tym razem zorganizować więcej zabaw z udziałem harcerzy. Jest to pomysł wynikający z czasów dzieciństwa, kiedy to harcerstwo było jedną z najpopularniejszych form aktywności. Jak widać dzieciaki nadal chętnie lubią taką formę
zabawy i z zainteresowaniem poznają tę formę aktywności – podkreślał Arkadiusz Staisz, dyrektor ośrodka.
Podczas piątkowej zabawy przy ośrodku „Jaskółka”
w Bykowinie jego podopieczni wzięli udział właśnie

Podopieczni „Jaskółki” bawili się razem z harcerzami.
w zabawach organizowanych przez harcerzy, piekli
wspólnie kiełbaski, a także sadzili kwiaty – w tym tulipany i hiacynty. – W taki właśnie sposób chcieliśmy
pożegnać się z latem i przypomnieć o tym, że już czekamy na wiosnę – wyjaśniał Arkadiusz Staisz. 
JO

Powiatowy Urząd Pracy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lokalnych przedsiębiorców. Mogą oni starać
się o refundację na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. Chodzi o nie lada kwoty, bo aż 23 tys.
zł na jedno utworzone stanowisko pracy.
Szansę na otrzymanie dotacji ma firma, która znajduje się w Rudzie Śląskiej, a pracownik, dla którego
pracodawca chce utworzyć stanowisko pracy, jest zarejestrowany w rudzkim Powiatowym Urzędzie Pracy.
Do tego wystarczy tylko wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w PUP.
Jak przekonują pracownicy Powiatowego Urzędu
Pracy: – Podejmując współpracę z nami w ramach pozyskania środków na ww. refundacje, pracodawca staje
przed szansą na zwiększenie zatrudnienia, poprzez
utworzenie nowego miejsca pracy, przy znaczącym obniżeniu kosztów z tym związanych.
To także szansa na wsparcie procesu rekrutacji, bo
pracownicy urzędu pomogą wybierać najlepszego kandydata do pracy na refundowane stanowisko. Co więcej, nowo stworzone miejsce pracy, wyposażone
w sprzęt niezbędny do wydajnego wykonywania obowiązków, może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firmy. 
JO

CHEBZIE

120 lat minęło…

Foto: AW

Dla uczniów to ważna, ale i stresująca chwila.

RUDA ŚLĄSKA

Foto: JO

Foto: AW

Pasowani na
uczniów

NOWY BYTOM

Foto: AW

KOCHŁOWICE

Z ŻYCIA MIASTA | 14.10.2015

Prawie 200 absolwentów odwiedziło szkołę.
W minioną sobotę (10.10.) byli uczniowie i nauczyciele szkoły w Chebziu spotkali się na zjeździe absolwentów. Obchody 120-lecia trwają już od kwietnia.
– Za nami już spotkania obecnych uczniów z absolwentami, plener malarski, konkursy literackie. W sobotę
nasi byli uczniowie mieli okazję spotkać się i zobaczyć,
jak szkoła wygląda obecnie. Świętować będziemy jeszcze 16 października podczas gali w Miejskim Centrum
Kultury – mówiła Joanna Nowak, dyrektorka Zespołu
Szkół nr 1 w Chebziu.
Zebrani w szkole absolwenci mogli przede wszystkim spotkać się po latach. Uczniowie Zespołu Szkół nr
1 w Chebziu przygotowali dla gości przedstawienie
przypominające historię szkoły. Dla wielu uczestników
zjazdu sobotnie spotkanie było pierwszą po ukończeniu nauki okazją do odwiedzin w swojej szkole i spotkania z kolegami z młodości. Przypomnijmy, że obecnie szkoła zajmuje jeden budynek przy ulicy Niedurnego. Jednak przed laty był to cały zespół budynków.
– Poza obecną siedzibą do placówki należał także budynek obecnej kaplicy, gdzie mieściła się sala gimnastyczna oraz budynek przy ulicy Węglowej 2, gdzie
uczyły się klasy młodsze oraz odbywały zajęcia techniczne – tłumaczyła Joanna Nowak. 
AW
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RUDA

Powitaliśmy jesień
przeznaczonego dla dzieci i młodzieży.
Postanowiliśmy też stworzyć specjalną
grupę, gdzie ocenialiśmy prace rodzinne,
których przyszło najwięcej. Do konkursu
zgłoszono 45 prac, a więc zainteresowanie konkursem było całkiem spore – mówił Krzysztof Gołąb z rudzkiego muzeum.
Laureaci konkursu odebrali nagrody,
a nagrodzone prace będzie można oglądać w siedzibie muzeum podczas „Rudzkiej Jesieni Kulturalnej”. Najmłodsi
uczestnicy spotkania mogli też na miejscu przyozdobić kartonowy parasol według własnego pomysłu.
AW

Foto: AW

Po raz kolejny rudzianie spotkali się
przy zabytkowym piekaroku. Powitanie
jesieni było okazją do wspólnego śpiewania z harcerzami, pieczenia kiełbasek
i spróbowania chleba wypiekanego na
naturalnym zakwasie w tradycyjnym piekaroku opalanym drewnem. To właśnie
ten wyjątkowy chleb podczas spotkań
w tym miejscu cieszy się największą popularnością.
Spotkanie było także okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu na
„Najpiękniejszy śląski paryzol”, zorganizowanego po raz kolejny przez Muzeum
Miejskie im. M. Chroboka. – Za nami
druga edycja konkursu w większości

Spotkanie przy piekaroku zakończyło się ogniskiem.
REKLAMA

BIELSZOWICE

Ruda Śląska wzbogaciła się o kolejny obiekt, na którym
wszyscy miłośnicy dwóch kółek będą mogli spędzać swój
wolny czas. Mowa tutaj o pumptracku, czyli o kilkunastu
usypanych z piasku i wyasfaltowanych muldach. Tor do
zabawy na rowerach mieści się w Bielszowicach w Parku
Strzelnica. To tam w miniony weekend odbyły się warsztaty prowadzone przez Mariusza Jarka, wielokrotnego mistrza Polski w jeździe ekstremalnej.
Wszyscy miłośnicy rowerów zostali poinstruowani na
temat korzystania z toru, przeszli porządną rozgrzewkę
i ścigali się w obowiązkowych kaskach. Z kolei trenerzy ze
Studia Energia pokazali, jak prawidłowo korzystać z siłowni na wolnym powietrzu. Przy słonecznej pogodzie zabawy nie było końca. Uczestnicy warsztatów na torze
otrzymali na zakończenie pamiątkowe dyplomy.
ŁW

Foto: ŁW

Na dwóch kółkach

Warsztaty w Bielszowicach sprawiły uczestnikom wiele frajdy.
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

Niektórzy żonglują piłeczkami a on... siekierami!
– Skąd wziął się u Ciebie pomysł, żeby zacząć siekierami. Uwielbiam tę adrenalinę w czasie
żonglować?
żonglowania.
– Od zawsze sport był bardzo ważnym aspek– Czy zrobiłeś sobie kiedyś krzywdę podtem mojego życia. Pływam, biegam, trenuję na czas żonglowania?
siłowni, kiedyś grałem także w piłkę nożną. Nie– Oczywiście, że jakieś małe wypadki się zdastety doznałem kontuzji. Miałem operowane kola- rzały. Parę razy się pociąłem, strasznie bolały
no i musiałem znaleźć sobie inną pasję. Pamiętam, mnie też nadgarstki, czasami drętwiała mi cała
że po operacji przez miesiąc miałem nogę w gipsie ręka, ale mam teraz ogromną satysfakcję z tego,
i z nudów postanowiłem zacząć rzucać piłeczka- że się nie poddałem i doszedłem do wprawy jaką
mi. Na początku podstaw żonglerki uczył mnie mam teraz.
tata, później zacząłem sobie utrudniać to zadanie
– Gdzie ćwiczysz nowe triki?
stosując różne triki. Zaczynałem od piłeczek.
– Mam w domu specjalny pokój przeznaczony
Stopniowo. Jedna, dwie, trzy. Potem zamieniłem tylko do żonglerki. Wisi w nim kurtyna, ale ściaje na patyczki, a obecnie żongluję nożami, macze- na i tak cała jest pokryta śladami siekier czy matami, maczugami i oczywiście siekierami.
czet. Czasami, kiedy potrzebuję więcej miejsca,
– Dlaczego akurat siekiery?
Pasja do żonglowania u Michała Szarego
– Zazwyczaj żonglerzy poprzestają na piłeczkach czy maczugach. Ja postanowiłem
zrodziła się z powodu... kontuzji.
pójść trochę dalej. Chciałem zrobić coś inneZaczęło się od piłeczek, a dziś rudzianin
go, coś unikatowego i mam wrażenie, że mi
żongluje siekierami. 21-latek nie tylko
się udało. Bardzo trudno jest się przerzucić z
rozwija swoją pasję, ale również chciałby
żonglowania piłeczkami, ważącymi parę gramów, na ciężkie siekiery. Stopniowo zwiękpołączyć ją z drugą życiową drogą, czyli
szałem ciężar rzucanych przedmiotów. Najresocjalizacją poprzez
pierw były noże, później maczety aż doszenp. warsztaty z żonglerki.
dłem do takiej wprawy, że mogę żonglować

pakuję wszystko do plecaka i ćwiczę na dworze.
W weekend wstaję wcześnie rano i biegnę potrenować.
– Czy występujesz gdzieś ze swoimi pokazami?
– Tak, zdarzyło się parę razy. Na weselu, podczas szkolnych przedstawień czy prywatnych występów. Podczas moich pokazów żongluję do muzyki, znam różne triki np. wyrzucam siekiery pod
nogą, szybciej, wolniej, przed sobą i za sobą oraz
wiele innych. Zawsze spotykałem się z naprawdę
pozytywnym odbiorem wśród dorosłych i dzieci.
Obecnie staram się o zdobycie pozwolenia na występy z siekierami. Niestety nie jest to zbyt prosta
sprawa. Może kiedyś zobaczycie mnie w jakimś
talent-show? Zobaczymy.
– Jak widzisz swoją przyszłość?
– Studiuję resocjalizację i z tym też wiążę swoją przyszłość. Mam nadzieję, że uda mi się połączyć moje obie pasje. Przecież sport to wspaniała
forma resocjalizacji. Ludzie mówią mi, że mam
dobre podejście do dzieci, może uda mi się poprowadzić warsztaty z żonglerki? Wszystko może się
wydarzyć. Najwyżej będę żonglował dla swojej
i moich bliskich przyjemności.
Karolina Bauszek

Foto: arch.

Rudzianin z nietypowymi zdolnościami, sportowiec, student, pasjonat i prekursor w swojej dziedzinie w Polsce. Sportowiec
z wieloma sukcesami, wielokrotny mistrz strzelców na różnych turniejach, świetny pływak i zapalony biegacz. Oto Michał Szary
– 21-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej, którego jednak największą pasją jest żonglowanie siekierami.

21-letni Michał Szary wybrał
nietypową pasję.

Jolanta

KOPIEC

Materiał sﬁnansowany przez KKW Zjednoczona
Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

OGŁOSZENIA

Dyrektorka ZOO

Lista nr 6

Ostatnie miejsce na liście

Polka, Ślązaczka, córka górnika
NIE – dla umierania w kolejkach do lekarza
TAK – dla wyższej płacy
NIE – dla likwidacji kopalń i Polskiego Górnictwa.
Uprzejmie proszę i z góry dziękuję za oddane na mnie głosy

MASZ PROBLEMY ZE ZDROWIEM?
ZGŁOŚ SIĘ NA BADANIE IRYDOLOGICZNE!
Doświadczony lekarz irydolog z Odessy na podstawie
tęczówki oka oceni i wskaże, w którym narządzie
zaczyna się lub trwa proces chorobowy.
Stosuje naturalne metody oparte o terapie ziołowe.
Skutecznie zapobiega, wzmacnia
i wyprowadza ludzi z różnych powikłań
i dolegliwości chorobowych.

100% trafna diagnoza bezbolesna
i bezinwazyjna – 23.10.2015 r.
w Rudzie Śląskiej, ul. Zwycięstwa 3/2.
Badanie + wynik 80 PLN.

Rejestracja pod nr tel. 607-261-411.

UWAGA MIESZKAŃCY KOCHŁOWIC
W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień
25.10.2015 r. uprzejmie informuję, że z powodu remontu szkoły Obwodowa Komisja Wyborcza nr 60 została przeniesiona
ze Szkoły Podstawowej nr 20 znajdującej się przy ulicy Wyzwolenia 11 w Rudzie Śląskiej, do ,,MOZZINI - Cafe - F.u.sy”
znajdującym się w budynku przy ulicy Wyzwolenia 5 w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.
Przypominam, że w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 60 głos oddają wyborcy zamieszkali na następujących ulicach: Bolesława Prusa, Borówkowej, Chmielnej, Do Gródka, Handlowej, Huculskiej, Jabłoniowej, Jacka, Jagodowej, Jana Kochanowskiego, Jeżynowej, Kaszubskiej, Kochłowickiej od nr 91 do końca, Krakowskiej, Krańcowej, Leopolda Staﬀa, Letniej, Łąkowej,
Malinowej, Mikołaja Reja, Mrówczej, Ondraszka, Opłotki, Oświęcimskiej od nr 135 do końca (nieparzyste) i od nr 134 do
końca (parzyste), Pomorskiej, Poziomkowej, Roberta Żymły, Rybnej, Sadowej, Siewnej, Stefana Rogozińskiego, Szybu Artura,
Średniej, Warmińskiej, Weteranów, Wireckiej, Wrocławskiej, Wyzwolenia od nr 1 do nr 150.
Prezydent Miasta Ruda Śląska
Grażyna Dziedzic
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NOWE ZAJĘCIA W MCK

Fantastyczna propozycja

Ruszył Rudzki Klub Miłośników Fantastyki! Co dwa tygodnie w Miejskim
Centrum Kultury będą się spotykać fani gier planszowych, fabularnych
i karcianych. Przy tej okazji będą się przygotowywać do ogólnopolskiego
konwentu „Ruda Mithrilu: Mroczna Legenda”. – Chcemy pokazać, że spędzanie wolnego czasu może odbywać się w gronie znajomych, bez udziału
komputerów, tabletów i telewizji – mówi Arkadiusz Liana, który organizuje
konwent we współpracy z MCK. Swój udział w wydarzeniu zapowiedzieli
już znani pisarze – Andrzej Pilipiuk i Jacek Komuda.
– Zapraszamy nie tylko pasjonatów gier czy literatury z gatunku fantasy i science fiction, ale również osoby, które dotychczas nie miały styczności
ze światem fantastyki – podkreśla Arkadiusz Liana.
Ogólnopolski Konwent Gier Planszowych, Fabularnych i Karcianych „Ruda Mithrilu: Mroczna Legenda” odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury
w Rudzie Śląskiej w dniach 16 – 17 stycznia 2016 r.
Wśród atrakcji organizatorzy zaplanowali m.in. tzw.
game-roomy, gdzie będzie można zagrać w różne
gry, a także konkursy z nagrodami, stoiska wydawców oraz całonocny LARP (Live Action Role Playing), podczas którego uczestnicy odgrywać będą
role w świecie wykreowanym przez Howarda Philipsa Lovecrafta. – Cały czas pracujemy nad programem i rozbudowujemy go o nowe atrakcje, m.in.
spotkania z autorami książek – mówi Arkadiusz
Liana.
Swoją obecność zapowiedzieli już czołowi pisarze polskiej fantastyki – Andrzej Pilipiuk, znany
m.in. z kultowego dla wielu czytelników cyklu o Jakubie Wędrowyczu oraz Jacek Komuda, autor po-

wieści i opowiadań historycznych osadzonych
głównie w realiach Polski sarmackiej. Szczegóły
programu konwentu mają zostać ustalone do połowy grudnia.
Czekając na konwent można wybrać się na spotkania Rudzkiego Klubu Miłośników Fantastyki,
który właśnie rozpoczął działalność. – Obecnie możemy prowadzić na każdym spotkaniu maksymalnie
ośmiu graczy. Gramy w planszówki – „Małych Powstańców” i „Wiedźmina”. Po konwencie chcemy
wzbogacić ofertę o grę RPG „Cyberpunk 2020”
– mówi Arkadiusz Liana. – Zdradzę też, że myślimy
o opracowaniu własnej gry, przy współpracy z rudzkimi artystami i osobami kultury. Byłaby osadzona
w świecie wyobraźni, jednak na terenie Śląska,
a w szczególności w Rudzie Śląskiej – dodaje.
Najbliższe spotkanie zaplanowano na piątek
16 października o godz. 17, kolejne będą odbywać
się co dwa tygodnie. Aby wziąć udział trzeba być
co najmniej uczniem drugiej klasy gimnazjum,
mieć wyobraźnię, poczucie humoru i chęć do nauki
przez zabawę.
WG
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ENERGETYKA I CIEPŁOWNICTWO

Rudzkie ciepłownictwo stawia
na nowoczesność
Inwestycje na dużą skalę i zmiana źródła ciepła w dzielnicach północnych Rudy to tylko niektóre z działań otwierających nowy sezon grzewczy w dobrze znanych mieszkańcom Rudy Śląskiej spółkach – Carbo-Energii i Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Rudzkie spółki szykują
się też do zmiany nazwy – to za sprawą nowego właściciela – od kwietnia 2014 roku są bowiem częścią Grupy Kapitałowej Węglokoks Energia,
w której 100% udziałów posiada Węglokoks S.A.

Inwestycje przede wszystkim
Nowy sezon grzewczy rudzkie spółki otwierają dobrymi wiadomościami inwestycyjnymi.
Ukończona została budowa sieci ciepłowniczej pomiędzy EC „Mikołaj” a stacją SR-3
przy ul. Klary w Rudzie Śląskiej. Oznacza to
przyłączenie źródła EC „Mikołaj” do sieci ciepłowniczej zaopatrującej w ciepło właśnie północne dzielnice – Rudę, Godulę i Orzegów.
Tym samym rudzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zrezygnowało z pośrednictwa
zabrzańskiego PEC-u w dostawach ciepła produkowanego przez FORTUM Zabrze. Dzięki
modernizacji sieci, budowie magistrali i przyłączeniu nowych dzielnic do mapy odbiorców
ciepła produkowanego w rodzimej CarboEnergii, mieszkańców północnych dzielnic
Rudy Śląskiej czekają nieco niższe ceny niż
w poprzednim sezonie grzewczym.

Rudzkie spółki wchodzą w nowy sezon grzewczy
pod szyldem Węglokoks Energia sp. z o. o.

Foto: materiały prasowe Węglokoks Energia sp. z o. o.

znacznie większą skalę. Jednocześnie bardzo
cenimy wkład poszczególnych spółek zależnych
w grupę kapitałową Węglokoks Energia. PEC
wniósł do naszej grupy 40 lat doświadczenia
w branży, Carbo-Energia 20 lat – to fundament
nie do przecenienia, będziemy z niego korzystać – mówi Kamil Kamiński, wiceprezes Węglokoks Energia ds. korporacyjnych, restrukturyzacji i rozwoju.

Foto: materiały prasowe Węglokoks Energia sp. z o. o.

Wraz z Carbo-Energią do grupy Węglokoks
Energia weszło rudzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Nadwiślańska Spółka Energetyczna z siedzibą w małopolskich Brzeszczach.
– W grupie możemy więcej – mówi Sławomir Obidziński, prezes Węglokoks Energia.
– Łącząc trzy prężnie działające spółki, w tym
dwie z Rudy Śląskiej – Carbo-Energię i PEC
mamy możliwość budowania silnej pozycji na
rynku. Niesie to realne korzyści dla naszych
klientów, co cieszy najbardziej. Wiemy, że
w samej Rudzie Śląskiej mamy też bardzo wiele
gospodarstw domowych, które mogą zdecydować się na zmianę źródła ciepła właśnie na
ciepło sieciowe, do czego będziemy namawiać,
bo to ciepło ekologiczne, ekonomiczne i bezpieczne.
„Węglokoks Energia” pojawi się wkrótce
także w nazwach PEC i Carbo-Energii. Spółki
są na etapie rejestrowania nowych nazw.
– Zależy nam, by nasza grupa była dobrze
widoczna na lokalnych rynkach ciepłowniczych. Dlatego już wkrótce ciepło w Rudzie będą produkować i dystrybuować Węglokoks
Energia ZCP (obecnie ZCP Carbo-Energia)
i Węglokoks Energia PEC. W grupie, dzięki
konsolidacji spółek, choćby inwestycje modernizacyjne będą mogły być przeprowadzane na

Elektrociepłownia Mikołaj w Rudzie Śląskiej po modernizacji.
– Zadanie, jakim była budowa sieci ciepłowniczej o długości 1,7 km i średnicy nominalnej
400 mm między elektrociepłownią Mikołaj
i stacją ciepłowniczą SR-3 było konsekwencją
polityki grupy kapitałowej. Chodzi o maksymalne wykorzystanie potencjału wytwórczego
i rozwój wytwarzania w kogeneracji oraz optymalizację pracy sieci – mówi Jerzy Warmuziński, prezes PEC. – Realizacja projektu wpłynie
na wzrost przychodów w grupie kapitałowej
poprzez wzrost wolumenu ciepła wytwarzanego w źródłach wytwórczych należących do ZCP
Carbo-Energia – dodaje prezes spółki wytwórczej, Andrzej Łokas.
W sierpniu spółka Carbo-Energia otrzymała
od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinasowanie na kolejne wielkie zadanie modernizacyjne – budowę kotła typu WR 15 w Elektrociepłowni „Mikołaj”. – Stary kocioł z lat 50.
zostanie zastąpiony supernowoczesnym kotłem
o znacznie większej sprawności. Zmodernizujemy też instalację odpylania spalin za wspomnianym kotłem. WFOŚiGW przeznaczył na
ten cel ponad 4 mln złotych, co stanowi 66%
całkowitego kosztu inwestycji i 73% kosztów

kwalifikowanych. To wielki sukces i niezwykle
istotne zadanie na najbliższe miesiące – mówi
Andrzej Łokas, prezes Carbo-Energia sp. z o.o
.
Rudzkie spółki w grupie
Węglokoks Energia
24 kwietnia 2014r. 100% udziałów w dobrze
znanej mieszkańcom Rudy Śląskiej CarboEnergii przejęła katowicka grupa Węglokoks
Energia (wówczas jeszcze jako Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o.). Wraz
z Carbo-Energią do grupy weszło rudzkie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Nadwiślańska Spółka Energetyczna z siedzibą w małopolskich Brzeszczach.
Węglokoks Energia sp. z o.o. (pierwotnie jako Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne
sp. z o.o.) powstała w lutym 2014 roku na mocy porozumienia z sierpnia 2013 roku zawartego pomiędzy Kompanią Węglową S.A. i Węglokoks S.A. Jego celem było podjęcie wspólnych działań w obszarze energetyki i konsolidacja posiadanych przez obie spółki aktywów
energetyczno-ciepłowniczych. W kwietniu
2015 roku jedynym właścicielem Węglokoks
Energia stał się Węglokoks S.A.

www.weglokoksenergia.pl
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Notatki młodych rudzian świadczą o tym,
że nauka nie poszła w las.

Uczniowie z zainteresowaniem słuchali o tym,
jak działa centralna sterownia oczyszczalni.

DNI OTWARTE PW�K

Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat
Mieszkańcy Rudy Śląskiej kolejny raz mogli zapoznać się ze specyﬁką pracy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Była to ciekawa wycieczka, zwłaszcza dla najmłodszych Rudzian, którym obok atrakcyjności miejsca – zapewniono także walor edukacyjny, związany z zaszczepieniem w nich świadomości
o konieczności ochrony środowiska naturalnego. W tej edycji Dni Otwartych wzięło udział 650 osób.
Uczniowie rudzkich szkół jak i pozostali mieszkańcy naszego
miasta podczas Dni Otwartych (8-10 października 2015 roku) mogli
ponownie zwiedzić nowobytomską Wieżę Wodną, a także oczyszczalnie ścieków „Halemba Centrum” i „Orzegów” wraz z tamtejszym laboratorium. – W czasie Dni Otwartych pokazujemy nasze
Przedsiębiorstwo „od kuchni”. Chcemy przybliżyć mieszkańcom
zakres prac wykonywanych przez naszych pracowników. Na co
dzień obiekty te są zamknięte dla zwiedzających, więc jest to niepowtarzalna okazja, by skorzystać z tego zaproszenia – mówiła Małgorzata Kowalczyk-Skrzypek z PWiK.
W trakcie trzydniowych wycieczek Rudzianie mogli przyjrzeć się
także wszystkim innowacjom, stosowanym w trakcie oczyszczania
ścieków miejskich. – Bardzo się cieszymy, że kolejne roczniki
uczniów mają szansę zapoznać się z procesami technologicznymi

i tym, jak działa oczyszczalnia ścieków – podkreślał Rafał Kopiec,
kierownik Oczyszczalni Ścieków „Orzegów” PWiK Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej. – Jest to bardzo ważne, gdyż tak jak segregowania odpadów uczy się dzieci od przedszkola, tak samo powinna być
prowadzona edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie gospodarki wodnej i racjonalnego użytkowania wody. Nasze przedsiębiorstwo, m.in. podczas Dni Otwartych, pomaga najmłodszym
w uzupełnianiu tej wiedzy – dodał.
To właśnie w Orzegowie uczniowie przyglądali się z bliska, jak
działa tamtejsze Laboratorium, które wykonuje analizy ﬁzyko-chemiczne i bakteriologiczne obejmujące m.in. jakość wody w naszym
mieście. Uczestnicy wycieczek podkreślali zgodnie, że Dni Otwarte
PWiK stały się swego rodzaju tradycją w Rudzie Śląskiej. – To doskonała okazja, by w nieco inny sposób dowiedzieć się, jak ważna

Uczniowe Gimnazjum nr 14 sprawdzali, jak działa oczyszczalnia w Halembie.

jest dbałość o jakość wody i jak ważne jest jej rozsądne
używanie – podkreśla pani Monika, która wraz z dziećmi wzięła
udział w sobotnim zwiedzaniu obiektów PWiK. Warto tu podkreślić, że oczyszczalnie ścieków wykorzystują procesy podobne do
tych zachodzących w wodach naturalnych oraz że Przedsiębiorstwo
eksploatuje trzy oczyszczalnie, z których każda obsługuje ok. 40
tys. mieszkańców Rudy Śląskiej. O tym, że edukacja ekologiczna
PWiK przynosi efekty, także w postaci rozwijania talentów plastycznych najmłodszych Rudzian, przekonać się można już jutro
(15 października) w Domu Kultury Bielszowice, gdzie o godz.
11.00 odbędzie się ﬁnał konkursu plastycznego „Wodo, nasza wodo...”, organizowanego właśnie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.
W Dniach Otwartych PWiK wzięło udział 650 uczestników.

Pracownicy PWiK opowiadali o procesie oczyszczania ścieków.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Z operetki na śląską scenę
– Jesteś artystą, który swój czas z powodzeniem dzieli pomiędzy dwa gatunki muzyczne…
– Na co dzień zajmuję się muzyką klasyczną,
operetkową. Od wielu lat pracuję w operetce w Düsseldorfie w Niemczech. To bardzo czasochłonna
praca. Nad nowymi spektaklami pracujemy bardzo
intensywnie. To wiele godzin prób dziennie. Staram
się jednak znaleźć czas na pracę nad muzyką, która
jest najbliższa mojemu sercu.
– Jak to się stało, że z operetki przeskakujesz na śląską scenę?
– Śląsk to jest moje miejsce na ziemi. Tutaj się
urodziłem, tutaj zawsze chętnie wracam. Na Śląsku jestem praktycznie raz w miesiącu. Od dziecka towarzyszyła mi tutejsza muzyka, kocham ten
region i dlatego chcę śpiewać właśnie o tym.
Oczywiście w moich utworach przemycam odrobinę klasyki, bo przecież to gatunek, który trzeba
znać i myślę, że za moim pośrednictwem trafia
też do tych, którzy rzadko mają okazję posłuchać
np. takich utworów jak „Granada”.
– Jak powstają Twoje utwory? Wiem, że pisanie tekstów to nie jest ulubione zajęcie Jasia
Rysa...
– To prawda. Oczywiście próbuję swoich sił
i coraz więcej piszę sam. Zajmuje mi to jednak

mnóstwo czasu. Zdarza się, że nad jednym utworem pracuję kilka tygodni. Zmieniam, skreślam,
zaczynam od nowa – ale próbuję i choć sprawia
mi to wiele kłopotu, chcę to robić. Mogę się pochwalić, że na nowej płycie większość tekstów to
moje dzieła. Tekstowo wsparły mnie Teresa
Dzięcioł z zespołu Metrum oraz Joanna Kiepura.
Moją dumą jest muzyka, którą do wszystkich
moich utworów tworzę sam.
– Co tak mocno przyciąga Cię na Śląsk, skoro od wielu już lat na stałe mieszkasz w Niemczech?
– Publiczności tej stąd i z każdego innego
miejsca na świecie nie da się porównać. Śląska
publiczność jest wyjątkowa. Nie trzeba jej namawiać i zachęcać do zabawy. Zaczyna się śpiewać
i publiczność od razu reaguje. To dla artysty największa nagroda.
– Nową płytę zadedykowałeś mamie…
– Chciałem, żeby to było mocno podkreślone,
że jest to krążek stworzony z myślą o mamie.
Podtytuł „Ze specjalną dedykacją dla najukochańszej mamy na świecie…” jest tego dowodem. Myślę, że to płyta, którą można śmiało
podarować każdej mamie, bo przecież matka to
dla każdego z nas najbliższa osoba.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: arch.

Kolejny wykonawca, którego przedstawiamy w ramach naszego cyklu „Wiadomości Rudzkie
grają po śląsku” to Jasiu Rys. „List do matki” to tytuł najnowszej płyty artysty, która ukazała
się właśnie pod medialnym patronatem naszej gazety. Jasiu Rys płytę zadedykował swojej
mamie.

Wygraj płytę
Jasia Rysa – List do Matki
Wyślij SMS-a o treści: wiad.plyta41 + imię i nazwisko
na numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT,
tj. 1,23 zł brutto). Na SMS-y czekamy 14.10.2015
od godz. 10.00 do 19.10.2015 do godz. 12.00.

TYLKO U NAS KUPISZ
PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI
SKLEP INTERNETOWY I SPRZEDAŻ PŁYT
W SIEDZIBIE WIADOMOŚCI RUDZKICH

Już dostępne pod adresem:
www.wiadomoscirudzkie.pl
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Ponad 450 km w ciągu trzech dni od 14 do 16 października pokona 10 biegaczy z Rudy Śląskiej, którzy przez Czechy i Słowację chcą dotrzeć do Wadowic i w ten sposób uczcić kolejną rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Zawodnicy odwiedzą m.in. Velehrad na Morawach, miejsce znane z działalności św. Cyryla i Metodego, gdzie w 1990 r. pielgrzymował Jan Paweł II.

Przez Czechy i Słowację do Wadowic

W ubiegłym roku biegacze do Wadowic biegli przez Podhale.
Rudzcy zawodnicy pod przewodnictwem ultramaratończyka Augusta
Jakubika od 2005 r. każdą kolejną
rocznicę wyboru Karola Wojtyły na
papieża upamiętniają sztafetą biegową
do Wadowic. – Większość z nas wspomina naszego wielkiego rodaka w dniu
2 kwietnia, my chcemy pamiętać o tej

drugiej dacie, czyli o dniu 16 października 1978 r. Wtedy to Karol Wojtyła
został papieżem i przez większą część
naszego życia towarzyszył nam jako
głowa kościoła na świecie. Dlatego po
śmierci Jana Pawła II postanowiliśmy,
że co roku 16 października będziemy
w jego rodzinnym mieście – podkreśla

August Jakubik, pomysłodawca sztafety.
W tym roku rudzcy biegacze do Wadowic pobiegną przez czeskie Morawy oraz Słowację, a po drodze odwiedzą m.in. Opavę, Velehrad, Zlin, Cadce, Zwardoń, Żywiec, Andrychów.
– Co roku staramy się poprowadzić

trasę naszego biegu przez miejsca
związane z życiem i posługą św. Jana
Pawła II. W tym roku mija 25 lat, kiedy Papież Polak pielgrzymował do
dawnej Czechosłowacji i odprawił
mszę św. w Velehradzie, miejscu w którym prowadzili działalność św. Cyryl
i Metody – wyjaśnia August Jakubik.

W pielgrzymce biegowej weźmie
udział 10 zawodników Klubu Rekreacyjno-Sportowego TKKF Jastrząb
Ruda Śląska. Każdy z nich przebiegnie kilkukilometrowy odcinek, po
którym nastąpi zmiana zawodnika.
Początkowe i końcowe kilometry trasy biegacze pokonają wspólnie.
– W środę 14 października wyruszamy
z placu Jana Pawła II, a start biegu
poprzedzimy mszą świętą o godz. 8.00
w kościele pw. św. Pawła – mówi August Jakubik, rudzki ultramaratończyk,
organizator sztafety. – Pierwsze kilometry do granicy naszego miasta zamierzamy pokonać wspólnie, biegnąc
razem. Do przebiegnięcia tego odcinka zachęcamy także wszystkich
tych, którzy chcieliby włączyć się do
biegu, warunkiem jest jednak utrzymanie tempa członków sztafety – dodaje.
Sztafeta biegowa do Wadowic nie
jest jedyną inicjatywą biegową poświęconą pamięci Jana Pawła II
w mieście. 16 października o godz.
15.00 na terenie paraﬁi św. Barbary
w Bykowinie odbędzie się szósty
Bieg Papieski.
TK

Ajntopf – to temat październikowej edycji konkursu „Rudzkie Smaki”. Przepisy na dania jednogarnkowe można przesyłać do rudzkiego magistratu do końca października. Smakiem września został z kolei wybrany autorski przepis Barbary Podgórskiej na nalewkę z mahonii.

Czas na ajntopf

Wrześniowa edycja konkursu poświęcona była nalewkom. Zwyciężył
przepis Barbary Podgórskiej na nalewkę z mahonii. – To popisowy trunek z naszej domowej piwniczki, od
początku do końca wymyślony przeze
mnie i mojego męża – mówi Barbara
Podgórska. – Cieszę się, że zostałam
„rudzkim smakiem” – dodaje. Mahonia pospolita (mahonia aquifolium) to
popularny krzew z rodziny berberysowatych, spotykany w parkach i ogródkach przydomowych. Liście ma zimotrwałe, skórzaste, kłujące, ciemnozielone, kwiaty żółte, obﬁte, zebrane
w kwiatostany typu grona. – Jagody
ma niebieskie, kwaskowate, o ciemnym soku, jadalne w stanie surowym
i po wysuszeniu. Nadają się na kompoty, soki, galaretki, nalewki i wina – wyjaśnia pani Barbara. – Właśnie nadeszła
pora pełnej ich dojrzałości. W Rudzie
Śląskiej znam kilka miejsc, gdzie mahonia występuje i każdej jesieni zaopatruję się w jej owoce – dodaje.
Październik z kolei to czas na ajntopf, czyli danie jednogarnkowe. Ten

prawdziwy śląski ajntopf to gęsta zupa jarzynowa, często z mięsną „wkładką”. Eintopf to również popularne danie niemieckie, bardzo sycące i rozgrzewające. – Myślę, że każdy śląski
domowy kucharz czy kucharka ma
sprawdzony przepis na ajntopf. Zachęcam do podzielenia się swoimi
przepisami – mówi Michał Kaczmarczyk, rudzki kucharz, ambasador konkursu „Rudzkie Smaki” .
Przepisy wraz ze zdjęciami można
przesyłać na adres e-mail: media@
ruda-sl.pl (w temacie „Rudzkie Smaki”) lub adres pocztowy: Urząd Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6,
41-709 Ruda Śląska z dopiskiem
„Rudzkie Smaki”, bądź też dostarczyć
do magistratu, do Biura Obsługi
Mieszkańców.
Konkurs „Rudzkie Smaki” jest kontynuacją zabawy, która zainaugurowana została na początku ubiegłego roku.
Przez cały rok rudzianie przesyłali
przepisy i receptury na potrawy związane z lokalną kuchnią. Co miesiąc
jeden z zaproponowanych przepisów

zostawał „smakiem miesiąca” i traﬁał
na stronę internetową miasta do specjalnie
przygotowanej
zakładki
„Rudzkie Smaki”, a jego autor otrzymywał nagrodę. – Zeszłoroczna edycja
konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy go
kontynuować – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta. – Podsumowaniem zabawy był kulinarny
kalendarz, a jednocześnie praktyczna
książka kucharska przygotowana przez
samych mieszkańców. Przy tej okazji
chcemy zarówno ocalić od zapomnienia tradycyjne receptury, skrywane
w babcinych kredensach, jak i zachęcić mieszkańców do kulinarnych eksperymentów – dodaje.
Nalewka z mahonii
1 kg owoców mahonii, bez szypułek
owocowych, zalać w słoju 1 l spirytusu o mocy 96 %, odstawić na 2 tygodnie w ciemnie miejsce. Po tym czasie
macerat zlać, a owoce zalać ½ l wódki
około 40 % i ½ l płynnego, lekko podgrzanego miodu pszczelego naturalne-

W październiku można zgłaszać do konkursu przepisy na dania
jednogarnkowe, tzw. ajntopfy.
go. Odstawić na kolejne 2 tygodnie.
Ponownie zlać płyn, owoce lekko odcisnąć. Oba nastawy połączyć, ewen-

tualnie dosłodzić do smaku. Przeﬁltrować, rozlać do butelek, odstawić do
dojrzewania przez 2-3 miesiące. IM
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Prace przy budowie drugiego odcinka trasy N-S idą pełną parą. Zakończono już roboty przy przebudowie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i ciepłowniczej. Obecnie trwa budowa wiaduktu drogowego, a niebawem rozpoczną się prace związane z podbudową drogi oraz montażem specjalnych czujników
rejestrujących wpływ eksploatacji górniczej. Realizacja wartej 50 mln zł inwestycji zakończyć się ma do czerwca 2017 r.

Zgodnie z harmonogramem
– Obserwując teren budowy jestem
pod dużym wrażeniem efektów dotychczasowych prac. Teraz pozostaje mieć
nadzieję, że pogoda drogowcom nadal
będzie sprzyjać i będzie miało to przełożenie na dalszy postęp robót – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Od połowy czerwca, kiedy to wykonawcy – Przedsiębiorstwu Budowy
Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o.
z Katowic – przekazany został plac
budowy, oprócz wyznaczenia trasy,
usunięcia z jej przebiegu drzew i krzewów, udało się wykonać większość
prac związanych z przebudową sieci
kanalizacyjnej, wodociągowej i ciepłowniczej. – Wszystko idzie zgodnie
z planem, a w zakresie realizacji niektórych z zadań możemy powiedzieć,
że wyprzedzamy nawet harmonogram
robót – ocenia Stanisław Waszkiewicz, prezes grupy Drogopol.
Zaawansowane są również prace
przy budowie wiaduktu drogowego
w rejonie ul. Bukowej. Obecnie trwa
tam montaż 48 dźwigarów. W rejonie
ul. ks. Niedzieli budowane są natomiast dwa przepusty, jeden z nich będzie służył jako przejście dla płazów.
W najbliższych dniach rozpoczną się
prace przy budowie podbudowy drogi,
natomiast jeszcze w październiku rozpocznie się instalacja specjalnych
czujników, które monitorować będą
stan drogi pod kątem wpływu eksplo-

atacji górniczej. – Przekazywane przez
nie dane o przemieszczeniach i naprężeniach pozwolą szybko reagować na
niebezpieczeństwo uszkodzeń drogi
– mówi Mariusz Pol z Wydziału Dróg
i Mostów Urzędu Miasta.
Budowa II etapu trasy N-S zgodnie
z umową zakończyć się ma w czerwcu
2017 r. Obejmuje on odcinek trasy od
ul. 1 Maja do ul. Bukowej, gdzie powstanie dwupoziomowy węzeł z tą
ulicą. Ponadto ulica Bukowa, obecnie
ślepa, zostanie przedłużona aż do połączenia z ul. ks. Niedzieli. Połączenie
to znacząco usprawni ruch w mieście,
ułatwiając dojazd ze wschodnich
dzielnic w kierunku Zabrza i Gliwic.
Dzięki realizacji inwestycji oraz połączeniu jej z dotychczasowym odcinkiem trasy N-S, który kończy się przy
ul. 1 Maja, trasa N-S wydłuży się
o ponad kilometr. Podobnie jak
w przypadku gotowego już odcinka
trasy N-S, tak i w ramach realizacji
kolejnego etapu, wykonane zostaną
dwie jezdnie o szerokości 7 m każda,
umożliwiające poprowadzenie dwóch
pasów ruchu w każdym kierunku.
Łącznie podczas budowy tego odcinka
powstanie prawie 3,2 km dróg
– oprócz samej trasy także ul. Nowobukowa oraz węzeł dwupoziomowy
wraz z łącznicami. Ważnym elementem inwestycji będą ścieżki rowerowe.
Powstaną one zarówno wzdłuż samej

Postępy przy budowie drugiego odcinka trasy N-S widoczne są gołym okiem.
trasy N-S, jak i przedłużenia ul. Bukowej. W ten sposób przybędzie w mieście ok. 3 km tras dla rowerzystów.
Budowa trasy N-S to najważniejsze
przedsięwzięcie drogowe Rudy Śląskiej. Realizacja drugiego etapu to
koszt ok. 50 mln zł. – Choć budowę
II etapu zaczęliśmy realizować z własnych środków, to dzięki temu, że zadanie to wpisane jest na listę kluczowych
projektów, które mają być finansowane
ze środków unijnych, pieniądze wyda-

ne na budowę trasy N-S wrócą do budżetu miasta – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic.
Docelowo trasa N-S połączyć ma
Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. Inwestycja ma być realizowana etapami. Pierwszy z nich został
przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul.
1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja.

Trzeci etap obejmie budowę drogi od
ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Bielszowicach wraz z węzłem dwupoziomowym. Co ważne, wydane zostało już pozwolenie na budowę tegoż odcinka. Następnym krokiem będzie wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót
budowlanych. W przypadku czwartego
odcinka – od ulicy Kokota do autostrady
A-4 – w okolicach maja przyszłego roku
wykonana zostanie dokumentacja projektowa.
TK

Ponad 2,3 mln zł wyda w tym roku Ruda Śląska na przebudowę dróg gruntowych. Zakończono już modernizację fragmentu ul. Doroszewskiego. – Dążymy
do zrównoważonego rozwoju infrastruktury drogowej w Rudzie Śląskiej. Dlatego obok dużych inwestycji o znaczeniu dla całego miasta realizujemy także
zdania lokalne, również oczekiwane przez mieszkańców. Przykładem jest właśnie modernizacja dróg gruntowych – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Nowa nawierzchnia ulicy Doroszewskiego

Prace przy ul. Doroszewskiego
obejmowały nie tylko wymianę nieutwardzonej części nawierzchni.
– W ramach tej inwestycji przebudowany został również chodnik do ulicy
Jesionowej, powstały schody terenowe, słupy z oświetleniem LED oraz
wpusty uliczne podłączone do sieci kanalizacyjnej – wylicza Jacek Otrębski
z Wydziału Dróg i Mostów UM.
Główna część zadania polegała na
usunięciu istniejącej nawierzchni
tłuczniowej z liczącego 74 metry fragmentu ulicy i zastąpieniu jej nawierzchnią z kostki betonowej, a na
skrzyżowaniu z częścią utwardzoną –
z asfaltobetonu. Koszt inwestycji wyniósł 173 tys. zł.
W tym roku nową nawierzchnię zyskają dotychczasowe drogi gruntowe
o łącznej długości ponad 1 km. Naj-

większa inwestycja to modernizacja
ulic Jagiełły i Dojazdowej, która kosztować będzie 1,24 mln zł. – Oprócz
samej nawierzchni, której długość wynosi 470 metrów, wykonana zostanie
również
kanalizacja
deszczowa,
oświetlenie i przebudowa urządzeń
podziemnych – mówi Mariusz Pol
z Wydziału Dróg i Mostów UM. Pozostałe drogi, które zyskają w tym roku
utwardzoną nawierzchnię, to ulice
Przemysłowa i Dobrej Nadziei. Tutaj
modernizacji nawierzchni towarzyszy
również wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Koszt zadania
pierwszego wynosi 550 tys. zł, a drugiego 325 tys. zł.
W opracowaniu jest dokumentacja
projektowa dla przebudowy kolejnych
rudzkich dróg gruntowych o łącznej
długości ok. 4 km. Gotowa jest już do-

Rudzki Informator Samorządowy

kumentacja dla ulicy Młyńskiej, w tym
roku powstanie jeszcze dokumentacja
dla ulic Cichej (z oświetleniem) i Odrzańskiej. W przyszłym – dla Dożynkowej i Dzierżonia, Piłsudskiego
(boczny odcinek od nr 97) i Porannej,
Grochowskiej, Mazurskiej (od ul. Łużyckiej do ul. Piwnej), Piernikarczyka
(od nr 5 do 15), Zjednoczenia, Żeleńskiego oraz gruntowego odcinka
ul. Kossaka.
Obecnie w Rudzie Śląskiej jest jeszcze ok. 15 km dróg gruntowych będących drogami publicznymi, a także
niezinwentaryzowana ilość sieci dróg
gruntowych wewnętrznych, za których
budowę, przebudowę, remont, utrzymanie, ochronę i oznakowanie odpowiada zarządca terenu, a w przypadku
jego braku właściciel terenu.
WG

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Prace przy ul. Doroszewskiego obejmowały nie tylko wymianę
nawierzchni, ale również m.in. wykonanie chodnika
do ul. Jesionowej i słupów z oświetleniem LED.
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Młodzieżowy Dom Kultury
w Rudzie Śląskiej, ul. Janasa 28,
41-700 Ruda Śląska
15 października 2015, godz. 11.00
WYSTAWA: KONKURS PLASTYCZNY
„WODO, NASZA WODO”
Wstęp wolny

Wystawa prac konkursu plastycznego dla dzieci
przedszkolnych „Wodo, nasza wodo”. Termin
nadsyłania prac upłynął 5 października 2015 r.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej,
ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska
16 października 2015, godz. 18.00
„DOBRY WIECZÓR BIELSZOWICE”
Program autorski Grzegorza Poloczka
Bilety w cenie: 30 zł

Dom Kultury rozpoczyna nowy cykliczny program
kabaretowo-muzyczny, w którym prowadzący
Grzegorz Poloczek zaprasza Gościa. Gościem
pierwszego spotkania będzie Tomasz Stockinger,
znany polski aktor ﬁlmowy i teatralny.

więcej na

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska
23 października 2015, godz. 19.00
Koncert zespołu „Mały Śląsk”
Bilety w cenie: 20 zł

Koncert Grupy Reprezentacyjnej. W trakcie 60
minutowego programu można zobaczyć między
innymi tańce narodowe takie jak: krakowiak,
kujawiak z oberkiem, polonez z mazurem oraz tańce
z regionów.

Muzeum Miejskie im. M. Chroboka
ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska
23 października 2015, godz. 17.30
OTWARCIE WYSTAWY VI KONKURSU
SZTUKI INTUICYJNEJ
Wstęp wolny

Otwarcie wystawy pokonkursowej VI Konkursu Sztuki
Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza, organizowanego

www.rudaslaska.pl

przez Stowarzyszenie „Barwy Śląska” i Kolekcję
„Barwy Śląska” w Rudzie Śl., we współpracy
z Muzeum Miejskim im. M. Chroboka i Urzędem
Miasta w Rudzie Śląskiej. Podczas wernisażu nastąpi
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom.

In-nY Dom Kultury, ul. Oświęcimska 87,
41-707 Ruda Śląska
24-25 października 2015
V REGIONALNY KONKURS MODELI
KARTONOWYCH
Wstęp wolny
24.10.2015 (sobota): 9.00-13.00 – przyjmowanie
modeli i zwiedzanie wystawy, 13.00-15.00 – ocena
modeli. 25.10.2015 (niedziela): 9.00-14.00
– zwiedzanie wystawy, 14.00-15.00 – ogłoszenie
wyników.

Kino Patria
ul. Chorzowska 3, 41-709 Ruda Śląska
28 października 2015, godz. 19.00
SEANS FILMOWY
Bilety w cenie: 10 zł
Seans ﬁlmowy w ramach Dyskusyjnego
Klubu Filmowego KaFe In-nI. Organizator:
Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw
Niebanalnych In-nI.

Kolonia robotnicza „Ficinus”,
salka paraﬁalna kościoła
ewangelickiego wejście od
ul. Pawła Kubiny, 41-710 Ruda Śląska

30 października 2015, godz. 17.00
TWÓRCZY PIĄTEK NA FICINUSIE
Wstęp wolny
Kino Patria
ul. Chorzowska 3,
41-709 Ruda Śląska
31 października 2015,
godz. 17.30 i 19.30
SEANS FILMOWY: WIECZÓR
Z DUCHAMI
Bilety w cenie: jeden ﬁlm 13 zł,
karnet 20 zł

„Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina” to hasło, które po raz ósmy przyświeca kampanii społecznej organizowanej przez „Wiadomości Rudzkie”. Każdy, kto z zaproszeniem dołączonym do gazety lub
wydrukowanym z portalu www.wiadomoscirudzkie.pl przyjedzie w dniach od 14 października do 30 października na wybraną stację diagnostyczną, będzie mógł nieodpłatnie sprawdzić stan techniczny swojego
samochodu (nie mylić z okresowym przeglądem technicznym/okresowym badaniem technicznym). Jeżeli diagności wykryją jakąś usterkę, nie będą zatrzymywali dowodów rejestracyjnych. Nasza akcja to nie
obowiązkowe coroczne przeglądy. Chcemy jedynie uświadomić mieszkańców, jak ważny jest stan techniczny samochodu i jak ważną rolę odgrywa w zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Za udział w akcji
kierowcy otrzymają zapachy samochodowe z logotypem akcji i partnerów, które mają przypominać o bezpiecznej jeździe, w bezpiecznym – bo sprawdzonym samochodzie. Poświęcając kilkanaście minut,
zyskujemy pewność, że nasz samochód jest sprawny, a podróżowanie bezpieczne! Pomyśl o swoich bliskich i sprawdź swój samochód przed zimą!

PARTNER STRATEGICZNY

OMEGA
Okręgowa Stacja

Kontroli Pojazdów
– Godula
Ruda Śląska, ul. Stara 1 (róg ulicy
Joanny i Starej), czynne: pn.-pt.
7-20, sob. 8-14, tel. 32 725-58-88

ALFA
Stacja Kontroli

Pojazdów – Bykowina
Ruda Śląska, ul. Szpaków 51,
czynne pn.-pt. 7-19, sob. 8-14,
tel. 32 740-92-21

CENTRUM MOTORYZACYJNE
GRUPA AUTO-BUD Sp. z o.o.
Doświ

adczen
ie
i jakoś
ć
świadc
zonych
usług
= bezp
ieczeń
stwo

MICHAŁ KOZŁOWSKI

KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 506-113-356

GAMMA
Stacja Kontroli

Pojazdów
– Świętochłowice

ANDRZEJ IZYDORCZYK

ul. Katowicka 73
(naprzeciw Gazowni),
czynne pn.-pt. 7-19,
sob. 7-14,
tel. 32 245-28-91

KIEROWNIK STACJI KONTROLI
POJAZDÓW ALFA

TEL. 510-049-787

www.auto-bud.com.pl
SZCZEPAN MAŃKA

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 508-921-558
DAMIAN ŚLEDŹ

DIAGNOSTA
STACJA KONTROLI POJAZDÓW GAMMA

TEL. 500-097-840
ŁUKASZ FELIS

DIAGNOSTA
STACJA KONTROLI POJAZDÓW GAMMA

TEL. 502-567-574

BOGDAN CHLEBOWSKI
DIAGNOSTA STACJI KONTROLI
POJAZDÓW ALFA

TEL. 519-154-378
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O bezpieczeństwie należy pamiętać na co dzień, a nie tylko od święta. Teoretycznie prawdę tę zna każdy z nas. Z praktyką jednak bywa różnie.
Dlatego też po raz ósmy rozpoczynamy akcję „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”, w ramach której bezpłatnie kierowcy będą mogli
skontrolować swoje cztery kółka. Startujemy już dzisiaj!

Cztery kółka do kontroli
Kampania organizowana od kilku lat
przez „Wiadomości Rudzkie” realizowana jest przede wszystkim po to, by
każda podróż kończyła się bezpiecznie
u celu. Na szczęście świadomość w tym
względzie wśród rudzian jest coraz
większa. – Po raz pierwszy skorzystałem z akcji bezpłatnej kontroli dwa lata
temu. Szybko się przekonałem, że naprawdę warto poświęcić trochę czasu,
podjechać na stację i upewnić się, czy
wszystko w porządku – podkreśla pan
Mirosław, kierowca z Goduli. – Tym
bardziej, że podczas ubiegłorocznej
kontroli okazało się, że choć moje auto
na pozór działa sprawnie, to muszę oddać je do mechanika, bo na dłuższej
trasie samochód mógłby się popsuć –
dodaje.
Niektórzy kierowcy postanowili skorzystać z kampanii z uwagi na doświadczenia, które nauczyły ich, że lepiej

Kanclerz Sp. z o.o.
Ruda Śląska
Przyszowice k/Gliwic

dmuchać na zimne. – Od kilku lat
w okresie Bożego Narodzenia wyjeżdżam z rodziną do bliskich, którzy
mieszkają pod Wrocławiem. Nigdy nie
miałem większego problemu na trasie,
aż tu pech chciał, że w ubiegłym roku na
trasie „siadł” mi rozrząd i nie pojechaliśmy dalej. Nikomu nie życzę takich
historii – wspomina pan Krzysztof
z Bykowiny. – Dlatego kiedy przeczytałem w ostatnim wydaniu „WR” o bezpłatnych przeglądach, postanowiłem,
że w tym roku skorzystam, by mieć pewność, że mój samochód będzie bezpieczny do wyjazdu w dłuższą trasę.
Bezpłatne kontrole pojazdów w ramach 8. akcji „Bezpieczny Samochód
– Bezpieczna Rodzina” rozpoczynają
się dzisiaj, w środę, 14 października
i potrwają do 30 października (piątek).
Można z nich skorzystać na stacjach
diagnostycznych należących do Grupy

ul. Obrońców Westerplatte 26, 41-710 Ruda Śląska
ul. Gliwicka 9
44-178 Przyszowice

AUTO-BUD, która jest partnerem strategicznym naszej akcji. Chodzi o: Stację Kontroli Pojazdów Alfa z Bykowiny
(ul. Szpaków 51), Okręgową Stację
Kontroli Pojazdów Omega w Goduli
(ul. Stara 1) oraz Stację Kontroli Pojazdów Gamma w Świętochłowicach
(ul. Katowicka 73).
Podczas ubiegłorocznej kampanii
z bezpłatnych kontroli pojazdów skorzystało ponad tysiąc osób, co jest dowodem na to, że kierowcy coraz częściej pamiętają o bezpiecznej jeździe.
– Kiedy zaczynaliśmy, liczbę osób, która korzystała z kontroli, można było liczyć w dziesiątkach. Dziś są to setki
– podkreśla Damian Śledź, kierownik
Centrum Motoryzacyjnego Grupy
AUTO-BUD. – To bardzo ważne, ponieważ jednorazowy przegląd samochodowy być może jest wystarczający
w przypadku kierowców, którzy poko-

tel 32 301 9999

PORADNIK – JAK SKORZYSTAĆ Z AKCJI SPOŁECZNEJ
„BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wytnij zaproszenie z dodatku ,,Bezpieczny Samochód
– Bezpieczna Rodzina” lub pobierz je z naszego portalu www.
wiadomoscirudzkie.pl
Wypełnij część przeznaczoną na wpisanie podstawowych
informacji o Twoim samochodzie.
Sprawdź, która stacja diagnostyczna z poniższych jest blisko
Ciebie.
Zadzwoń pod podany numer telefonu i umów się na wizytę.
Umawiając się nie zapomnij powiedzieć, że uczestniczysz
w akcji „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”.
Przyjedź na stację w umówionym terminie i sprawdź swój
samochód.
Za udział w akcji odbierz zapach do zawieszenia na lusterku.
Jeżeli w Twoim samochodzie wykryto jakąś usterkę, nie
przejmuj się, poproś diagnostę o informację gdzie, kiedy i za
ile możesz ją usunąć.
Pamiętaj o bezpieczeństwie Twoich bliskich w Twoim
samochodzie.

www.opel.kanclerz.com.pl

BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA
nują w roku niewiele kilometrów, ale na
pewno nie w przypadku osób, które robią ich dziesiątki tysięcy.
– Staramy się wyjść frontem do mieszkańców i zachęcić ich do wspólnej troski o bezpieczeństwo. Wychodzimy z założenia, że jeżeli nasz samochód jest
sprawny, to także inni kierowcy, których
spotykamy na trasie, nie będą narażeni,
że z powodu niespodziewanej usterki
pojazdu dojdzie do kolizji lub co gorsza
– wypadku – zaznacza Anna PiątekNiewęgłowska, prezes spółki Śląskie
Media. – A o tym, że nasza akcja jest
potrzebna, świadczy m.in. fakt, że na

bezpłatne kontrole pojazdów do współpracujących z nami stacji diagnostycznych w Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach przyjeżdżają kierowcy z całego
województwa – dodaje.
Warto zaznaczyć, że w ramach akcji
będzie można kompleksowo sprawdzić
sprawność układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia, ogumienia,
a także oświetlenia i ogólny stan techniczny samochodu. – Co ważne, nie
zabieramy dowodów rejestracyjnych,
bo nie jest to coroczny, obowiązkowy
przegląd pojazdu. Informujemy natomiast kierowców, jaki jest stan ich sa-
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mochodu oraz czy któryś z elementów
wymaga naprawy – podkreśla Damian
Śledź.
Jak przekonuje pan Damian – najwięcej problemów dotyczy z reguły
układu hamulcowego oraz zawieszenia.
– Te drugie jest narażone na usterki
z powodu złego stanu dróg. Inną kwestią jest to, że jakość części zamiennych,
które montowane są w samochodach,
bywa różna, co może być przyczyną
przykrych niespodzianek – mówi Damian Śledź. – Jeżeli zaś chodzi o układ
hamulcowy to tutaj problem może pojawić się w przypadku aut, w których kierowcy rzadko używają hamulca ręcznego, bo to może doprowadzić do zerwania się linki czy popsucia cylindrów
hamulcowych – wylicza.
Aby skorzystać z udziału w kampanii
„Bezpieczny Samochód – Bezpieczna
Rodzina” wystarczy wyciąć zaproszenie z „Wiadomości Rudzkich” lub pobrać i wydrukować je ze strony internetowej
www.wiadomoscirudzkie.pl,
a następnie udać się do jednej z trzech
stacji kontroli pojazdów. Kierowcy,
którzy zechcą wziąć udział w kampanii,
otrzymają zapachowe zawieszki samochodowe z logotypem kampanii. – Najważniejsze jednak jest to, by kierowcy
bezpiecznie wyruszyli w dalekie podróże związane czy to z okresem Wszystkich
Świętych, czy nadchodzącymi Świętami
Bożego Narodzenia – podkreśla Anna
Piątek-Niewęgłowska.
Joanna Oreł

ZAPROSZENIE
Tygodnik ,,Wiadomości Rudzkie” zaprasza

na BEZPŁATNE

sprawdzenie stanu technicznego samochodu.
Przyłącz się do kampanii społecznej
,,Bezpieczny Samochód –
Bezpieczna Rodzina”.
OMEGA Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Godula

Ruda Śląska, ul. Stara 1 (róg ulicy Joanny i Starej), czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14, tel. 32 725-58-88

ALFA Stacja Kontroli Pojazdów – Bykowina

Ruda Śląska, ul. Szpaków 51, czynne pn.-pt. 7-19, sob. 8-14, tel. 32 740-92-21

GAMMA Stacja Kontroli Pojazdów – Świętochłowice

ul. Katowicka 73 (naprzeciw Gazowni), czynne pn.-pt. 7-19, sob. 7-14, tel. 32 245-28-91
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BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA

CENTRUM
MOTORYZACYJNE

M
RU YJNE
NT
CE YZAC
R
TO

GRUPA AUTO-BUD
Sp. z o.o.

MO

www.auto-bud.com.pl

E
UM YJN
R
NT AC
CE RYZ
TO
MO

LAMBDA

___________________________________________
marka pojazdu

___________________________________________

Warsztat

GAMMA

Stacja Kontroli
Pojazdów

EPSILON

Sklep Auto-Części
– ŚWIĘTOCHŁOWICE
ul. Katowicka 73
(naprzeciw Gazowni),
czynne pn.-pt. 7-19,
sob. 7-14,
tel. 32 245-28-91

ZAPROSZENIE
Z tym zaproszeniem do 30 października 2015 r.
bezpłatnie sprawdzisz swój samochód:

model

• w Stacji Kontroli Pojazdów ALFA
– Bykowina, ul. Szpaków 51, tel. 32 740-92-21

___________________________________________
rok produkcji

• w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA
– Godula, ul. Stara 1, tel. 32 725-58-88

___________________________________________
kontakt (telefon lub e-mail)

___________________________________________
podpis

• w Stacji Kontroli Pojazdów GAMMA
– Świętochłowice, ul. Katowicka 73, tel. 32 245-28-91

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych
oraz umieszczenie ich w bazie danych Partnera kampanii ,,Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

AKCJĘ WSPIERAJĄ:

BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA
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KURSY PRAWA JAZDY KAT.
AM, A1, A2, A, B, C, C+E , B+E, D
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• WYKŁ ADY W DOMU
METODĄ
E-LEARNINGOWĄ
• KURSY OKRESOWE
• KWALIFIKACJE
WSTĘPNE

tel. 505-101-581, 32 248-17-34 | www.lokrudaslaska.pl | lok@rudaslaska.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Załatwiamy zwrot zasiłku
pogrzebowego z ZUS
oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą
z możliwością
odprawienia Mszy Świętej
oraz salą ceremonialną
do odprawiania uroczystości
wielowyznaniowych.
Na terenie obiektu znajduje się
kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66,
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl
Punkty obsługi Klienta
• Ruda Śląska – Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
• Ruda Śląska – Godula
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99
lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku
przy ulicy Wawrzyna Kałusa z przeznaczeniem
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku
u zbiegu ulic Strażackiej i Wawrzyna Kałusa z przeznaczeniem
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie
Śląskiej-Wirku przy ulicy Wawrzyna Kałusa, stanowiąca działkę nr 4289/195 o powierzchni 774
m², obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, GL1S/00009474/4 (działy III i IV ww. księgi są wolne od
wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów zielonych, posiada kształt prostokąta, jest niezabudowana oraz częściowo porośnięta drzewami. Znajdują się na niej betonowe i murowane pozostałości po wyburzonych obiektach budowlanych oraz
po asfaltowej drodze.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Wawrzyna Kałusa.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi – 103.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą
należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego roku przez
cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie
Śląskiej-Wirku u zbiegu ulicy Strażackiej i Wawrzyna Kałusa o powierzchni 966 m2, obejmująca
stanowiące całość gospodarczą działki nr 3151/195 o powierzchni 77 m², 3153/195 o powierzchni
92 m², 3154/195 o powierzchni 797 m², obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, GL1S/00009474/4 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów zielonych, posiada kształt prostokąta, jest niezabudowana oraz częściowo porośnięta drzewami. Znajdują się na niej studzienki wodociągowe, betonowe i murowane pozostałości po wyburzonych
obiektach budowlanych oraz po asfaltowej drodze.
Nieruchomość posiada dostęp do dróg publicznych ulic Strażackiej i Wawrzyna Kałusa.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi – 126.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą
należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego roku przez
cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.11.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2015 r. o godz. 12.30 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 12.11.2015 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokości: 5.200,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji
Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 10.11.2015 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokości: 6.300,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji
Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 248-75-63.

Mamy najwięcej
fanów na FB
wśród
rudzkich mediów

PONAD

13

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 248-75-63.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

Dziękujemy!

www.wiadomoscirudzkie.pl
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent 
Miasta 
Ruda Śląska 

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

ogłasza III ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli
przy ulicy Ludwika Solskiego
z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego
miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego
przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta
Ruda Śląska o powierzchni 2355 m2, położona
w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Ludwika
Solskiego, obręb Orzegów, karta mapy 3, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr: 664/84 o powierzchni 524 m2 i 681/37
o powierzchni 1831 m2, zapisane w KW nr
GL1S/00019345/4.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
ww. nieruchomość stanowi tereny zabudowy
usługowej (symbol planu UP1) z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne,
takie jak: nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki
społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne, bazy gospodarcze zieleni miejskiej.
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy usługowej, mieszkaniowej
wielorodzinnej oraz terenów zabudowanych garażami, posiada nieregularny kształt, zbliżony do
prostokąta, jest zatrawiona i porośnięta drzewami. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie
z drogi publicznej ulicy Joanny poprzez drogę
publiczną ulicę Szyb Zofii, a zjazd należy zlokalizować na przedłużeniu tej ulicy, tj. przy granicy
z działką nr 603/43.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 160.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu
zostanie powiększona o podatek od towarów
i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2015 r.
o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz
w terminie do dnia 10.11.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 8.000,00 zł, przelewem
na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji
Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do
odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój
223), tel. 32 248-75-63.

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99
lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Górnej z przeznaczeniem pod budowę
budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch
niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Górnej,
stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4866/420 o powierzchni 830 m2, użytek Ps-IV,
– 4868/420 o powierzchni 875 m2, użytki: Bi, Bp,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00011818/5. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywane działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz fragmentarycznie tereny ulic wewnętrznych (symbol planu KDW).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2
i KDW.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wynoszą:
– dla działki nr 4866/420 – 97.000,00 zł,
– dla działki nr 4868/420 – 99.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do
dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT
płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania
wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
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Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na
oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Akacjowej
z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu
16.09.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem zbycia w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99
lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy
ul. Akacjowej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1445/24 o powierzchni 1462 m2, użytki: Lz-III, R-IIIa, R-IIIb, obręb Orzegów, zapisanych na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00007869/6. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się
z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych
symbolem MN1.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 90.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę
do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały
okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być
aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce
nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym,
wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww.
warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego,
niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym
zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.11.2015 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2015 r. o godz. 12.00 w sali
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 19.11.2015 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokościach dla działki nr : 4866/420 – 4.900,00 zł, 4868/420
– 5.000,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Górna, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628
ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za
datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14
w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do
odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które
zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 8.12.2015
r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.500,00 zł, z dopiskiem
„wadium – ul. Akacjowa, działka nr ………” przelewem na rachunek
bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14
w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00,
piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega
się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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KREDYTY
ODDŁUŻENIA

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6
(II piętro, obok pok. 217) wykazu
spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu mieszkalnego, wyznaczonego
do sprzedaży w drodze przetargu,
usytuowanego w budynku przy
ul. Kościelnej 6/4 w dzielnicy Ruda
o pow. użytk. 41,90 m2
(cena wywoławcza do przetargu
76.400,00 zł).

NOWOŚĆ NA RYNKU
Bez Bik-u
Bez wpłaty własnej
Bez Ograniczeń wiekowych
Także z Komornikiem
Akceptujemy opóźnienia
Ruda Śl., tel 690 878 872 oraz 690 878 876

Pani Grażynie Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska,
pracownikom Urzędu Miasta,
krewnym, przyjaciołom, kolegom, znajomym oraz sąsiadom,
za złożone wyrazy współczucia z powodu śmierci

śp. Joanny Szolc
składają serdeczne podziękowania
syn Krzysztof i synowa Joanna Szolc

„Nie umiera ten, kto ciągle trwa w naszej pamięci…”

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
Rodzinie i Najbliższym
z powodu śmierci

śp. Dariusza Kempskiego
składają
Tadeusz i Zbigniew Domżalscy

Szczere wyrazy współczucia Pani Aleksandrze PISTELOK
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej w trudnych chwilach po śmierci

MĘŻA

składają
dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od 07.10.2015 r. do
28.10.2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej
nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska
położonej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ulicy Wojciecha
Korfantego, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym
1808/208 o powierzchni 1235 m2, karta mapy 4 obręb Kochłowice,
zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00021112/9, która zostanie
oddana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze
sprzedażą udziału wynoszącego ½ część działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 1809/208 o powierzchni 373 m2,
karta mapy 4 obręb Kochłowice, KW nr GL1S/00039184/3 z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Cena wywoławcza (netto) dla działki nr 1808/208 pod zabudowę
mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym ½ działki nr 1809/208
wynosi: 195.400,00 zł, tj. działka pod zabudowę 151.000,00 zł,
droga 44.400,00 zł.
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Usługi
R Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

R Godula, dwupokojowe, 45 m , 88
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

R Bykowina, jednopokojowe, 32 m2,
57 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

OGŁOSZENIA | 14.10.2015

R Mieszkanie 2-pok., kuchnia, 37 m ,
Ruda, Wolności 20 sprzedam. Tel. 664934-808.
2

R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-0401.

R Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 95 tys.,
www.ANEL.pl tel. 502-052-885.


Sprzedam mieszkanie 88 m2,
w domu dwurodzinnym z suteryną
i działką, po remoncie – Wirek. Tel. 601426-929.

R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

R Halemba, dom, 106 m2, 250 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885


Sprzedam mieszkanie 37m2,
2-pokojowe w Goduli. Tel. 721-099-169.

R Ruda Śląska i okolice – poszukujemy
mieszkań, domów, działek www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.

R Sprzedam 51 m2 – Godula. Tel. 506066-860.

R REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
R Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.

R Atrakcyjne nowe domy szeregowe:
KŁODNICA ul. Kaczmarka
od 105 m2 od 300.000 zł.
HALEMBA ul. Chłopska 108 m2
300.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 od
330.000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055, 607-706-692.

 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.

R Godula – sprzedam mieszkanie, 40
m2, 57 m2 i 63 m2. GABRIEL, tel. 607-706692.

 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.

Wirek – osiedle Elsnera, sprzedam 42 m2
i 60 m2. GABRIEL, tel. 607-706-692.

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

Kochowice – sprzedam dwupokojowe,
36 m2 i 42 m2, GABRIEL, tel. 607-706692.

R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko
(utylizacja, sprzątanie). Tel. 601-292699.
Czyszczenie dywanów, wykłaR
dzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.
R Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
R Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.
R Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
R PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel. 505-180-050.
R Elastyczna pożyczka, dojazd. Tel. 780116-672.
R Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie
łazienek, remonty. Tel. 32 307-20-99,
784-699-569.
R Ale pożyczka nawet w 24 godziny.
Tel. 32 230-39-74.
R Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.
R Siatka ogrodzeniowa – sprzedaż,
montaż. Tel. 505-702-764.
R Serwis naprawa komputerów laptopów Ruda Śl.-Wirek zadzwoń, tel. 605338-087 lub odwiedź FB: www.facebook.com/vitecserwis.

Usługi pogrzebowe
R DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 24003-88, 32 242-26-27.

Nieruchomości
R KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405 . ANEL.
R Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
R Halemba, dwupokojowe, 42 m2, 110
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
R Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej
pilne, tel. 794-041-006.
R Kawalerki: Wirek 29 m2, 57 tys., Solidarności 30 m2, komfort 73 tys., Czarny
Las, 34 m2, 65 tys. LOKATOR, tel. 793017-323.
R Dwupokojowe: Lecha 38 m2, 95 tys.,
Gilów 48 m2, 95 tys., Potyki 47 m2, 99
tys., Energetyków 35 m2. LOKATOR, tel.
793-017-323.R Trzypokojowe: Sztygarska 59 m2, 139 tys., Bocianów 61 m2, 137
tys., Czarnoleśna 54 m2, 118 tys., Robotnicza 60 m2, 155 tys. LOKATOR, tel. 793017-323.

R Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 49 m2. Tel. 887-816-979.
 Sprzedam M-3, Nowy Bytom Centrum, kamienica 44 m2, 89 tys. Tel. 605978-004.
 Wynajmę lub sprzedam ładną kawalerkę 36 m2 – Godula. Tel. 666-349881.
 Do wynajęcia komfortowe mieszkanie 44 m2, Bytom, 600 zł/mc + media.
Tel. 607-219-491.

Do wynajęcia 2-pokojowe wyremontowane mieszkanie – Orzegów, 750
zł/mc. Tel. 606-717-534.
 Sprzedam M-4 49,5 m2, 3 słoneczne
pokoje, kuchnia północna, łazienka.,
Ruda 1, ul. Mickiewicza. Tel. 607-792027.
 Orzegów mieszkanie jednopokojowe, 37 m2 – sprzedam. Tel. 668-981900.

Motoryzacja
R
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155155.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507572-625.
 AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.

R Czteropokojowe: Paderewskiego 70
m2, 149 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

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

R M-4, 50 m2, 95 tys. zł, Nowy Bytom,
c.o. miejskie. CONTRACTUM, tel. 893396-040.

R Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510823-457.

R M-3, 38 m2, 69 tys. zł, Godula, c.o.
miejskie. CONTRACTUM, tel. 893-396040.

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.

R M-3 42 m2, 69 tys. zł, Ruda c.o. miejskie. CONTRACTUM, tel. 793-396-040.

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

R Do wynajęcia pokój. Tel. 32 242-0628.

 Skup samochodów na części. Tel.
603-534-003, 32 275-05-47.

LOMA Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Oferta pracy

Operator automatów tokarskich

Wymagania: wykształcenie zawodowe lub średnie, znajomość rysunku technicznego
Nie jest wymagane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Wszystkie niezbędne szkolenia w zakresie obsługi automatów
tokarskich przeprowadzamy na terenie zakładu.

Miejsce pracy: Kokotek 18, 41-700 Ruda Śląska

Podania prosimy składać osobiście lub pocztą elektroniczną: biuro@lomapolska.pl

Praca
R Zatrudnię techników dentystycznych do pracy na akryl i na metal.
Tel. 601-888-820.
R Praca dla opiekunek w Niemczech.  
Tel. 32 271-09-66, 781-98-98-73.
R Firma Madej Wróbel Sp.  z o.o. poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy na stanowiskach produkcyjnych.
Skontaktuj się z nami! Kontakt: rekrutacja@madejwrobel.pl / nr tel. 501-958983. Osobiście Ruda Śląska, Magazynowa 45.
R Zatrudnię do montażu c.o., gaz, gładzie. Tel. 508-127-072.

Różne
R Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.
R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.
R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607468-787.

50 Wiek
latpoważny,
Franciszka
Liszki
czasem nierozważny.
Niech Cię smutek nie dopada.
Szeroki uśmiech miej zawsze na twarzy,
sto lat w zdrowiu i miłości, a także dużo gości.
W dniu urodzin życzenia składają:
rodzina z Wuppertalu, sąsiedzi z wyspy Wolin,
mama Małgosia, brat Heniek z żoną
i dziećmi oraz wnuczka Ewelina
wraz z mężem Sławkiem Sawickim.

Wygraj
podwójne
zaproszenie
na
Kabareton
po ślonsku!

R Odstąpię czynny bar w Rudzie 1.
Tel. 660-491-019.
R
Sprzedam pianino. Tel. 508-817534.
R Tarot wróżenie. Tel. 517-472-138.
R Antikpol, skup antyków. Tel. 883792-678.
R Futra, skóry, kożuchy, szycie na miarę, przeróbki. Dojazd gratis. www.fiszer-futra.com.pl. Tel. 608-247-990.

Wyślij SMS-a o treści: wiad.kabaret
+ imię i nazwisko na numer 71100
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 zł
brutto). Na SMS-y czekamy 14.10.2015
od godz. 10.00 do 15.10.2015 do godz. 12.00.

Dla naszych czytelników mamy
1 podwójne zaproszenie
na spektakl „Rajzentasza”
Wyślij SMS-a o treści:
MCK + imię i nazwisko
na numer 71100
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT
tj. 1,23 zł brutto).
Na SMS-y czekamy  14.10.2015
od godz. 10.00 do 16.10.2015
do godz. 12.00

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
informuje
o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217)
wykazów wolnych lokali mieszkalnych
wyznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu usytuowanych w budynkach
w dzielnicy Godula przy ulicach:
– Joanny 20/13
– o pow. użytk. 48,30 m2,
cena wywoławcza  112.000,00 zł,
– Podlas 3/45
– o pow. użytk. 18,10 m2,
cena wywoławcza 40.000,00 zł,  
w dzielnicy Ruda przy ulicy:
– Magazynowej 31/3
– o pow. użytk. 35,51 m2,
cena wywoławcza  70.000,00 zł

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku, stanowiąca działkę numer 2590/122 o powierzchni 678
m², obręb  Wirek k.m. 1 zapisana w księdze wieczystej  nr GL1S/00007268/3
(dział III i IV są wolne od wpisów ) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie
Śląskiej.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową (symbol planu  MWU2).
Działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej i usługowej, posiada  kształt prostokąta, porośnięta jest zielenią nieurządzoną, znajdują się na niej pozostałości po wcześniejszej zabudowie.
Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. 1 Maja;
dojazd może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ulicy 1 Maja.
3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu wynosi 106.000,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od
towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 19.11.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl)
oraz w terminie do dnia 12.11.2015 r.  dokonają wpłaty wadium w wysokości
5.300,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu  wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
informuje
o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 217)
wykazu niezabudowanej nieruchomości
gruntowej własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położonej w Rudzie ŚląskiejHalembie przy ul. Ligockiej, stanowiącej
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym
1466/132 o powierzchni 211 m2, obręb Stara
Kuźnia, k.m.2, zapisaną w księdze wieczystej
KW nr GL1S/00043707/7,
która zostanie zbyta w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska, cena wywoławcza (netto)
do przetargu wynosi – 20.100,00 zł.

KĄCIK ADOPCYJNY

Dyno to około 5-letni psiak średniej wielkości.
To indywidualista, potrzebuje osoby konsekwentnej oraz lubiącej ruch i sport. Nie akceptuje innych
psów. Jest miły i kontaktowy. Będzie świetnym
towarzyszem. Najlepiej odnalazłby się w domu
z ogrodem. Kontakt w sprawie adopcji: tel. 509471-357.

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
ul. Magazynowa 12 41-700 Ruda Śląska
tel. 32 248-24-11 fax 32 248-43-22
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg dwu-stopniowy na wykonanie w swoich zasobach robót remontowo- budowlanych w 2016 r. i zaprasza Wykonawców do składania ofert
wstępnych (I etap przetargu) na niżej wymienione rodzaje robót:
1. OGÓLNOBUDOWLANE
2. MALARSKIE
3. KOMINIARSKIE
4. DEKARSKIE
5. STOLARSKIE
6. DEMONTAŻ I UTYLIZACJA PŁYT AZBESTOWYCH TYPU „ACEKOL”  
Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
7. CZĘŚCIOWE DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKÓW
8. ŚLUSARSKIE
9. DROGOWE
10. URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI OSIEDLOWEJ
11. WYKONANIE I REMONTY PLACÓW ZABAW, MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ PLACYKÓW GOSPODARCZYCH
12. ZAKUP I DOSTAWA PIASKU DO PIASKOWNIC ŁĄCZNIE Z TRANSPORTEM
13. ELEKTRYCZNE
14. KONTROLA INSTALACJI GAZOWYCH ŁĄCZNIE Z USUWANIEM
STWIERDZONYCH PRZECIEKÓW
15. REMONTY INSTALACJI WODNEJ, C.O., GAZOWEJ, KANALIZACJI
WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ
16. USUWANIE AWARII KANALIZACYJNYCH Z MONITORINGIEM
17. DERATYZACJA, DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA I USUWANIE
GNIAZD OS
Oferty na wybrane rodzaje robót należy składać w zamkniętych
kopertach z dopiskiem „PRZETARG DWUSTOPNIOWY – OFERTA
WSTĘPNA” w sekretariacie RSM do dnia 24.11.2015.r. do godz.
8.30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.11.15 r. o godz.9.00 w siedzibie
RSM, w pokoju nr 317.
Oferty powinny spełniać warunki „Regulaminu przetargów” obowiązującego w RSM oraz powinny być przygotowane w zakresie
i sposobie określonym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”.
Formularz zawierający „Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia” można odebrać od dnia 15.10.2015 r. do dnia
23.11.2015 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska
ul. Magazynowa 12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
– dokonać wpłaty na konto PKO BP SA I/O Gliwice 43 1020 2401
0000 0302 0039 3751,
– zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania  faktury VAT,
– odebrać SIWZ w pokoju nr 310.
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub e-mail-em zamówienie, z podaniem danych potrzebnych do
wystawienia faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 123,00 zł z VAT-em.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Teresa
Kałuża i Stanisław Wuzik, w siedzibie Spółdzielni pokój 310 i 309
telefon 32 248-24-11 wewnętrzny 306 i 286 w godzinach od 7.00
do 10.00 od poniedziałku do piątku.
Wyniki przetargu zamawiający ogłosi na tablicy ogłoszeń w budynku Zarządu i Internecie.
Oferenci zakwalifikowani do drugiego etapu otrzymają pisemne
zaproszenie do składania ofert ostatecznych na wybrane zakresy
robót.
RSM zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z poszczególnymi oferentami na temat treści złożonych ofert wstępnych, jak również prawo unieważnienia przetargu w części lub
w całości bez podania przyczyn.
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RUGBY

Stracone
bezcenne
dwa
punkty

Bajtle z tarczą, Gryfy na, a raczej pod tarczą

SPORT | 14.10.2015

SIATKÓWKA

KPKS Halemba
– SiKReT Gliwice
3:0 (25:16, 25:16, 25:14)

BKS Stal – Grunwald
2:2 (0:0)
Bramki: Kocur, Zdolski –
Chwastek, Kowalski
Grunwald: Lamlih, Dreszer,
Stanisławski, Cymański, Jagodziński, Chwastek, Sikora (Cichecki), Maciongowski, Fredyk (Stebel), Wolek, Brzozowski (Kowalski)
Trener: Teodor Wawoczny
W 10. kolejce bielska Stal
zmierzyła się z Grunwaldem,
a więc drużyną, która po 9. kolejkach z czterema punktami na
koncie zajmowała przedostatnie,
15. miejsce w lidze. Faworytem
byli więc bielszczanie, którzy
jednak mieli za sobą niezwykle
wyczerpujący mecz Pucharu
Polski z LKS Czaniec. Gra
w dziewięciu i dogrywka mocno
nadwątliły siły bielskich piłkarzy, którzy w meczu z drużyną
z Rudy Śląskiej nie byli w stanie
wykorzystać wszystkich swoich
atutów. W pierwszej części spotkania podopieczni trenera Rafała Góraka byli stroną dominującą, która co chwilę gościła w pobliżu pola karnego Grunwaldu.
Co ciekawe, to jednak goście
mieli najlepszą okazję do strzelenia gola. W 43. minucie po
faulu Kacpra Prokopowa w polu
karnym, sędzia podyktował „jedenastkę” dla przyjezdnych. Do
piłki podszedł najlepszy strzelec
Grunwaldu Michał Brzozowski,
jednak jego uderzenie kapitalnie
obronił Kozik.
Druga połowa rozpoczęła się
dla gospodarzy fatalnie. W 51.
minucie na strzał z dystansu
zdecydował się Chwastek, a piłka tuż przy słupku wpadła do
bramki. Bielszczanie nie zdążyli
otrząsnąć się jeszcze po stracie
pierwszego gola, a już przegrywali 0:2, bo na listę strzelców
wpisał się Kowalski. Podopieczni trenera Góraka nie dali jednak
za wygraną. W 60. minucie
bramkę kontaktową zdobył
Marcin Kocur, a pięć minut później do remisu doprowadził Damian Zdolski. Mimo ambitnej
walki do ostatniego gwizdka sędziego żadna z drużyn nie potrafiła już jednak przechylić szali
zwycięstwa na swoją stronę
i mecz zakończył się remisem
2:2.

Mocne
rozpoczęcie
sezonu

Michał Jackowiec podczas akcji ofensywnej.
Wysokiej porażki na własnym boisku
doznali zawodnicy KS Rugby Ruda Śląska
w konfrontacji z liderem I ligi, Juvenią
Kraków. Tylko pierwsze 15 minut spotkania było względnie wyrównane, później
coraz większą przewagę osiągali goście,
którą udokumentowali przyłożeniem w 17.
minucie, po szybkim wejściu „w tempo”
centra, który uciekł naszym obrońcom.
Rozwiązało to worek z punktami –
w pierwsze połowie goście zdobyli trzy
podwyższone przyłożenia. Gryfy próbowały odpowiedzieć kopem z karnego, jednak Płusa z 40 metrów pechowo trafił tylko w słupek. 0:21 do przerwy, wysoka
przewaga w każdej formacji gości, punkty
padały głównie po młynach.
Drugie czterdzieści minut nie dostarczyło kibicom na Burloch Arenie większych
emocji, praktycznie cały czas atakował zespół Juvenii, bardzo widoczna była przewaga w formacji ataku, goście szybciej
rozgrywali piłkę i często po prostu obiegali rudzian po skrzydle. W drugiej połowie
Juvenia przyłożyła jeszcze pięć razy
(wszystkie celnie podwyższone), Gryfom
ta sztuka udała się tylko raz, gdy kapitan
Dawid Mańkowski zdobył honorowe przyłożenie, akcja po skrzydle zespołu stworzyła przewagę którą Mańkowski wykorzystał. Spotkanie zakończyło się wyni-

kiem 5:56 i bardzo dobrze obrazuje to
przewagę, jaka dzieli jeszcze ciągle nasz
zespół jako beniaminka I ligi do ekipy, która wiele sezonów spędziła w ekstralidze.
Wygrane Lublina nad Pruszczem Gdańskim i Łodzi nad Legią sprawiły, że spłaszczył się dół tabeli I ligi. W przyszły weekend liga pauzuje. Za dwa tygodnie czeka
Gryfy ciężka przeprawa w Łodzi z Budowlanymi, a za trzy tygodnie zakończenie
rundy jeszcze trudniejszym pojedynkiem
na Burloch Arenie – z Czarnymi Pruszcz
Gdański.

KS Rugby Ruda Śląska – Juvenia
Kraków 5:56 (0:21)

Punktował dla Rudy: Dawid Mańkowski 5 pkt.
Gryfy: Stankiewicz (Gawron), Fura,
Jopert, Muc (Dyjas), K. Markowski
(Nowak), P. Pepliński, K. Pepliński, D.
Mańkowski, Plusa, Magner, Siwula
(J. Mańkowski), Jackowiec, Midor (Jurczyński), Mucha, Mol.
Na szczęście równowagę w rudzkim
rugby obroniły Bajtle, które dzień wcześniej, w sobotę (10.10.) bardzo dobrze zaprezentowały się w Regionalnym Turnieju
Dzieci i Młodzieży. Ponad 200 młodych
rugbistek i rugbistów bawiło się w rugby
w największym tegorocznym dziecięcym

turnieju na Górnym Śląsku. Na Burloch
Arenie wystąpiły w trzech kategoriach
wiekowych zespoły: K.S. Budowlanych
Łódź, Orkana Sochaczew, Biało-Czarnych
Nowy Sącz, Gorców Raba Niżna, UKS
Lubień, RC Częstochowy i K.S. Rugby
Ruda Śląska.
W najmłodszej kategorii miniżaków
triumfowali K.S. Budowlani Łódź, przed
K.S. Rugby Ruda Śląska i Gorcami Raba
Niżna.
W kategorii żaków zwyciężyły Bajtle
z Orzegowa wyprzedzając UKS Lubień
i Budowlanych Łódź. Warto podkreślić, że
rudzkie żaki nie przegrały żadnego meczu,
22 razy przyłożyły piłkę na polu punktowym rywali, tylko trzykrotnie wpuszczając gości na swoje pole punktowe, a dodatkowo najlepszą zawodniczką turnieju w tej
kategorii wiekowej uznana została rudzianka Wiktoria Wilczek a najlepszym
zawodnikiem rudzianin Mateusz Borkowski.
Wśród najstarszych – młodzików
– zwyciężył Orkan Sochaczew w finale
pokonując Budowlanych Łódź, a rudzianie zajęli w tej kategorii 4. miejsce.
Warto dodać, że wszyscy goszczący
w Rudzie Śląskiej byli pod wrażeniem
Burloch Areny i tego, jakie możliwości
rozwoju daje to to centrum.

FUTSAL

Gwiazda na dnie
Gwiazda Ruda Śląska – Pogoń `04 Szczecin 1:4 (0:0)
Bramki: Ariel Piasecki – Artur Jurczak (2), Łukasz Tubacki i Michał Kubik
Gwiazda Ruda Śląska: Aleksander
Waszka, Wojciech Działach, Yevgenii
Danyleiko, Olaf Białek, Dawid Bańczyk,
Piotr Hiszpański, Ariel Piasecki, Jakub
Haase, Sławomir Pękala, Dmytro Drozd,
Jacek Hewlik, Dawid Barteczka
Czwartej porażki w czwartym spotkaniu doznała Gwiazda w tegorocznych
rozgrywkach. Do przerwy kibice oglądali

w Halembie wyrównane starcie rudzian
z ekipą szczecińskiej Pogoni. Jeden i drugi zespół skupił się na grze w defensywie
i wielu sytuacji bramkowych kibice nie
oglądali. Pierwsza połowa zakończyła się
bezbramkowym remisem. Po zmianie
strony rudzianie chyba „zostali w szatni”,
bowiem w ciągu kilkunastu sekund na
początku drugiej połowy Pogoń zdobyła
dwie bramki i wiadomo było, że gospodarzom będzie w tym momencie bardzo
ciężko o korzystny rezultat. Przy takim

wyniku rudzianie stworzyli sobie sytuacje bramkowe, ale albo pudłowali, albo
dobrze bronił Kamil Lasik. Po jednej
z kontr i rykoszecie goście zdobyli trzecią bramkę i właściwie było już po meczu. W sumie Pogoń wygrała w Rudzie
Śląskiej 4:1, a jedyną bramkę dla podopiecznych trenera Klimasa zdobył Ariel
Piasecki. Sytuacja zespołu na początku
sezonu jest więc fatalna i miejmy nadzieję, iż Gwiazda zapunktuje w najbliższym
spotkaniu w Toruniu.

Skład: W. Nalewaj (K), K.
Szafarczyk, M. Skworc, N. Sobiech, N. Hauptman (L), O.
Wilk, N. Stencel, O. Barczak,
M. Wojtaszczyk, M. Szczurek
Trener: Adam Michna
6 października na hali ZSP nr 2
gościliśmy zespół Sikretu Gliwice, który na koncie posiadał już
trzy punkty za zwycięstwo 3:1
w meczu z Mikołowem. Podekscytowanie inauguracją można było wyczuć nie tylko w bojowym
nastroju naszych dziewczyn, ale
również po raz pierwszy na trybunach, gdzie zgromadziło się tylu
kibiców.
Od pierwszego gwizdka na boisku było widać dominację naszego zespołu. Bardzo dobra gra
w obronie i przyjęciu przekładała
się na kolejne zdobywane punkty
w ataku. Dodatkowo nasza zagrywka dość mocno zmuszała gliwiczanki do popełniania błędów.
Dwa pierwsze sety miały podobny
przebieg i oba zakończyły się naszym zwycięstwem przy straconych 16 pkt. W ich trakcie trener
mógł pozwolić sobie na zmiany,
m.in. na zagrywkę weszła młoda
Martyna Szczurek, która od razu
wykonała swoje zadania zagrywając asa serwisowego.
Ostatni set rozpoczęliśmy ze
zmianą w przyjęciu, co niestety
wprowadziło małe zamieszanie
i rozkojarzenie naszych zawodniczek. Pierwszych siedem akcji padło łupem gliwiczanek. Trener
z powrotem wpuścił na boisko Sobiech i od tego momentu gra zaczęła wyglądać prawidłowo. Przy
stanie 8:12 na zagrywkę weszła
nowa kapitan zespołu Nalewaj,
która udowadniła swoją wartość
dla drużyny, doprowadzając do
prowadzenia 17:12 (bezpośrednio
z zagrywki zdobywając 4 pkt.).
Kolejne dobre zagrywki Wilk
i Sobiech, oraz dobra gra w obronie pozwoliły nam wygrać set do
13 i cały mecz 3:0. Najlepiej
punktującymi
zawodniczkami
meczu zostały Nalewaj i Stencel
zdobywając po 11 punktów.
Atmosfera panująca w zespole
i na trybunach była kluczem do
tak pewnego zwycięstwa. Kibicom dziękujemy za wsparcie i liczymy, że pomogą w naszej dalszej walce o punkty.
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Dramat w okręgówce,
Slavia i Pogoń na plus

Trzecia demolka Grunwaldu w sezonie

W weekend rudzkie drużyny piłki
nożnej rozegrały swoje kolejne spotkania w czwartej lidze śląskiej, lidze
okręgowej oraz w A klasie. O ile Slavia odniosła cenne wyjazdowe zwycięstwo, a Pogoń pokonała AKS II Mikołów, to postawa naszych drużyn w lidze okręgowej pozostawia bardzo
wiele do życzenia. Szczególnie dotkliwa jest porażka Wawelu Wirek na własnym boisku. Drużyna z Bielszowic
śrubuje niestety niechlubny rekord i jeśli nie nastąpi w tej ekipie prawdziwe
trzęsienie ziemi, to w przyszłym sezonie będziemy mogli oglądać drużynę
z Bielszowic w A-klasie.

Górnik Wesoła – Slavia Ruda
Śląska 0:1
GKS Wawel Wirek – LKS Gwiazda
Skrzyszów 1:2
Bramki: Artur Foryś 85’
KS Polonia Marklowice – TP
Jastrząb Bielszowice 4:0
LKS Naprzód 46 Zawada – Urania
Kochłowice 3:2
Bramki: Artur Kornas 47’, Łukasz Krzywda 85’
MKS Pogoń Ruda Śląska – AKS II
Mikołów 4:0
Bramki: Mariusz Szymański 30’,
Michał Zięcik 56’, Łukasz Mielnicki
82’, Łukasz Mielnicki 89’

ZAPASY

Medale zapaśników w Miliczu

Zadowoleni zapaśnicy Slavii.
Bardzo dobry występ zawodniczek
i zawodników Slavii podczas Ogólnopolskiego Turnieju Młodzików i Młodziczek w Miliczu! Choć nasi reprezentanci nie zdobyli żadnego złotego medalu, co trochę rozczarowuje, to występ na
milickich matach można uznać za udany. Dziewczęta wywalczyły w sumie
pięć medali: cztery srebrne – Wiktoria
Gólcz (40 kg), Nicole Wiezner (44 kg),

Paulina Danisz (52 kg) Patrycja Słomska (62 kg) i jeden brązowy– Emilia
Pisula (44 g). Dziewczęta w klasyfikacji
klubowej zajęły drugie miejsce za ekipą
AKS Piotrków Trybunalski.
Chłopcy stawali na podium dwukrotnie. Srebrny medal w kategorii do 47 kg
wywalczył Klaudiusz Wiezner, natomiast brąz w tej samej kategorii – Tomasz Gawron.

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY
Piłka nożna
Grunwald Ruda Śląska – GKS Pniówek 74 Pawłowice
(17 października 11.00)
Slavia Ruda Śląska – TS Gwarek Tarnowskie Góry
(17 października 15.00)
Jastrząb Bielszowice – KS Rymer Rybnik
(17 października 15.00)
Urania Ruda Śląska – KS Przyszłość Rogów (17 października 11.00)
LKS Tempo Paniówki – Wawel Wirek (17 października 15.00)
Piłka ręczna
SPR Grunwald Ruda Śląska – Vive II Kielce (14 października 18.00)
Zgoda Ruda Śląska – Cracovia (17 października 16.00)
Koszykówka
Zagłębie Sosnowiec – Pogoń Ruda Śląska
(18 października 17.00)

Kolumny sportowe zredagował Łukasz Wodarski

MKS BIŁGORAJ – SPR GRUNWALD RUDA SLĄSKA 18:37 (11:14)
Grunwald: Błaś – Płonka 7, Mięsopust 7, Klementowicz 4, Wodarski 3,
Majchrzak 3, Stogowski 3, Nowak 3,
Milewski 2, Ciepliński 2, Giebel 2,
Kurzawa 1
Piłkarze ręczni Grunwaldu Ruda Śląska nie zwalniają tempa w rozgrywkach
drugoligowych. W swoim trzecim spotkaniu odnieśli trzecie zwycięstwo.
Szczypiorniści z Halemby przystąpili
wprawdzie do meczu z nowym szkoleniowcem Mariuszem Gracką, który objął drużynę po trenerze Marku Kąpie,
ale nie wpłynęło to na jakość gry halembian.
W pierwszej połowie spotkania
Grunwald nie potrafił udokumentować
swojej przewagi większą zdobyczą
bramkową, gdyż szczypiorniści z Halemby razili nieskutecznością. Dogodnych sytuacji do zdobycia nie wykorzystał przede wszystkim Radosław Nowak, który kilkakrotnie mógł pokonać
bramkarza miejscowych. Z kolei prawoskrzydłowy Dawid Mięsopust raz
po raz umieszczał piłkę w bramce gospodarzy i zakończył całe spotkanie z
dorobkiem siedmiu bramek. Ostatecznie pierwsza odsłona spotkania zakończyła się trzybramkową przewagą gości.
Druga połowa to koncert podopiecznych trenera Gracki. Znakomicie funkcjonowała obrona, a w bramce skutecznymi interwencjami popisywał się Łukasz Błaś. Dobra defensywa napędzała
szybkie kontry, które na bramki zamieniali piłkarze ręczni Grunwaldu. Na linii rzutów karnych nie mylił się doświadczony Krzysztof Płonka, który
niedawno przywiózł z Francji brązowy
medal z Mistrzostwa Europy Oldbojów.

Gospodarze bezradnie obserwowali popis gości.
Warto dodać, iż wszyscy zawodnicy
z Rudy Śląskiej zapisali się w meczowym protokole. Szansę na swoje trafienie miał także bramkarz z Rudy Śląskiej, ale wykonując rzut karny w ostatniej sekundzie spotkania zapomniał
z wrażenia o przepisach gry w piłkę
ręczną i ostatecznie rudzianie odnieśli
przekonywujące zwycięstwo wynikiem
37:18.
Tak porażkę swojej drużyny podsumował trener gospodarzy. – Nie wiem,
co się z nami dzieje. Pierwsza połowa
w naszym wykonaniu – do 28. minuty,
gdy przegrywamy jedną bramką – dobra. Przez czternaście minut nie zdobywamy żadnej bramki, tracąc dziewięć
pod rząd. Rzuty prosto w bramkarza,
oni wyprowadzali kontry i… tak to jest
– załamywał ręce Janusz Ćwikła, trener
MKS Biłgoraj. – Paweł Maciocha dziś
o 9.00 zawiózł żonę na poród, a o 14.00

urodziło mu się dziecko. Byliśmy w jednego zawodnika mniej, ale przy takiej
różnicy on też za wiele by nie pomógł.
Było jak było. Jestem trochę podłamany
naszą postawą w drugiej odsłonie. Nie
potrafiliśmy się zmobilizować. Przegrywając 14 minut 0:9 nie można nic zrobić. W piłce ręcznej trzeba zagrać dwie
dobre połowy. Na drugą połowę wyszliśmy z nastawieniem, by nie tracić goli
po szybkich atakach. Było jednak inaczej – tłumaczył.
Dzisiaj rudzian czeka trudniejsze zadanie, ponieważ do Halemby przyjeżdżają rezerwy Vive Tauronu Kielce.
Będzie to absolutny szlagier, gdyż są to
jedyne drużyny bez porażki w drugiej
lidze. Stawką tego spotkania będzie
przodownictwo w ligowej tabeli.
Wszystkich kibiców zapraszamy na
godz. 18.00 do hali w Rudzie ŚląskiejHalembie.

AKROBATYKA

Akrobatyczny pierwszy krok w Łańcucie
Hala MOSiR w Łańcucie była w miniony weekend (10-11.10.) areną pięknych ćwiczeń i układów akrobatycznych.
Odbyły się tam zawody „Pierwszy krok
sportowy” w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i skokach na ścieżce. – Wystartowało w nich około 160 zawodników z 19 klubów z całej Polski.
Byli to zawodnicy w wieku 7-13 lat posiadający trzecią klasę sportową i młodzieżową – informuje Tadeusz Kaplita,
szef podkarpackiej akrobatyki.
Pierwotnie gospodarzem zawodów
miał być Koszalin, ale zrezygnował.
Najmłodsi akrobaci walczyli w łańcuckiej hali o medale, dyplomy i upominki
ufundowane przez sponsorów.
Wśród uczestników nie zabrakło oczywiście przedstawicieli halembskiego

Oto nagrodzeni weekendowych zawodów.
KPKS-u. Rudzianki spisały się na medal.
W dwójkach kobiet Dominika Gunia
i Alicja Biolik w konkurencji dwójki kobiet zdobyły złoto pokonując 18 zespołów, a wraz z Zuzanną Szołtysek na 10
trójek zajęły trzecie miejsce. W klasyfika-

cji drużynowej KPKS zajął piąta lokatę.
Autorkami sukcesów halembskiego klubu
akrobatycznego są wszyscy trenerzy, natomiast bezpośrednio do zawodów zawodniczki przygotowały trenerki: Dorota
Kies i Katarzyna Chlebisz.

www.wiadomoscirudzkie.pl 

32

OGŁOSZENIE |14.10.2015

