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W nowym
blasku

Problematyczne
stawki

Na te zmiany uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele czekali
przez lata. Budynek Zespołu Szkół
Muzycznych I i II stopnia w końcu
został gruntownie wyremontowany. Wymieniono okna, naprawiono
dach oraz ocieplono ściany. Natomiast mozaika, którą pokryta została elewacja budynku, nawiązuje do
wyglądu sprzed lat. Dodatkowo
szkoła została pięknie oświetlona,
a nad jej drzwiami wejściowymi
zamontowano neon.
Czytaj więcej str. 9

Działkowcy doszli do wstępnego
porozumienia z władzami miasta
ws. opłat za śmieci. Chodzi o termin ich uiszczania, a urzędnicy zapowiedzieli, że odwiedzą ogródki
działkowe, by ustalić, gdzie m.in.
trzeba dostawić pojemniki na śmieci. Działkowcy postulują jeszcze
o obniżenie pierwotnie wyliczonej
stawki, czyli 42 zł. Spotkanie w tej
sprawie ma się odbyć przed sesją
Rady Miasta, podczas której radni
będą głosowali projekt uchwały.
Czytaj więcej str. 5

KREDYT
na każdą kieszeń

• oprocentowanie
kredytów gotówkowych
i konsolidacyjnych
już od 5 %
• kredyty hipoteczne,
samochodowe i ﬁrmowe
• leasingi
• kredyty bez ograniczeń
wiekowych
• uproszczone procedury

Zadzwoń albo napisz
SMS-a o treści TAK
Doradztwo ﬁnansowe
668-447-277

* KREDYTY *

GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
• 15 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy

tel.
731-35-35-35

Czytaj str. 19

Najtańsze kredyty
gotówkowe!

TANIE ROZMOWY
Foto: AW

WYDAWCA

STR. 7

DO NIEMIEC I ANGLII
TEL. 32 779-73-73

ODDZWONIMY

2

www.wiadomoscirudzkie.pl

MIASTO| 10.11.2015

DOFINANSOWANIE UNIJNE

INWESTYCJE

Unia zapłaci za most

Ulica Przemysłowa
zmodernizowana

Na budowę mostu zużyto 260 m sześc. betonu.
Dzięki refundacji do budżetu miasta wpłynie ponad 1,4 mln zł,
czyli 85 proc. wydatków kwaliﬁkowanych określonych we złożonym wniosku na 1,6 mln zł. Przypomnijmy, że
w ramach inwestycji, która rozpoczęła
się wiosną 2014 r., najpierw rozebrano
stary, zniszczony most, następnie w jego miejscu od podstaw zbudowano nowy obiekt. Na wykonanie konstrukcji
nowego mostu trzeba było zużyć ponad
260 m sześc. betonu, a do jego zbrojenia wykorzystać ponad 43 tony stali.
Ponadto podczas prac przebudowana
została również sieć kanalizacyjna,
elektroenergetyczna oraz oświetleniowa.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku
oprócz inwestycji przy ul. Poniatowskiego rozebrany został wiadukt przy
ul. Tunkla w pobliżu byłej kopalni Nowy Wirek. Oprócz miejskich inwestycji
w tym zakresie KWK Halemba-Wirek
rozebrała wiadukt na ul. Katowickiej
w rejonie ul. Siekiela. Natomiast w tym
roku za kwotę ok. 1,2 mln zł rozebrany
został zniszczony i nieużywany most
przy ul. Tunkla w rejonie ul. Przemysłowej. Z kolei w 2012 roku zlikwidowane zostały dwa niewykorzystywane
wiadukty nad liniami kolejowymi, które znajdowały się w złym stanie technicznym. Miasto na ten cel wydało wtedy 3,1 mln zł.
TK

– Utwardzoną nawierzchnię zyskała
jezdnia o długości 293 m i szerokości
4,5 m, wzdłuż której powstał chodnik
o szerokości 1,5 m – informuje Sławomir Drożdżał z Wydziału Dróg i Mostów UM. – Oprócz tego wykonana została kanalizacja deszczowa o długości
335 m, a przy ulicy stanęło 9 słupów
oświetleniowych – dodaje. Roboty budowlane kosztowały 575 tys. zł.
W tym roku nową nawierzchnię zyskają dotychczasowe drogi gruntowe o łącznej długości ponad 1 km. We wrześniu
zakończyły się prace przy ul. Doroszewskiego, obejmujące nie tylko wymianę
nieutwardzonej części nawierzchni, ale
również przebudowę chodnika do ulicy
Jesionowej, budowę schodów terenowych, słupów z oświetleniem LED oraz
wpustów ulicznych podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Największa inwestycja
w tym zakresie 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.
Kolejna droga, która zyska w tym roku
utwardzoną nawierzchnię, to ul. Dobrej
Nadziei. Tutaj modernizacji nawierzchni
towarzyszy również wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Koszt zadania to 325 tys. zł, a odbiór planowany jest
na połowę listopada. W opracowaniu jest
dokumentacja projektowa dla przebudowy kolejnych rudzkich dróg gruntowych o łącznej długości ok. 4 km. Gotowa jest już dokumentacja dla ulicy
Młyńskiej, w tym roku powstanie jeszcze dokumentacja dla ulic Cichej

Foto: UM Ruda Śląska

Budowa nowego mostu w Halembie
była koniecznością, ponieważ jego stan
techniczny był zły, co zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Inwestycja, która
realizowana była przez niemal cały
2014 r. kosztowała ponad 2,8 mln zł.
Teraz jest szansa na odzyskanie części
tej kwoty. – Latem tego roku dowiedzieliśmy się o naborze wniosków na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs na doﬁnansowanie zadań drogowych. Zgłosiliśmy dwa wnioski.
Jeden dotyczył likwidacji
wiaduktu przy ul. Tunkla, drugi przebudowy mostu przy
ul. Poniatowskiego. W ostatecznym rozrachunku to inwestycja
przy ul. Poniatowskiego znalazła się w gronie
projektów przeznaczonych do doﬁnansowania – wyjaśnia prezydent Grażyna Dziedzic.
Pieniądze, które miasto otrzyma w ramach refundacji, pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013. – Generalnie doﬁnansowanie możliwe było dzięki zaoszczędzonym środkom na realizacji wcześniejszych inwestycji w naszym województwie jeszcze z poprzedniego okresu
programowania. Urząd Marszałkowski
do dyspozycji miał ok. 15 mln zł. Przy
wyborze projektów do doﬁnansowania
pod uwagę brał m.in. poziom zawansowania inwestycji, jej wartość i oczywiście oceniał same złożone wnioski
– wylicza Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Foto: UM Ruda Śląska

Przebudowany most na ulicy Poniatowskiego objęty zostanie unijnym doﬁnansowaniem, dzięki czemu Ruda
Śląska otrzyma 1,4 mln zł. Decyzję o przyznaniu doﬁnansowania podjął zarząd województwa śląskiego na Nowa nawierzchnia, chodnik, kanalizacja deszczowa i oświetlenie – to efekt
zakończonej już modernizacji ul. Przemysłowej. Inwestycja jest częścią tepodstawie oceny złożonych wniosków.
gorocznego projektu przebudowy dróg gruntowych w Rudzie Śląskiej.

W ramach inwestycji powstały droga i chodnik.

(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,
Reja, Żeleńskiego oraz gruntowego odcinka ul. Kossaka.
Obecnie w Rudzie Śląskiej jest jeszcze ok. 15 km dróg gruntowych będących drogami publicznymi, a także niezinwentaryzowana liczba sieci dróg
gruntowych wewnętrznych, za których
budowę, przebudowę, remont, utrzymanie, ochronę i oznakowanie odpowiada
zarządca terenu, a w przypadku jego
braku – właściciel terenu.
WG
REKLAMA

RESTAURACJA
KAWIARNIA
Największe ekspozycje nagrobków

ŚLĄSK CZYSTEJ ENERGII

w regionie oraz najdłuższe gwarancje.
• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury

Raty 0 %

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na
cmentarz paraﬁalny)
tel. 501-303-628, 32-247-02-02
www.kamieniarstwo.slask.pl

BUTLE PROPAN-BUTAN 11 KG
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Został ostatni

LOKAL DO WYNA JĘCIA

***************
PROMOCJA
***************
99

parter pow. 122 m2

1

0,5 l

179
0,5 l

1/2 litra PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ
ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST
PRZESTĘPSTWEM

•
•
•
•
•

Odzież i galanteria
outlet i second hand:
damska
męska
dziecięca
Wyroby hand-made:
biżuteria
kartki okolicznościowe
Godziny otwarcia:
pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-13.00

kokoszanelsecondhand

41 - 7 0 6 R u d a Ś l ą s k a , ( H a l e m b a )

u l . 1 M a j a 7 3 , Te l . ( 3 2 ) 24 0 8 5 0 7
www.pawilonhalemba.pl
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Brama II odzyska historyczny blask | NOWY BYTOM
Trwa remont budynku Bramy II Huty Pokój przy ul. Niedurnego,
któremu mieszkańcy przyglądają się z zaciekawieniem, pytając
o to, co w nim powstanie. Otóż będzie on wprawdzie nadal służył pracownikom huty, ale za to nabierze pięknego, historycznego
wyglądu sprzed lat.
pów, wykonanie wzmocnień konstrukcji
budynku poprzez wykonanie nowych wieńców, wykonanie całkowicie nowej więźby
dachowej wraz z pokryciem dachowym
z dachówki ceramicznej, odbudową ozdobnej ściany szczytowej i sygnaturki, wykonano renowację elewacji, wymieniono całą
stolarkę okienną i drzwiową – wylicza Łukasz
Urbańczyk,
miejski
konserwator
Budynek Bramy II Huty Pokój został gruntownie
zabytków.
wyremontowany, ale w kolejnych latach
To właśnie pod
pozostaje jeszcze szereg prac do wykonania.
jego czujnym okiem
Trzeba m.in. stworzyć wewnętrzne instalacje
odbywa się renowatechniczne i położyć tynki oraz posadzki,
cja budynku Bramy
II Huty Pokój, którą
a także wyposażyć budynek. Wszystkie prace
miasto doﬁnansowykonywane są pod nadzorem wojewódzkiego
wało kwotą ok. 400
konserwatora zabytków.
tys. zł (całość ma

Foto: JO

Architektura budynku, który remontowany jest od kilku miesięcy, ma nawiązywać do tej sprzed ponad stu lat (obiekt
powstał w 1908 roku). – W ramach prac
remontowych wykonano roboty rozbiórkowe pozostałości dawnej klatki schodowej,
wzmocnienie fundamentu budynku, odbudowę narożnika budynku, wymianę stro-

Budynek Bramy II został gruntownie wyremontowany.
kosztować ok. miliona złotych). Jakie będzie przeznaczenie remontowanego
obiektu? – Po zakończeniu prac remontowych obiekt będzie pełnił funkcję bramy
osobowej dla pracowników. Chcemy również wykorzystać znajdujące się w nim
pomieszczenia do archiwizowania pamią-

Nagrody czekają – chętnych brak

tek historycznych związanych z Hutą Pokój i jej pracownikami (prawdopodobnie
będzie to wystawa maszyn hutniczych
– przyp. red.) – zapowiada Jerzy Trzciński, dyrektor ds. zarządzania zasobami
ludzkimi Huty Pokój.
Joanna Oreł

| RUDA ŚLĄSKA

Malunki, które trudno nazwać grafﬁti,
to zmora zarządców budynków, właścicieli prywatnych posesji oraz urzędników. Na ten problem uwagę zwracają też
mieszkańcy, którzy mówili o tym m.in.
podczas ostatnich spotkań z prezydent
miasta. – Czy Ruda Śląska nadal płaci za
wskazanie autora takich bazgrołów?
– pytał mieszkaniec Halemby podczas
spotkania w październiku. Prezydent
miasta, Grażyna Dziedzic zapewniła, że
program wypłaty nagród jest kontynuowany, ale niestety osób które chcą
wskazać sprawców dewastacji, jest niewiele.
Uchwała pozwalająca wypłacać nagrodę za pomoc w ustaleniu sprawców
dewastacji została w Rudzie Śląskiej

podjęta już w 2004 roku, kiedy to ustalono nagrodę w wysokości 500 złotych.
W maju 2008 roku kwotę podwyższono
do 1000 zł. Wówczas kilku sprawców
udało się ustalić, a nagrody za wskazanie
sprawcy zostały wypłacone. Przepis z
2004 roku zezwalał na wypłacenie nagrody wyłącznie za wskazanie sprawcy
dewastacji budynków lub urządzeń.
W kwietniu br. uchwała Rady Miasta została ponownie zmieniona. Obecnie
oprócz nagrody za wskazanie sprawcy
dewastacji nagrodę może otrzymać także
osoba, która wskaże sprawcę kradzieży
np. elementów siłowni na wolnym powietrzu, czy placów zabaw, a nawet studzienek kanalizacyjnych.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: AW

Z danych Urzędu Miasta wynika, że od 2009 roku wypłacono zaledwie 7500 zł nagród. Ta niewielka kwota wynika z tego, że w okresie prawie siedmiu
lat sprawcę udało się ustalić z pomocą jedynie ośmiu osób, które pomogły Straży Miejskiej lub policji namierzyć, kto oszpecił elewację budynku.

Pseudograﬃciarze nie oszczędzają naszego miasta.

ZAPROSZENIE

W kolejną rocznicę
odzyskania przez
Naród Polski niepodległości,
serdecznie zapraszam
do udziału w uroczystym
nabożeństwie,
które odbędzie się
w dniu 11 listopada
2015 roku
o godzinie 10.30
w kościele pw. Ścięcia
św. Jana Chrzciciela
|w Rudzie Śląskiej-Goduli.
Jak co roku w tym dniu
chcemy podziękować
Opatrzności za opiekę nad
Ojczyzną i Miastem oraz
wspólnie modlić się
w intencji Ojczyzny
i mieszkańców
Miasta Ruda Śląska.
Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic
REKLAMA

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

www.hofman-dompogrzebowy.pl
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GOSPODARKA KOMUNALNA

Działkowcy chcą niższych opłat

Czwartkowe spotkanie (5.11.) było
pokłosiem przedostatnich obrad Rady
Miasta, na których miała być głosowana uchwała ws. wprowadzenia nowej, zryczałtowanej stawki za wywóz
śmieci, co narzuca ustawa śmieciowa.
Z wyliczeń, których dokonali rudzcy
urzędnicy, wynika, że w przypadku
naszego miasta optymalna jest kwota
42 zł rocznie. Część działkowców
twierdzi jednak, że to za dużo. Ale na
tym nie kończy się lista ich próśb.
– W projekcie uchwały zapisano, że
opłatę mamy uiszczać raz w roku. Czy
nie można jednak rozbić tego na dwie
raty, płacone pod koniec czerwca i pod
koniec października? – pytał pan Józef, jeden z działkowiczów.
W tym przypadku po konsultacji ze
skarbniczką miasta okazało się, że takie rozwiązanie nie zaburzy ﬁnansów
miasta, dlatego też zostanie wprowadzona do projektu uchwały. Kolejna
kwestia dotyczyła – według użytkowników ogródków działkowych – nieterminowego odbioru śmieci przez ﬁrmę, która zajmuje się tym oraz nierzetelnością jej usług. – W takim przypadku należy zgłosić się do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Możemy albo
nie zaliczyć kursu ﬁrmie wykonawczej
i nałożyć kary albo nie wystawić referencji, przez co wykonawca będzie miał
problem z przystąpieniem do następnych przetargów – tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Potwierdzono także, że po jednym
z dwóch wywozów śmieci, które przysługują każdego miesiąca, zostaną
„przesunięte” z okresu zimowego (gru-

Foto: JO

Inwentaryzację ogródków działkowych oraz zmianę terminu uiszczenia opłaty za wywóz odpadów – to udało się ustalić podczas
spotkania działkowców z władzami Rudy Śląskiej. Było one związane z planowaną zmianą dotychczasowych zasad, jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o terminach wywozu śmieci.
dzień – luty) na miesiące letnie. Działkowcy usłyszeli również zapewnienie,
że w uzasadnionych przypadkach we
wspomnianym okresie możliwe będą
tzw. wyjazdy interwencyjne, jeżeli
w pojemnikach przy ogródkach działkowych będą zalegały śmieci. Urzędnicy zapowiedzieli także, że na każdym
ogródku zostanie przeprowadzona inwentaryzacja, mająca na celu sprawdzenie, czy i gdzie brakuje pojemników
na śmieci oraz czy częstotliwość wywożenia odpadów jest odpowiednia.

Jednak głównym punktem rozmów
były plany wprowadzenia zryczałtowanej stawki za wywóz śmieci
na kwotę 42 zł, która zdaniem działkowców jest za wysoka. Wiceprezydent Mejer tłumaczył jednak, że po
pierwsze – formę ryczałtu parlamentarzyści narzucili w ustawie, a po drugie
obsługa nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest
coraz droższa. – Na początku płaciliśmy 280 zł za wywóz tony śmieci, dzisiaj jest to 360 zł, a w następnym

przetargu z pewnością będzie to jeszcze wyższa kwota, bo dojdą nam dopłaty związane z wywożeniem śmieci
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – argumentował Krzysztof Mejer.
Działkowcy apelowali jednak o obniżenie stawki do 25 zł. – Proszę zrozumieć, że nie możemy dokładać do
tego systemu pieniędzy z innych źródeł, bo w jaki sposób miałbym obronić
ten pomysł przed radnymi? Muszę
mieć na uwadze dobro całego miasta,

bo za nie odpowiadam – wyjaśniał wiceprezydent.
Ostatecznie jednak wiceprezydent
Mejer zapowiedział, że urzędnicy dokonają raz jeszcze wyliczeń oraz analizy jak system gospodarowania odpadami będzie wyglądał, przy różnej
wielkości zryczałtowanej stawki.
Ostatecznie projekt uchwały w tej
sprawie poddany zostanie pod głosowanie na listopadowej sesji Rady Miasta.
Joanna Oreł
REKLAMA

RESTAURACJA
KAWIARNIA

• 11-18 listopada
Gęsina na świętego Marcina
• 11 listopada
Rogale Świętomarcińskie
• 19 listopada
Święto Młodego Wina Beaujolais Nouveau
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Razem raźniej

W szeregach rzemieślników

Spotkania koła cieszą się dużym zainteresowaniem.
Spotykają się co tydzień w mniejszym gronie – w większym raz
w miesiącu. Mowa o członkach
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Koła nr 6
Halemba, których jest aż 250! Naj-

starsza członkini ma 95 lat. Klub
organizuje wycieczki, zabawy
i spotkania z ciekawymi ludźmi.
Podczas ostatniego spotkania emerytów i rencistów odwiedził Jerzy
Szczerbiński, pełnomocnik prezy-

dent miasta ds. organizacji pozarządowych, z którym można było porozmawiać o działalności organizacji. Ponadto w każdy poniedziałek
w ﬁlii nr 18 Miejskiej Biblioteki
Publicznej jest możliwość wspólnego spędzania czasu podczas spotkań w węższym gronie. To ważne,
bo dzięki temu członkowie koła
wiedzą, że nigdy nie są sami.
– Spotykamy się przy kawie, możemy wspólnie spędzić czas i porozmawiać o swoich problemach
– mówi Antoni Kilkowski, prezes
halembskiego koła.
Na swoje spotkania zarząd koła
nr 9 zaprasza wszystkich chętnych.
Wystarczy przyjść na spotkanie
i wstąpić w szeregi Polskiego
Związku Emerytów i Rencistów,
a ten w całej Rudzie Śląskiej skupia
ponad dwa tysiące osób w dziewięciu kołach.
AW

77 młodych uczniów może pochwalić się tytułem świeżo upieczonych adeptów sztuki rzemieślniczej.
W piątek (6.11.) w Domu Kultury
Bielszowice odbyło się tradycyjne
już pasowanie na uczniów Rudzkiego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej.
Młodzi i niedawno pasowani rzemieślnicy szkolą się obecnie pod
okiem fachowców w 42 ﬁrmach,
kształcących w takich zawodach, jak
m.in.: fryzjer, mechanik, lakiernik,
blacharz, wędliniarz, cukiernik, piekarz, fotograf, kucharz, elektromechanik oraz stolarz. – Bieżący rok
poświęcony został szkolnictwu zawodowemu. Modne stało się stwierdzenie, że chcemy mieć dualny system
szkolenia – mówił Grzegorz Skudlik,
starszy rudzkiego cechu. – System
ten w Rudzie Śląskiej funkcjonuje od
dawna. Robimy to, bo wiemy, że do-

Foto: UM Ruda Śląska

BIELSZOWICE

Foto: AW

HALEMBA

Pasowanych zostało 77 uczniów.
piero praktyczna nauka zawodu może
przynieść pożądane efekty – dodał.
Wśród pasowanych najwięcej, bo
38 uczniów, uczęszcza do ZSP nr 1.
Pozostali to uczniowie ZSP nr 4, ZSP
nr 7 oraz ZPS nr 6 w Rudzie Śląskiej.
– Na zawód fryzjerki zdecydowałam

się ze względu na bliskość szkoły.
Chciałabym mieć ukończony zawód.
Fajnie byłoby załapać się później do
zakładu, w którym odbywam praktyki
– podkreślała Wiktoria Szukalska,
przyszła fryzjerka, a obecnie uczennica ZSP nr 1.
JO

Książka ich przyjacielem

ZSP nr 7 jest eko!

Mali uczniowi z chęcią zaczytywali się w książkach.
Młodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu zakończyli swój udział
w projekcie „Książka – przyjaciel na
całe życie”. Wrzesień i październik
był dla nich czasem, kiedy poznawali świat swoich książkowych bohaterów, a zarazem rozwijali pasję do

czytelnictwa. Pomysł, by wziąć
udział w projekcie padł ze strony rodziców uczniów rudzkiej podstawówki, którzy na jego realizację pozyskali doﬁnansowanie z Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
– Rodzice doskonale wiedzą jak
ważne w życiu każdego dziecka jest

obcowanie na co dzień z książką, jak
dobrze wpływa ona na jego rozwój.
To właśnie przyświecało autorom
przy pisaniu projektu – podkreśla
Ewa Stepuch, dyrektorka Szkoły
Podstawowej nr 14 w Bielszowicach.
120 dzieci po zajęciach lekcyjnych we wrześniu i w październiku
uczestniczyło w głośnym czytaniu
książek. – Maluchy zaprzyjaźniły się
z bohaterami książek i uczestniczyły
w konkursie plastycznym związanym
z ich przygodami – wyjaśnia Ewa
Stepuch. – Celem zrealizowanego
projektu było zwiększenie zainteresowania książkami, pobudzenie wyobraźni dzieci i pokazanie, że obcowanie z książką jest ciekawą i atrakcyjną formą spędzania czasu
– dodaje.
JO

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy
od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania,
zależy od każdego z nas” – te słowa prof. Floriana Plita
wybitnego polskiego geografa, doskonale rozumieją
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7.
W tym roku szkoła otrzymała międzynarodowy certyﬁkat „Zielona Flaga” oraz wyróżnienie Fundacji Partnerstwa dla Ekologii za duże zaangażowanie w projekcie „Materia Baterii”.
W ramach akcji uczniowie musieli zdobyć cztery
odznaki: EkoPromotor – organizując konkurs związany z wiedzą o bateriach, EkoInspektor – dzieci zorganizowały zbiórkę baterii w szkole, EkoBadacz –
uczniowie wybrali się z wizytą do Urzędu Miasta, by
dowiedzieć się więcej na temat zbiórki zużytych baterii oraz EkoEkspert – gdzie młodzież zdobywała wiedzę dotyczącą postępowania z bateriami ich utylizacją.
W nagrodę uczniowie wybrali się na wycieczkę do
zakładów zajmujących się recyklingiem zużytych akumulatorów Orzeł w Piekarach Śl. i Baterpol w Święto-

Foto: arch.

RUDA

Foto: arch.

BIELSZOWICE

Uczniowie zdobyli niedawno „Zieloną Flagę”.
chłowicach oraz do Muzeum Powstań Śląskich.
– W najbliższym czasie planujemy ponownie wziąć udział
w akcji „Moje czyste miasto” oraz chcemy zawalczyć
o kolejną ,,Zieloną Flagę” – mówi Dorota Głogowska,
nauczycielka języka polskiego w ZSP nr 7.
KB

| P�������
ANEGDOTY Lidia Stanisławska
Ponad dwieście gwiazd skrzących dowcipem, ciętą ripostą i inteligentną puentą
w jednym gwiazdozbiorze.
Anegdoty, które odsłaniają inną twarz ich bohaterów. Zabawne, czasem dające do
myślenia, innym razem zaskakujące opowieści o ludziach sceny, estrady i ﬁlmu.
Pożywka dla wspomnień i wzruszeń, trening dobrego humoru na najwyższym poziomie w wirtuozerskim wykonaniu Lidii Stanisławskiej, okraszony mistrzowską kreską Jacka Frankowskiego.
Lidia Stanisławska – artystka wszechstronna, piosenkarka o charyzmatycznym głosie oraz utalentowana i błyskotliwa pisarka i felietonistka. Niezapomniana wykonawczyni przebojów „Gwiazda nad tobą”, „Gram w kiepskiej sztuce”, „Z moich przeczuć”,
„Prawie miłość” i wielu innych w tym najnowszej piosenki „Nocne martini”. Autorka
książki „Jak nie zrobić kariery”.
Uchodząca za jedną z najpozytywniejszych postaci polskiego show-biznesu. Od
kilkunastu lat zamieszcza swoje felietony na łamach „Teletygodnia”.
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Całodobowo, smacznie
i zdrowo w „Kłosie”

To pierwsza całodobowa piekarnia w Rudzie Śląskiej. Jednak nie tylko można do niej zajrzeć o każdej porze dnia i nocy, ale także na
własne oczy zobaczyć, jak wygląda proces wypiekania pieczywa. Chodzi o Piekarnię – Ciastkarnię „Kłos”, która została otwarta w galerii handlowej na Bykowinie przy ul. Górnośląskiej 16.

W piekarni „Kłos” przy ul. Górnośląskiej można
skorzystać także z części kawiarnianej.

Wszystkie wyroby ﬁrmy „Kłos” są pieczone zgodnie z tradycją.

Klienci mogą zobaczyć jak wygląda proces pieczenia chleba.

– Klienci mogą zajrzeć do nas, kiedy tylko chcą. Wiemy z doświadczeń, że takie rozwiązanie jest potrzebne. W ciągu dnia liczba
klientów jest stała, natomiast w wielu placówkach ruch zwiększa
się ok. godz. 20 – 22. Wtedy właśnie ludzie chcą kupić świeże pieczywo na następny dzień na śniadanie, czy akurat wracają dopiero
z pracy – podkreśla Mariusz Kurzyca, dyrektor zarządzający w Zakładzie Piekarniczym „Kłos”. – To jest nasze autorskie rozwiązanie, które wdrożyliśmy 13 lat temu w piekarni w Katowicach-Piotrowicach, a które obecnie funkcjonuje w dziesięciu naszych sklepach (dwie placówki w Katowicach, Siemianowicach Śląskich,
Chorzowie, Bytomiu, Żorach, Sosnowcu oraz dwie w Tychach, a teraz także w Rudzie Śląskiej) – dodaje.
W Piekarni – Ciastkarni „Kłos” na Bykowinie rudzianie mają do
wyboru pełen przekrój wyrobów – od pieczywa na naturalnym zakwasie, przez pieczywo gatunkowe, po bułki, drożdżówki, ciasta,
torty, a także kanapki, które można sobie samodzielnie skomponować na miejscu. Jednak to nie wszystko – to bowiem także miejsce,
gdzie można napić się kawy lub świeżo wyciskanego soku z owoców. – Nareszcie powstało takie miejsce! Brakowało podobnego
sklepu na Bykowinie, gdzie zawsze znajdę świeże pieczywo. Dodat-

kowo znajduje się on w dogodnym miejscu, bo przy okazji innych
zakupów, mogę tutaj zajrzeć – mówi pani Monika, która odwiedziła
całodobową Piekarnię – Ciastkarnię „Kłos” na Bykowinie w dniu
jej otwarcia (piątek, 6.11.).
W sumie otwarcie piekarni świętowano przez trzy dni, a w każdym z nich klienci mogli liczyć kolejno na upominki – tradycyjny
żurek na zakwasie, chleb mały wiejski oraz ﬁrmową torbę z „Kłosa”. Dodatkowo co dwa tygodnie w sklepie będzie można liczyć na
specjalne okazje. Ale i bez tego warto zajrzeć do nowo otwartej
Piekarni – Cukierni „Kłos”. Tutaj bowiem jakość stawia się na
pierwszym miejscu, o czym można przekonać się na własne oczy.
– Nasze wyroby są w stu procentach naturalne – bez żadnych
sztucznych dodatków oraz spulchniaczy, przez co mają niepowtarzalny smak. Nie mamy nic do ukrycia, a nasze pieczywo jest zawsze smaczne. Dlatego możemy ten proces produkcyjny śmiało
pokazać – zaznacza Mariusz Kurzyca.
Zakład Piekarniczy „Kłos” idzie z duchem czasu, a jakość i nowoczesne technologie łączy z szacunkiem do tradycji. – Niedawno
wybudowaliśmy nowy zakład w Zabrzu-Rokitnicy (pracuje w nim
ok. 150 pracowników). To obecnie najnowocześniejszy na Śląsku

zakład produkcyjny o charakterze rzemieślniczym, bo nadal pieczemy z zachowaniem tradycyjnych receptur, ale przy zastosowaniu
najnowszej technologii, usprawniającej naszą pracę – przypomina
Mariusz Kurzyca.
2015 rok jest więc kolejną datą, która wpisze się w historię Zakładu Piekarniczego „Kłos”. Kolejną ważną, a zarazem jubileuszową, bo ﬁrma (prowadzona rodzinnie) istnieje od 1990 roku, więc
w tym roku przypada jej 25-lecie. To był czas nie tylko rozwoju, ale
również licznych nagród. Zakład Piekarniczy „Kłos” jest m.in. laureatem Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”. Firma została także wyróżniona nagrodą w kategorii piekarsko-ciastkarskiej w programie „Dobra Marka – Jakość, Zaufanie,
Renoma”. – Rozglądam się dookoła i bardzo się cieszę z mojego
dziecka, będącego efektem 25 lat związku z branżą piekarniczociastkarską. 25 lat to dużo i mało, ale myślę, że – biorąc pod uwagę
obecne realia – jest to całkiem niezły wynik i można być z niego
dumnym, jak ja z moich synów, którzy z ogromną siłą i determinacją
pracują na rzecz dynamicznego rozwoju rodzinnej ﬁrmy – podsumowuje Marian Kurzyca, założyciel i prezes ﬁrmy „Kłos”, a zarazem mistrz piekarstwa i cukiernictwa.

Podczas otwarcia pracownicy piekarni wyszli do mieszkańców ze smakołykami.

„Kłos” cały czas się rozwija. Oto nowy zakład produkcyjny w Zabrzu.

Adres: Ruda Śląska Bykowina, ul. Górnośląska 16, Galeria Ruda Śląska

www.piekarniaklos.pl
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www.rudaslaska.pl

Młodzieżowy Dom Kultury
w Rudzie Śląskiej
41-700 Ruda Śląska, ul. Janasa 28,
10 listopada 2015, godz. 11.00
WYSTAWA PRAC: KONKURS
PLASTYCZNY „RODZINNY”
Wstęp wolny

Konkurs w ramach projektu proﬁlaktycznego
„Ja +”, pod hasłem: „Potraﬁę to zrobić; robimy
to razem z...”. Termin nadsyłania prac – 19
października 2015 r. Wystawa prac, wręczenie
nagród nastąpi 10 listopada 2015 r. podczas gali
projektu proﬁlaktycznego.

Młodzieżowy Dom Kultury
w Rudzie Śląskiej
41-700 Ruda Śląska, ul. Janasa 28,
10 listopada 2015, godz. 11.00
KONKURS „PIOSENKI POZYTYWNEJ”
PT. „JESTEM NA PLUSIE”
Wstęp wolny

Konkurs realizowany w ramach projektu
proﬁlaktycznego „Ja +”. Termin przesłuchań
konkursowych – 21 października 2015 r. Koncert
Laureatów podczas gali projektu proﬁlaktycznego.

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69

więcej na

11 listopada 2015, godz. 17.00
HANYSY 2015
Bilety w cenie: 50 zł, 40 zł
Jubileuszowa, dwudziesta edycja imprezy
„Hanysy”. Ideą projektu jest wyróżnianie tytułem
i statuetką „Hanysa” wybitnych Ślązaków bądź
ludzi spoza Śląska, szczególnie przez Ślązaków
cenionych. Na corocznej uroczystej gali, nagradzani
są przedstawiciele świata sportu, dziennikarstwa,
medycyny, kultury, nauki, sztuki, przemysłu
i biznesu, a także instytucje takie jak teatry, opery,
fundacje, centra kultury czy media. Prowadzenie:
Grzegorz Poloczek, Bernard Krawczyk. Oprawa
muzyczna: Bartos Band i goście.

Centrum Inicjatyw Społecznych
,,Stary Orzegów”
Miejskiej Biblioteki Publicznej
ul. Kard. A. Hlonda 29
41-712 Ruda Śląska
11 listopada 2015, godz. 16.00
RECITAL PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
Wstęp wolny
Recital pieśni patriotycznych Pawła Piekarczyka
i Leszka Czajkowskiego w ramach obchodów
Święta Niepodległości.

www.rudaslaska.pl

Muzeum Miejskie
im. Maksymiliana Chroboka
ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska
12 listopada 2015, godz. 18.00
OTWARCIE WYSTAWY „MŁODA
RUDZKA JESIEŃ”
Wstęp wolny

Otwarcie wystawy poplenerowej IV edycji
konkursu dla dzieci i młodzieży „ Młoda Rudzka
Jesień”, połączone z wręczeniem nagród
laureatom. Ekspozycja będzie dostępna dla
zwiedzających w dniach 12-30 listopada 2015.

Muzeum Miejskie
im. Maksymiliana Chroboka
ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska
19 listopada 2015, godz. 18.00
OTWARCIE WYSTAWY
„RUDZKA JESIEŃ”
Wstęp wolny
Otwarcie wystawy pokonkursowej XLVIII edycji
Konkursu Plastyki Nieprofesjonalnej „Rudzka

Jesień”, połączone z wręczeniem nagród
laureatom (tegoroczna edycja obejmuje prace
z zakresu malarstwa i graﬁki). Ekspozycja
będzie dostępna dla zwiedzających w dniach 19
listopada-13 grudnia 2015

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty
ul. P. Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląska
20 listopada 2015, godz. 19.00
KOŁAKOWSKI:WYKPISZ:KORELUS
– JAZZ TRIO YOUNG POLISH
GENERATION OF MODERN
APPROACH TO JAZZ MUSIC
Bilety w cenie: 25 zł

Mateusz Kołakowski (fortepian), Alan Wykpisz
(bass), Bartłomiej Korelus (perkusja)
Sześć małych utworów na fortepian op.19 A.
Schoenberga – idea trawestacji atonalnego
dzieła na grunt muzyki improwizowanej powstała
w wyniku łączenia współczesnej muzyki jazzowej
oraz muzyki klasycznej. W prezentowanym
materiale muzycy, czerpiąc z kompozycji

Schoenberga, poddają je dekonstrukcji, starając
się przedstawić klasyczny utwór atonalny
w nowym świetle. Trio zostało zwycięzcą konkursu
Open Jazz towarzyszącemu festiwalowi Warsaw
Summer Jazz Days. Kołakowski:Wykpisz:Korelus
muzykę traktują jako jedność, totalnie nadając
jej ramy jazzu. Zatarli granice między oryginałem
a własną wizją. Robią to tak wspaniale, że nie
widać szwów, przejść z materii oryginalnej do
tej improwizowanej. Ich muzyka to precyzyjne
unisona, przenikanie linii melodycznych, elegancja
i smaczna estetyka!

Kino Patria ul. Chorzowska 3
41-709 Ruda Śląska
20 listopada 2015
X SPOTKANIA GÓRSKIE „LAWINY”
Wstęp wolny
Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty
ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śl.
21-22 listopada 2015
X SPOTKANIA GÓRSKIE „LAWINY”
Wstęp wolny
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INWESTYCJE

To także oni powitali mieszkańców, którzy przybyli na ubiegłotygodniowe uroczyste zakończenie
remontu budynku. Przed nim bowiem wystąpił Big Sunny Band,
działający pod szyldem Zespołu
Szkół Muzycznych I i II stopnia,
a który tym razem wystąpił pod jego... neonem. – Pomysł na ten
event nie był nowy. Już dawno
chcieliśmy robić koncerty przed
szkołą w okresie wiosennym i je-

Budynek szkoły muzycznej
odzyskał dawny blask

siennym. Teraz zmobilizowaliśmy się
i udało się połączyć uruchomienie nowego oświetlenia i pokazaniem tego,
na czym znamy się najlepiej, czyli muzyki, stąd też tytuł spotkania „Światło
muzyką malowane” – mówił Mirosław
Krause, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Rudzie Śląskiej. – Jesteśmy dumni z tego, że mamy neon, gdyż
z moich informacji wynika, że jesteśmy
jedyną szkołą muzyczną w Polsce, która taki posiada – podkreślał Mirosław
Krause.
Neon to jednak dopiero początek
zmian, które w ostatnich miesiącach

wprowadzono w budynku szkoły.
W ramach trwającego od czerwca remontu wymieniono pokrycie dachowe
budynku, okna i drzwi zewnętrzne
oraz instalację centralnego ogrzewania, a stropodach i ściany zewnętrzne
zostały ocieplone. Oprócz tego
w szkole zamontowano również windę oraz podjazd dla osób niepełno-

– Budynek ten jest jednym
z najciekawszych powojennych obiektów
zrealizowanych na terenie miasta
– podkreśla dr Łukasz Urbańczyk,
miejski konserwator zabytków. – Jego
prosta, kubiczna elewacja zyskała
indywidualny walor dzięki zastosowaniu
okładziny mozaikowej oraz wykonaniu
horyzontalnych pasów okien na elewacji
frontowej – mówi.

Foto: AW, UM Ruda Śląska

Zakończył się długo
wyczekiwany remont
budynku Zespołu Szkół
Muzycznych I i II stopnia
w Nowym Bytomiu,
a obiekt rozbłysnął
nowym blaskiem. I to
dosłownie. 4 listopada
odbyło się uroczyste
zapalenie neonu nad
wejściem do szkoły oraz
uruchomiono iluminację,
a uczniowie od teraz
mogą rozwijać swoje
talenty w komfortowych
warunkach.

Szkoła muzyczna zyskała
nowy wygląd, a także neon.

sprawnych. – Zabudowaliśmy także oświetlenie awaryjne i system telewizji dozorowej, co w połączeniu

z remontem oświetlenia
zewnętrznego z pewnością
przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa terenu szkoły – mówi Piotr
Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji
UM. Projekt termomodernizacji zo-

stał bardzo dokładnie przemyślany
i zaplanowany. Mozaika, która zdobi
elewację budynku jest ułożona w sposób gwarantujący zachowanie architektury obiektu zgodnie z pierwotnym
projektem. 
KB, AW

SZOLKA TYJU – I FEST LITERACKI

KONCERT

Śląscy autorzy książek zjechali do Rudy

Z Warsaw Summer Jazz
Days do Rudy Śląskiej

Foto: KB

Ten dzień zapadnie w pamięci mieszkańcom naszego miasta jako święto śląskiej literatury.
W czwartek (5.11.) do Halemby zjechali jedni z najważniejszych autorów książek z Górnego Śląska.
Wydarzenie Szolka Tyju – I Fest Literacki przyciągnęło rzesze miłośników literatury i śląskości.

Krystian Gałuszka, dyrektor MBP z malarzem, Henrykiem Wańkiem.
Impreza odbyła się w filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Halembie.
Główny organizator, dyrektor MBP Krystian Gałuszka nie krył zadowolenia
z tak dużego zainteresowania mieszkańców Rudy Śląskiej. – Przygotowywaliśmy to wydarzenie ponad dwa miesiące
i byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni
tak dużym odzewem ze strony wydawców
i autorów, którzy zaprezentowali swoje

dzieła na naszym kiermaszu. Gościliśmy
w Halembie elitę pisarzy z Górnego Śląska i jest nam bardzo miło z tego powodu – mówił Gałuszka. – Okazało się, że
śląska książka ma się bardzo dobrze.
Jest bardzo kolorowa i różnorodna pod
względem politycznym, językowym, merytorycznym czy edytorskim. Każdy z odwiedzających znalazł coś dla siebie
– dodał.

Od godziny 12 uczestnicy wydarzenia
mogli spotkać się i porozmawiać z wieloma cenionymi autorami, zakupić
książki z autografami i wysłuchać wystąpień pisarzy. Pośród autorów można
było spotkać m.in. Marka Szołtyska
– śląskiego pisarza i dziennikarza, Jerzego Ciurloka – słynnego kabareciarza
i pisarza, czy prof. Jana Malickiego – historyka literatury. Organizatorzy zapewnili także dodatkową atrakcję, jaką było
pisanie „żywej książki”. Każdy z przybyłych gości mógł dopisać jedno zdanie
na specjalnie przygotowanych tablicach,
które wspólnie tworzyły jedno, ale zarazem bardzo różnorodne opowiadanie.
Podczas spotkania wręczono dwie specjalne nagrody. Pierwszą z nich była nagroda Związku Górnośląskiego przyznana „Przyjacielowi śląskiej godki” ks. Jerzemu Szymikowi – teologowi i poecie.
Drugą nagrodę – „Tabulkę” – otrzymał
Henryk Waniek. Został on wyróżniony za
wybitne osiągnięcia artystyczne. Tablica
z imieniem i nazwiskiem zwycięzcy zostanie wmurowana w chodnik przed filią
nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Halembie. 
Karolina Bauszek

– „Ich koncert „uratował” ostatni
wieczór Warsaw Summer Jazz Days.
Ich występ to była bomba!” – powiedział po koncercie Jazz Trio (które
zwyciężyło w kategorii Open Jazz tegorocznego festiwalu) – Paweł Brodowski, redaktor naczelny periodyku
Jazz Forum. Teraz trio, które tworzą
Mateusz Kołakowski (fortepian), Alan
Wykpisz (bass) oraz Bartłomiej Korelus (perkusja) zagości na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej. W ten sposób MCK postanowiło
nawiązać do koncertów sprzed lat.
– Miejskie Centrum Kultury, które kiedyś robiło koncerty jazzowe, pragnie
powrócić do tej tradycji i zaoferować
znów ucztę muzyczną fanom tego gatunku – mówi Patrycja Ryguła-Mańka
z MCK-u.
Pianistą w trio jest Mateusz Kołakowski, który w 2002 roku otrzymał
jazzowego „Fryderyka” oraz zdobył nagrodę „The Most Promising Performer”
na Jazzowym Konkursie Pianistycznym
im. M. Solala w Paryżu. Wydał także
dwie solowe płyty: „14th Spring” i „Ad
Libitum”. Natomiast w 2008 r. wystąpił
w Nowym Jorku z Dave’em Liebmanem, a wydana z tego koncertu płyta
„Live at Jazz Standardh, otrzymała na-

grodę „Gwarancja Kultury 2009”. Muzyk koncertował na Kubie, w Indiach,
Kenii, Chile oraz w Europie. Z kolei na
kontrabasie w Jazz Trio gra rudzianin
Alan Wykpisz, absolwent Akademii
Muzycznej w Krakowie oraz student
Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej
w Katowicach. Członek High Definition Quartet, z którym był nominowany do nagrody ,,Fryderyk 2014”. Laureat wielu konkursów m.in.: Jazz Hoeilaart 2011, Bass2012 Copenhagen,
Tarnów International Jazz Contest
2014. Trzykrotny stypendysta ministra
kultury oraz laureat nagrody „Debiut
Śląski”. Alan jest synem Janusza „Estepa” Wykpisza, znanego z zespołu
Obstawa Prezydenta. Z kolei założycielem grupy jest Bartłomiej Korelus –
perkusista, który swój warsztat perkusyjny rozwija pod kierunkiem Krzysztofa Gradziuka. Inspiracji szuka zarówno na polu muzyki klasycznej oraz
jazzowej jak i sztuk plastycznych czy
literatury.
To niezwykłe trio wystąpi już wkrótce na deskach MCK-u. Koncert muzyków odbędzie się 20 listopada o godz.
19. Bilety w cenie 25 zł. Rezerwacja
pod numerem 32 248-62-40 lub na
bilety@mckrudasl.pl.
AW
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1. Zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych
na budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej przy
ul. Alojzego Jankowskiego 6.
2. Zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na
budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej przy
ul. Alojzego Jankowskiego 6.
3. Zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na
budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej przy
ul. Piernikarczyka 4.
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HOROSKOP
Studio Ezoteryki
i Terapii Naturalnych
FELICITAS
ul. Kłodnicka 97,
Ruda Śląska (Halemba)
doradca duchowy
Paulina Kubaszek
tel. 609-644-167
BARAN – Najwyższa pora, aby
przyjrzeć się bliskiej relacji. Najlepszym wyjściem z sytuacji będzie jej załagodzenie spokojną rozmową i luźnym podejściem do sprawy.
BYK – Po kilku przyjemnych wydarzeniach mogą nastąpić mniej miłe
sytuacje. Trzeba będzie stawić czoła napotkanym przeszkodom i wykazać się konsekwentnym działaniem.
BLIŹNIĘTA – Trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje pochopne
działania. Powinieneś rozważyć, czy podjęta
decyzja daje Ci satysfakcję. Trzymać się postanowienia, a może próbować coś naprawić?
RAK – Równowaga i spokój w końcu
nadejdą. Aktualnie jesteś na etapie
poszukiwania nowych rozwiązań, a kiedy tylko je znajdziesz – słońce znowu wyjdzie zza
chmur.
LEW – Najczęściej ranią nas najbliższe osoby. Miej wiarę w to, że wszystko się ułoży i znów nastanie harmonia i zgoda.
Nie pozwól, by smutek Cię przytłaczał.

PANNA – Okoliczności mogą Cię
zmusić do wyjazdu lub rozstania
z ukochaną osobą. Nie rozpaczaj, nieobecność
jeszcze polepszy sytuację i pogłębi Wasze
więzi.
WAGA – Będziesz zadowolona
z poprawy stanu zdrowia. Na nowo
odzyskasz witalność i siły życiowe. W Twoim
życiu nastanie radość, dobra zabawa i stabilność finansowa.
SKORPION – Oddasz się relaksowi
i wypoczynkowi. To dobry czas na
odprężenie i rekonwalescencję. Warto zafundować sobie wyjazd w zaciszne miejsce.
STRZELEC – Powrócisz wspomnieniami do szczęśliwego życia u boku
bliskiej Ci osoby. Im szybciej odpuścisz i pójdziesz dalej, tym lepiej i spokojniej się poczujesz. A kto wie, może tuż za rogiem ktoś nowy
już na Ciebie czeka...
KOZIOROŻEC – Twój dawny znajomy przypomni Ci o sobie… Rozmowa wprowadzi w Twoim życiu sporo zamieszania i chaosu. Mimo to warto się jej podjąć.
WODNIK – Nie trać energii i dobrego samopoczucia na porównywanie
się z innymi. Jesteś wyjątkowy sam w sobie
i jedyny w swoim rodzaju. Postaw na zdrowy
egoizm.
RYBY – W Twoim życiu nastąpił
czas cykli, pewne rzeczy odchodzą
w przeszłość, a inne odradzają się. Nie blokuj
naturalnego przepływu, poddaj się temu, co
przychodzi i odchodzi.

ROZRYWKA | 10.11.2015

25 LAT
NA
RYNKU

Sklep „Upominek” prowadzony przez
Franciszka Ochlińskiego oraz Iwonę
Matuszewską to rodzinna firma istniejąca
w Rudzie Śląskiej już od 25 lat. Przez
wszystkie te lata firma dbała o bogaty
asortyment oraz zadowolenie swoich
klientów. Profesjonalna obsługa to domena
firmy. Obecnie w ofercie sklepu można
znaleźć torby i teczki zarówno ze skóry
naturalnej jak i ekologicznej oraz saszetki,
portfele, rękawiczki i paski ze skór
naturalnych. Ponadto duży wybór biżuterii
srebrnej i ze stali szlachetnej. W sprzedaży
także parasole damskie, męskie i dziecięce.
Z okazji 25-lecia firma przygotowała
dla swoich klientów niespodziankę. 10%
rabat otrzyma każdy, kto w dniach od 16 do
21 listopada odwiedzi sklep „Upominek”
przy ulicy Solidarności 5 w Halembie.
OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Gabriela Narutowicza z
przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
1. Przedmiotem zbycia w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99
lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, obręb Bielszowice k.m. 7, stanowiących oznaczone numerami geodezyjnymi działki:
– 1285/1088 o powierzchni 1331 m²
– 1286/1088 o powierzchni 1265 m2
zapisane w księdze wieczystej nr GL1S/00022224/4 (działy III i IV są wolne od wpisów) - z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego
Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. działki stanowią teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentarycznie ulic wewnętrznych (symbole planu MN2 i KDW). Działki
pod zabudowę mieszkaniową są niezagospodarowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiadają regularny kształt, są zatrawione i porośnięte zielenią nieurządzoną.
Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ulicy Gabriela Narutowicza zapewniony jest poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działkach o numerach: 1052, 1289/1089 na zasadach ogólnych.
3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu dla działki numer :
– 1285/1088 wynosi – 120.000,00 zł 
– 1286/1088 wynosi - 112.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości 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 wg stawki obowiązującej
w dacie zbycia.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2015 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 07.12.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– działka 1285/1088 6.000,00 zł
– działka 1286/1088 5.600,00 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.

CHWILÓWKI
Na dowolny cel. W zależności od Twoich
aktualnych potrzeb i wymagań.

SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek
(redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul.
Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-306007, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Dział ogłoszeń drobnych: Aleksandra
Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr.
7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse
Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja
nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

13

www.wiadomoscirudzkie.pl 

WOKÓŁ NAS | 10.11.2015

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Wszystko musi być na tak
– Nowa płyta pt. „Wszystko musi być na tak”
odbiega charakterem od pierwszej. Przede
wszystkim zmieniliście gatunek muzyczny…
– To nasza druga płyta. Dwa lata temu wydaliśmy pierwszą, ale skierowaną do fanów disco polo. Tym razem postanowiliśmy skupić się na klimatach regionalnych. Na co dzień towarzyszą
nam oba gatunki, ale postanowiliśmy skupić się
teraz na śląskiej publiczności, która utwory
z pierwszej płyty, choć nie były całkiem śląskie,
przyjęła bardzo ciepło. Naszym zdaniem najbardziej podobały się utwory „Góraleczka” czy
„W klimacie”. Teledysk do piosenki „Góraleczka”
nagraliśmy w górach, ale jest on trochę związany
z Rudą Śląską, gdyż grająca góralkę Karolina pochodzi z Nowego Bytomia.
– Teledyski to dla Was dobra zabawa, czy
ciężka praca?
– Generalnie do teledysków podchodzimy na
luzie. Oczywiście jest to ciężka praca, ale w atmosferze dobrej zabawy tego się nie zauważa.
Wiele razy trzeba powtarzać różne ujęcia, ale jest
przy tym niezła zabawa. W czasie kręcenia teledysku do utworu „W klimacie” sporo osób będących
wówczas na plaży udało nam się wciągnąć do
wspólnej zabawy. Muzyka to nasza praca, ale nie
można jej traktować wyłącznie jako sposobu na

zarabianie pieniędzy. Jeśli nie będzie sprawiać radości nam, nie uda się przekonać do niej publiczności. Tego się trzymamy.
– Jak wygląda praca nad piosenką w duecie?
– Mamy szerokie horyzonty, nie stoimy w miejscu. Staramy się rozwijać i tworzyć muzykę, która
przypadnie do gustu naszym słuchaczom. Tworzymy razem, wspólnie komponujemy, później dopisujemy tekst. Czasem odwrotnie – nie ma reguły.
Każdy z nas po napisaniu muzyki lub tekstu konsultuje to z drugą połową zespołu. Jeśli nam pasuje, jedziemy do studia i nagrywamy. Następnym
etapem są testy na rodzinie. Puszczamy nową piosenkę rodzicom i wybrankom naszych serc.
– Plany na przyszłość?
– Planujemy oczywiście wydać kolejną płytę.
Zbieramy materiał, ale nie czujemy przymusu, jeżeli chodzi termin. Ważne jest dla nas to, żeby
móc dzielić się naszą twórczością z publicznością.
Do wydanej teraz płyty powstaną oczywiście teledyski. Marzy nam się wydanie płyty z polskimi
kolędami. Nie wiemy, czy ten projekt uda się zrealizować, ale będziemy do tego dążyć. Jeśli nie
uda się w tym roku, odłożymy to na przyszły rok,
ale wierzymy, że ta płyta trafi kiedyś na rynek.

Arkadiusz Wieczorek

Foto: Agnieszka Rolnik

Andrzej i Krzysztof Weingarthowie to śpiewający duet z Gliwic. Bracia mają na swoim koncie już dwie płyty, które dedykowane były dwom różnym grupom słuchaczy. W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” spotykamy się z okazji wydania drugiego krążka stworzonego z myślą o śląskiej
publiczności.

Wygraj płytę duetu EKEA!
Wyślij SMS-a o treści: wiad.plyta45 + imię i
nazwisko na numer 71100 (koszt SMS-a
to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto). Na SMS-y
czekamy 10.11.2015 od godz. 10.00 do
13.11.2015 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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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Panu
Antoniemu Ratce
Zasłużonemu dla Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Żony
przekazują

Kazimierz Myszur
Przewodniczący
Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami
Urzędu Miasta

Panu Krystianowi i Aleksandrze Dera
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

OJCA i TEŚCIA

przekazują
Zarząd, Koleżanki i Koledzy
z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej rejonie ulicy Noworudzkiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
1. Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest prawo użytkowania wieczystego
niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa położonej w rejonie ulicy Noworudzkiej – działki numer
491 o powierzchni 1994 m2 obręb Ruda k.m. 5, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1S/00012847/4 (działy III i IV są wolne od
wpisów), w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 5.12.2089 r.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka stanowi teren
obiektów i urządzeń elektroenergetycznych (symbol planu E1).
3. Zbywana działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej i niezabudowanych terenów pod produkcję, posiada kształt prostokąta, jest zatrawiona i porośnięta zielenią nieurządzoną.
Działka objęta jest umową najmu nr UM/2380/AG/1589/DP-D/2014 z dnia 1.08.2014 r. na okres do dnia 31.07.2017 r.
Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ul. Szyb Walenty poprzez drogi wewnętrzne ulice: Szyb Mikołaj i Noworudzką oraz przez działkę nr 499, na której zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa. Wynagrodzenie
z tego tytułu wynosi 46.000,00 zł i zostanie powiększone o podatek VAT. Nabywca będzie zobowiązany uiszczać opłaty roczne
z tytułu wieczystego użytkowania.
Cena wywoławcza (netto) do II przetargu wynosi 56.800,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie
zbycia.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2015 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 8.12.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 2.900,00 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/ 244-90-56.
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Usługi

Usługi pogrzebowe

R Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

R DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32
240-03-88, 32 242-26-27.

R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-0401.
R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
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.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.
R Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
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 Łatwa pożyczka, dojazd. Tel. 780116-672.
R Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606274-056.
R Serwis naprawa komputerów laptopów Ruda Śl.-Wirek zadzwoń, tel. 605338-087 lub odwiedź FB: www.facebook.com/vitecserwis.

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, 35 m2, 95
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Godula, dwupokojowe, 45 m2, 88
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Bykowina, trzypokojowe, 77 m2,
155 tys., www.ANEL.pl. Tel. 502-052885.
R Wynajmę mieszkanie dwupokojowe,
47 m2, Halemba, 950 zł/miesiąc, www.
ANEL.pl. tel. 501-239-405.
R Ruda Śląska i okolice – poszukujemy mieszkań, domów, działek www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523055.
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.
R Godula – sprzedam mieszkanie, 40
m2, 57 m2 i 63 m2. GABRIEL, tel. 607706-692.
R Wirek – osiedle Elsnera, sprzedam
42 m2 i 60 m2. GABRIEL, tel. 607-706692.
R Kochłowice – sprzedam dwupokojowe, 36 m2 i 42 m2, GABRIEL, tel. 607706-692.
R Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
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R Dwupokojowe: Osiedlowa 38 m , 95
tys., Gilów 48 m2, 95 tys., Potyki 47 m2,
99 tys., Energetyków, 35 m2. LOKATOR,
tel. 793-017-323.
2

R
Trzypokojowe: Sztygarska 59 m2,
139 tys., Bocianów, 61 m2, 135 tys., Robotnicza, 60 m2, 148 tys. LOKATOR, tel.
793-017-323.
R Czteropokojowe: Paderewskiego 70
m2, 149 tys. LOKATOR, tel. 793-017323.
R M-3, 51 m , 115 tys. zł Godula, I piętro c.o. miejskie CONTRACTUM. Tel.
793-396-040.
2

R M-3, 42 m2, 69 tys. zł, Ruda c.o. miejskie. CONTRACTUM, tel. 793-396-040.
 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, Halemba 1, bez pośredników. Tel. 504167-870.
 Sprzedam M-3, 42,75 m2, Wirek (po
remoncie). Tel. 600-112-699.
 Do wynajęcia kawalerka w Goduli.
Tel. 509-147-563.
 Sprzedam garaż blaszany. Nowy Bytom ul. Mieszka. Tel. 694-829-259.
 Do wynajęcia lokal w centrum Nowego Bytomia. Tel. 603-372-240.
 Sprzedam M-3 Nowy Bytom centrum, 44 m2, 76 tys. Tel. 667-958-383.
 Do wynajęcia komfortowe mieszkanie 44 m2, Bytom, 600 zł/mc + media. Tel.
607-219-491.

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

R Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej
pilne, tel. 794-041-006.

R
Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel.
510-823-457.

R Kawalerki: Czarny Las, 34 m2, 65 tys.,
Bykowina, 32 m2, 57 tys. LOKATOR, tel.
793-017-323.

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

R NOWE POŻYCZKI BEZ BIK, Z ZAJĘCIAMI KOMORNICZYMI. 516-516611, 32 260-00-33.
R Rencista, ,,złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32 30720-99, 784-699-569.
R VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044055!
R Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie, panele. Tel. 501-815416.
R Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!!
Sprawdź, tel. 32 230-39-74.
R Chwilówki, pożyczki. Proste i jasne
zasady, min. formalności. Tel. 32 25573-30, 512-255-401.

Kochłowice – Rynek

Lokale do wynajęcia
w nowo powstającym
pawilonie handlowym
Telefon: + 48 698-735-443

 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.
 Skup samochodów na części. Tel.
603-534-003, 32 275-05-47.

Praca
R Zatrudnię krojczego do zakładu
odzieżowego w Rudzie Śląskiej. Tel.
691-403-472.
R Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488596.
R Zatrudnimy kierowców z uprawnieniami kat. C – tel. kont. 693-399-001,
(32) 273-63-69 oraz dekarzy, murarzy,
płytkarzy posiadających ukończoną
szkołę zawodową lub kurs zawodowy –
tel. kont. 605-734-060, 32 273-63-69.
R Zatrudnię samodzielnego blacharza
samochodowego, na pełny etat. Godziny pracy od 8 do 16. Wynagrodzenie od
3500 zł. Kontakt tel. 504-052-841.
R Zatrudnię osobę do prac porządkowych. Tel. 501-933-518, kontakt w godzinach 14.00-17.00.
R Firma Aspen zatrudni osoby do sprzątania obiektu magazynowego-Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty, tel. 661-991-554.

Różne
R Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.
R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel.
607-468-787.
R Futra, skóry, kożuchy, szycie na miarę, przeróbki. Dojazd gratis. www.fiszer-futra.com.pl. Tel. 608-247-990.

Matrymonialne
R 50-latka pozna Pana do poważnego
związku. Tel. 797-141-664.

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

informuje  o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju
236) wykazu lokalu użytkowego nr 04
mieszczącego się w Rudzie Śląskiej
w budynku przy ul. Radoszowskiej 108,
stanowiącego własność Miasta Ruda
Śląska, który przydzielony zostanie
w trybie bezprzetargowym na podstawie
umowy najmu zawartej na okres 3 lat.

OGŁOSZENIE I WARUNKI PRZETARGU
(LICYTACJI USTNEJ)
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej ogłasza i podaje warunki przetargu (licytacja ustna) sprzedaży samochodu RENAULT KANGOO Express II 1.4
1390cm³/55.0kw rok produkcji 2002, paliwo:
benzyna. Cena wywoławcza: 3 400 zł brutto.
Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie
się w dniu 27.11.2015 r., o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie
Śląskiej przy ul. Dąbrowskiego 18, pok.26 (II
piętro).
Pojazd stanowiący przedmiot sprzedaży
można oglądać na terenie MBP przy ul. Dąbrowskiego 18, pon.-pt. w godz. 12.00-15.00.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, w siedzibie i na stronie internetowej MBP
w Rudzie Śląskiej (www.biblioteka.r-sl.pl) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej MBP (biblioteka.r-sl.pl/bip).
Dodatkowych informacji udziela Miejska
Biblioteka Publiczna – Dział OrganizacyjnoAdministracyjny, tel. 32/ 242-05-86 (Marcin
Kucharczyk, kierownik, wew.41, Justyna Gąsiorek, wew.44, w godz. 8.00-15.00).
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22

posiada do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe + boksy handlowe
oraz nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów
Pow.

Usytuowanie i instalacje
w lokalu

Ruda Śl. 5, ul. Sztolniowa 13
Ruda Śl. 5, ul. Brygadzistów 1
Ruda Śl. 5, ul. Józefa Grzegorzka 10b
Ruda Śl. 5, ul. Józefa Grzegorzka 10a
Ruda Śl. 5, ul. Alfonsa Zgrzebnioka 18a
Ruda Śl. 5, ul. Franciszka Wilka 6b

Stawka
eksploat. zł/
m2netto
17,46
12,67
15,84
15,84
12,67
17,46

184,90
120,00
14,00
10,50
8,00
20,00

w pawilonie wolnostoj. z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Adres lokalu

Ruda Śl. 5, ul. Pawła Poloczka 4a

17,46

11,00

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5, ul. Wincentego Pośpiecha 2a
Ruda Śl. 5, ul. Wojciecha Korfantego 19
Ruda Śl. 3, ul. Joanny 14b
Ruda Śl. 4, ul. Antoniego Zielińskiego 8
Ruda Śl. 4, ul. Ludwika Piechy 6
Ruda Śl. 10, ul. Ludomira Różyckiego 30
Ruda Śl. 10, ul. Ludomira Różyckiego 30
Ruda Śl. 10, ul. Ludomira Różyckiego 30
Ruda Śl. 10, ul. Ludomira Różyckiego 30
Ruda Śl. 10, ul. Ignacego Paderewskiego 7

15,84
15,84
19,24
15,84
15,84
9,46
9,46
11,82
11,82
15,05

29,00
31,00
41,64
79,38
34,20
50,65
422,67
195,00
56,76
20,70

Ruda Śl. 10, ul. Ignacego Paderewskiego 5

15,84

120,00

Ruda Śl. 9, ul. Konstantego Damrota 7

15,84

99,75

Ruda Śl. 7, ul. Oświęcimska 83

6,48

241,35

Ruda Śl., ul. Cypriana Norwida 26

11,82

266,50

parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
w pawilonie wolnostoj. z c.o.
w pawilonie wolnostoj. z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.
I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.
I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.
I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w pawilonie
wolnostoj. z c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.
(stawka obniżona na 2 lat w związku
z przeprowadzeniem remontu, po
tym okresie stawka zg. z obowiązującym cennikiem)
I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.
(możliwość podziału lokalu)

Ruda Śl., ul. Cypriana Norwida 26

11,82

48,80

I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl., ul. Cypriana Norwida 26

11,82

17,70

I piętro w paw. wolnostoj bez c.o.
(ryczałt za c.o. w pomieszczeniach
wspólnych)

Ruda Śl, ul. Cypriana Norwida 8

17,46

36,00

parter w pawilonie wolnostoj. z c.o.

poniżej parteru w budynku dyrekcji
z c.o.
A.
do wynajęcia od zaraz nw. boks handlowy przy ul. Piotra Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9
Boks handlowy
nr 17
o pow. 12,50 m2
Boks handlowy
nr 8
o pow. 7,70 m2
Boks handlowy
nr 7
o pow. 6,50 m2
stawka eksploatacyjna 49,50zł/m2 + VAT i media
przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3
Boks handlowy nr 3 	
II etap o pow. ,70m2
Boks handlowy nr 4 	
II etap o pow. 10,10m2
Boks handlowy nr 5 	
II etap o pow.7,56m2
Boks handlowy nr 6 	
II etap o pow. 7,60m2
Boks handlowy nr. 9
o pow. 15,81m2
Boks handlowy nr 10 	
II etap o pow. 8,90m2
Boks handlowy nr 17
II etap o pow. 11,40m2
Boks handlowy nr 18 	
II etap 	 o pow. 3,60m2
Boks handlowy nr 4 	 I etap o pow. 12,60m2
Stawka eksploatacyjna na okres 6m-cy 28,90zł/m2 + VAT po tym terminie 41,29zł/m2 + VAT
i media
B.
do nabycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów
Ruda Śl., ul. Magazynowa 12

Adres

Pow. m2

11,82

Cena zbycia zł

104,85

Wysokość
wadium zł
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Działka nr

KW

Ruda Śl. 5
ul. Górnośląska/
8.503,00 154.000,00 + VAT 15.400,00
1877
GL1S/00007495/3
Wincentego Pośpiecha
Ruda Śl. 5
1388/88,
6.830,00 122.600,00+ VAT
12.260,00
GL1S/00007495/3
1374/85
ul. Pawła Poloczka
Ruda Śl. 5 ul. Szpaków
7.509,00 40.000,00 + VAT
4.000,00
623/505
GL1S/00005690/6
Przed przejęciem lokalu, boksu, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności czynszowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz pod nr telefonu 32 24824-11 wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

ogłasza o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na podstawie
umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których wartość zgodnie z wyceną
rzeczoznawcy wynosi:

w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Podlas 2/20, 2 p. + k., III piętro
o pow. 36,80 m2
86.400,- zł
ul. Podlas 4/59, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 37,50 m2
72.700,- zł
ul. Heleny Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro
o pow. 38,00 m2
74.836,- zł
ul. Joanny 7/17, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 48,80 m2
99.600,- zł
ul. Podlas 10c/3, 2 p. + k., I piętro
o pow. 44,70 m2
93.738,- zł
ul. Podlas 4/61, 2 p. + k., X piętro
o pow. 37,10 m2
67.578,- zł
ul. Podlas 20b/1, 1 p. + k., parter
o pow. 32,60 m2
67.120,- zł
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Wojciecha Bogusławskiego 7/12, 2 p. + k., II piętro
o pow. 48,40 m2 106.129,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7b/3, 4 p. + k., parter
o pow. 62,00 m2 128.200,- zł
ul. Bzów 3a/11, 1 p. + k., III piętro
o pow. 36,70 m2
93.400,- zł
ul. Cypriana Norwida 6/83, 2 p. + k., VII pietro
o pow. 38,70 m2
83.100,- zł
ul. Adama Mickiewicza 6/106, 3 p. + k., VIII piętro
o pow. 44,20 m2 `90.336,- zł
ul. Adama Mickiewicza 8 m 38, 2 p. + k., III piętro
o pow. 39,00 m2
82.157,- zł
ul. Fiołków 6/5, 2 p. + k., I piętro
o pow. 50,70 m2 114.494,- zł
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Równoległa 5a/13, 3 p. + k., IV piętro
o pow. 45,30 m2 104.000,- zł
ul. Adolfa Kempnego 2b/14, 1 p. + k., IV piętro
o pow. 35,00 m2
73.522,- zł
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 15/16, 3 p. + k., V piętro
o pow. 54,70 m2 123.700,- zł
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/21, 4 p. + k., X piętro
o pow. 62,20 m2 130.000,- zł
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/19, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 34,30 m2
73.470,- zł
ul. Fryderyka Joliot-Curie 4d/1, 2 p. + k., parter
o pow. 46,40 m2 105.861,- zł
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. ks. Jana Szymały 10b/19, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 37,90 m2
85.031,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 4/5, 2 p. + k., I piętro
o pow. 48,65 m2 100.326,- zł
ul. Gwarecka 31/24, 3 p. + k., III i IV piętro
o pow. 61,41 m2 139.930,- zł
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Energetyków 13a/23,  3 p. + k., IV piętro
o pow. 47,30 m2 108.992,- zł
ul. Solidarności 4a/14, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 40,90 m2
91.142,- zł
ul. Energetyków 7b/17, 2 p. + k., II piętro
o pow. 34,00 m2
87.377,- zł
ul. Solidarności 11c/14, 2 p. + k., III piętro
o pow. 38,80 m2
70.464,- zł
ul. Międzyblokowa 7c/7, 2 p. + k., II piętro
o pow. 37,00 m2
76.263,- zł
Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej ważności winien
zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny
podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem ceny wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu (należy podać
miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące zwrotu i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej,
ul. Magazynowa 12 pokój 121 we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni. Pracownik
Spółdzielni przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67102024010000000200450502 w PKO BP
O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza złożyła
wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek zostanie o tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 m-ca od dnia wpłaty całej należności. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku,
proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające
niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z wymianą
okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew.
209.
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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
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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
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Artura Grottgera z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości
pod drogę dojazdową

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Artura Grottgera z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości
pod drogę dojazdową

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego 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-Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera, stanowiącej działkę oznaczoną
numerem geodezyjnym 1294/1193 o powierzchni 942 m2, użytki: Bz, Lz-IV, obręb Bielszowice, zapisaną na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość zostanie zbyta wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek Bz, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1294/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu
MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających
w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki nr 1294/1193 pod zabudowę mieszkaniową
wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynosi:
– 118.100,00 zł, tj. działka pod zabudowę 107.000,00 zł, droga 11.100,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową
i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową 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.
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 11.12.2015 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 4.12.2015 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 6.000,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Grottgera, działka nr 1294/1193” 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.

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego 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-Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera, stanowiącej działkę oznaczoną
numerem geodezyjnym 1295/1193 o powierzchni 736 m2, użytek Bz, obręb Bielszowice, zapisaną
na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość zostanie zbyta wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek Bz, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1295/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu
MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających
w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki nr 1295/1193 pod zabudowę mieszkaniową
wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynosi:
– 99.100,00 zł, tj. działka pod zabudowę 88.000,00 zł, droga 11.100,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową
i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową 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.
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 14.12.2015 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 7.12.2015 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 5.000,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Grottgera, działka nr 1295/1193” 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.
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RUGBY

ZAPASY

PIŁKA RĘCZNA

Jubileuszowy Turniej Zapaśniczy
im. Ryszarda Dworoka

Grunwald zatrzymany

Zapaśnicy z Rudy Śląskiej świetnie spisywali się na matach.
W dniach 6-7.11. w Rudzie Śląskiej odbył
się XXV Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. Ryszarda Dworoka. W zawodach
udział wzięło 17 klubów z całej Polski. Młodzi zapaśnicy z Rudy Śląskiej zdobyli cztery
medale. W stylu wolnym złoto zdobył Maciej
Wieczorek (w kategorii 63 kg), a srebro wywalczył Jakub Gabryś (w kat. 69 kg). Obydwaj zapaśnicy reprezentują klub ZKS Slavia
Ruda Śląska. W stylu klasycznym złoto wywalczył Kamil Zakrzewski (w kat. 85 kg),
a srebro Michał Kareciński (w kat. 50 kg).
Rudzcy medaliści w klasyku są reprezentantami KS Pogoń Ruda Śląska. W punktacji dru-

żynowej w stylu wolnym pierwsze miejsce
zajęła ZKS Slavia, wyprzedzając LMKS Krasnystaw i LKS Mazowsze Teresin. W stylu
klasycznym najlepszym klubem okazał się
AKS Piotrków Trybunalski. Gospodarz turnieju zajął w drużynówce czwartą lokatę.
Z kolei w Warszawie odbyły się X Mistrzostwa Polski Weteranów. Bardzo dobrze spisali
się oldboje z Pogoni Ruda Śląska. Jerzy Sekura zdobył złoto w kategorii 85 kg w stylu klasycznym, natomiast Zbigniew Bonczuk wywalczył złoto w stylu wolnym (w kat. 65 kg),
a w klasyku uplasował się na drugim miejscu.

PIŁKA NOŻNA – III LIGA

Grunwald lepszy od Górali
w szalonym meczu
PODBESKIDZIE II BIELSKO-BIAŁA – GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA 3:5
0:1 Łukasz Cymański (16’), 0:2 Łukasz Cymański (21’), 1:2 Maciej Felsch
(39’, karny), 2:2 Krzysztof Łaciak (65’),
2:3 Łukasz Cymański (65’), 3:3 Sebastian Bartlewski (67’), 3:4 Kamil Fredyk (82’), 3:5 Robert Chwastek (90’)
Gruwald: Lamlih – Fredyk, Wolek,
Sikora, Szczypior – Cichecki, Kowalski
(Jagodziński), Brzozowski (Stebel ), Cymański (Kiepura) – Stanisławski, Chwastek
Trener: Teodor Wawoczny
W Bielsku-Białej mecz dla podopiecznych Dariusza Mrózka rozpoczął się fatalnie. Już po 21 minutach Górale przegrywali 0:2 po golach Łukasza Cymańskiego.
Po godzinie ambitnie grającym bielszczanom udało się jednak doprowadzić do remisu. Jeszcze przed przerwą, w 39. minucie kontaktową bramkę z rzutu karnego
zdobył Maciej Felsch. W 62. minucie do
remisu strzałem z dystansu doprowadził
Krzysztof Łaciak. Trzy minuty później
Cymański zaliczył jednak swoje trzecie
trafienie, a goście ponownie wyszli na prowadzenie. Co prawda w 67. minucie do
wyniku 3:3 doprowadził Sebastian Bar-

tlewski. Jednak końcówka ponownie należała do zespołu z Rudy Śląskiej. Tym samym przerwana została seria sześciu meczów bez porażki w wykonaniu Podbeskidzia II. Poprzedniej przegranej Górale doznali 18 września w meczu z Odrą
w Opolu. Dla Grunwaldu to drugie zwycięstwo z rzędu i awans o jedno oczko
w ligowej tabeli. Niewątpliwym bohaterem „zielonych” był pomocnik Łukasz
Cymański, który ustrzelił hat-tricka.
– W żadnym wypadku nie spodziewałem się
zdobycia trzech bramek. Chyba udało mi
się to pierwszy raz w życiu. Z reguły grałem
na obronie i nie miałem okazji strzelać często do bramki. Zdarzały się pojedyncze trafienia, czasami dwie bramki w meczu, ale to
już rzadko, a hat-trick – po raz pierwszy.
Pierwsza bramka gospodarzy wprowadziła
w nasze szeregi lekką nerwówkę. Później
chyba też wkradło się rozluźnienie. Nie
chcę mówić, że to błędy indywidualne. Jesteśmy drużyną, każdy odpowiada za wynik. Dobrze, że udało nam się wyciągnąć na
5:3, bo szkoda by było tutaj przegrać, a nawet zremisować – mówił Łukasz Cymański
bohater, Grunwaldu.

ASPR ZAWADZKIE – SPR GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA 33:24 (18:10)
Grunwald: Błaś, Borecki, Wilk –
Kurzawa 6, Płonka 5, Klementowicz
5, Wodarski 3, Gansiniec 2, Giebel 1,
Milewski 1, Mięsopust 1, Nowak, Lisowski, Zarzycki, Ciepliński
Skończyła się zwycięska seria piłkarzy ręcznych Grunwaldu Ruda Śląska.
Podopieczni trenera Mariusza Gracki
zostali zatrzymani w Zawadzkich,
gdzie ulegli miejscowemu ASPR-owi
33:24. Bez wątpienia był to najgorszy
występ rudzian w tegorocznych rozgrywkach drugiej ligi. Porażka „zielonych” spowodowała, iż czołówka ligi
bardzo się wyrównała. Czołowe trzy
drużyny mają po jednej porażce, więc
zapowiada się interesująca walka
o awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
Początek spotkania był fatalny
w wykonaniu SPR-u. Po kilku minutach gospodarze mieli na swoim koncie
pięć trafień, a goście nie potrafili pokonać doskonale spisującego się między
słupkami Sławomira Donosewicza.
Bramkarz miejscowych bronił instynktownie rzutów Grunwaldu, uruchamiając jednocześnie szybkich skrzydłowych, którzy bez problemów powiększali przewagę swojej drużyny. Ataki

gości były chaotyczne i nie było pomysłu na dobrze spisującą się defensywę
ASPR-u. Podsumowaniem pierwszych
30 minut był rzut bezpośredni, który
wykonywał były zawodnik Grunwaldu, Marceli Migała. Wyróżniający się
szczypiornista posłał piłkę w samo
okienko bramki, czym przypieczętował dobrą grę swojego zespołu. Po słabej pierwszej połowie Grunwald przegrywał różnicą ośmiu bramek i musiało
nastąpić prawdziwe trzęsienie ziemi
w szatni, aby druga odsłona przyniosła
zmianę rezultatu.
Niestety druga połowa zaczęła się od
prostych strat i szybkich bramek drużyny z Zawadzkich. Przewaga wzrosła
nawet do kilkunastu bramek i losy spotkania wydawały się być przesądzone.
Ambitna gra rudzian pozwoliła zniwelować nieznacznie straty, by ostatecznie przegrać 33:24.
Przed piłkarzami ręcznymi z Rudy
Śląskiej kolejne spotkanie, tym razem
we własnej hali, w środę o godz. 14.30.
Drużyna gości co prawda plasuje się
niżej w ligowej tabeli, ale to nie oznacza, że miejscowych czeka spacerek.
Kibiców zapraszamy do hali MOSiR
-u w dniu Święta Niepodległości.

Słaby występ
Diablic
Ostatni turniej Mistrzostw Polski Kobiet
w rugby 7 w rundzie jesiennej odbył się
w sobotę (7.11.) w Warszawie. Diablice po
nienajlepszym początku sezonu chciały zostawić po sobie dobre wrażenie, jednak nie
udało im się to.
W fazie grupowej Diablicom przyszło się
zmierzyć z Błyskawicami Wrocław oraz
Black Roses Posnanią. Spotkanie z wrocławiankami było zacięte i wyrównane, do
przerwy padło tylko jedno przyłożenie dla
rywalek Diablic. Rudzianki mocniej zaatakowały dopiero w drugich siedmiu minutach
i po przyłożeniach Cebuli i Piekorz udało się
zwyciężyć 10:5. Z wicemistrzyniami Polski
z Poznania już im tak dobrze nie poszło, musiały uznać wyższość rywalek 5:33, a honorowe przyłożenie zdobyła Cebula. Po jednym zwycięstwie i jednej porażce w grupie
Diablicom w kolejnej fazie przyszło powalczyć już tylko o miejsca 5-7 z Legią Warszawa i ponownie Błyskawicami Wrocław.
Niestety w obu tych spotkaniach nie zdobyły nawet punktu – z Legionistkami przegrały 0:37, a z Błyskawicami 0:20. Ostatecznie
zajęły 7. miejsce. Zwyciężyły niepokonane
w tym sezonie Biało-Zielone Ladies Gdańsk,
które w finale pokonały Black Roses Posnanią 17:10. Diablice przerwę między rundami
przezimują na 5. miejscu w tabeli.

PIŁKA RĘCZNA

Zgoda odnosi kolejne zwycięstwo
ZGODA BIELSZOWICE – IMPERIUM KATOWICE 32:16
Zgoda: Ściuka 10, Krzysteczko Martyna 9, Krzysteczko Dominika 4, Frątczak
3, Sobota 3, Szudera 1, Zwierko 1, Kaczmarek 1, Podsiedlik, Ploch, Kołoczek,
Mańka, Wójcik, Dziółko
W sobotę (7.11.) na hali sportowej w Bielszowicach został rozegrany mecz pomiędzy
drużyną KS Zgoda Ruda Śląska a drużyną
KS Imperium Katowice. Rudzianki od
pierwszych minut pewnie prowadziły w spotkaniu, stopniowo powiększając swoją przewagę. W wyniku przemyślanej gry w ataku
zawodniczki KS Zgoda Ruda Śląska do
przerwy prowadziły z KS Imperium Katowice 14:7. W tym spotkaniu rudzka drużyna
aż osiem bramek zdobyła po rzutach karnych. Po przerwie kibice, którzy w sobotę
licznie przybyli na mecz miejscowych zawodniczek, mogli oglądać świetnie dysponowaną w tym dniu bramkarkę Magdalenę

Zgoda w kolejnym ataku na bramkę Imperium.
Kołoczek, dobrą grę w obronie oraz ataku
naszej drużyny, co później przełożyło się na
wynik końcowy 32:16. Najskuteczniejszymi

zawodniczkami w Zgodzie były Martyna
Ściuka oraz Martyna Krzysteczko, które
łącznie zdobyły 19 bramek.

WYNIKI RUDZKICH DRUŻYN
Piłka nożna
Slavia Ruda Śląska
– Zieloni Żarki 4:0
Jastrząb Bielszowice
– SKS Gwarek Zabrze 2:2
LKS Naprzód 32 Syrynia
– Urania Ruda Śląska 1:0

Wawel Wirek
– KS 27 Gołkowice 1:1
MKS Pogoń Ruda Śląska
– KS Hetman 22 Katowice 8:0
Futsal
Gwiazda Ruda Śląska

– Red Devils FC Chojnice
3:4
Koszykówka
AZS Politechnika Częstochowa
– KS Pogoń Ruda Śląska
72:66

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Dobre zawody
sztangistów
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PŁYWANIE

W poszukiwaniu drugiej Otylii Jędrzejczak

Otylia Swim Tour to cykl jednodniowych,
bezpłatnych warsztatów dla dzieci w wieku
od 10 do 14 lat oraz ich opiekunów i trenerów. Młodzi pływacy odbędą całodniowe
warsztaty, które prowadzone będą w rudzkim Aquadromie oraz w hali sportowej MOSIR-u w Halembie. Co jednak najważniejsze i najciekawsze – szkolenie w basenie
prowadzić będą trenerzy pod przewodnictwem mistrzyni olimpijskiej, Otylii Jędrzejczak.
Ruda Śląska wybrana została przez pływaczkę nieprzypadkowo. – To tutaj rozpoczęła się moja przygoda z pływaniem – podkreśla Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska w Europie i na świecie. – Mój pomysł
został bardzo przychylnie przyjęty przez
władze tego miasta. W swojej karierze sportowej bardzo wiele zawdzięczam trenerom,
Wiktoria Grzywocz na pomoście. z którymi pracowałam, bo talent to nie
wszystko. Moi mistrzowie przekazywali mi
wiedzę, pozytywną energię i motywowali do
Udany start sztangistów CKS Slavia działania. Teraz chciałabym spłacić ten
Ruda Śląska na IV rzucie Śląskiej Ligi Juniorów do lat 20, który odbył się w sobotę
(7.11.) w Szopienicach. Rekordowe wyniki uzyskali Patryk Żuławnik (rwanie 110,
podrzut 150, dwubój 260) oraz Wiktoria
Grzywocz (rwanie 42, podrzut 48, dwubój
90). Bardzo dobrze wypadli także zawodW dniach 6-28.10. w Nepalu w Himalanicy, którzy, punktowali do drużyny: Da- jach odbywała się wyprawa trekkingowa do
niel Stawonoga (rwanie 55, podrzut 70, Mt. Everest Base Camp, w której udział
dwubój 125), Mateusz Malik (rwanie 40, wzięła rudzianka Katarzyna Jakubik. Trasa
podrzut 60, dwubój 100) oraz Mateusz trekkingu wiodła od Lukli położonej na wyKrzywda (rwanie 35, podrzut 45, dwubój sokości 2840 m n. p. m. do słynnej bazy pod
80).
Everestem usytuowanej na wysokości 5364
m n. p. m.
Cel ten został osiągnięty po ośmiu dniach
marszu – 17 października 2015 roku ok. godziny 15.00 czasu nepalskiego. Radość ze
zdobycia bazy była ogromna, aczkolwiek
Piłka nożna
nie był to jeszcze koniec wyprawy. W tym
Wawel Wirek – Górnik 09 Mysłowice
miejscu ekipa podzieliła się na dwie grupy
(11 listopada, godz. 12.00)
– trzy osoby z powodu nieustępujących obGrunwald Ruda Śląska – LKS Czaniec
jawów choroby wysokościowej przetrans(14 listopada, godz. 11.00)
portowane zostały helikopterem do szpitala
GKS II Katowice – Slavia Ruda Śląska
w Kathmandu, natomiast trzy kolejne pod(15 listopada, godz. 16.00)
Gwiazda Skrzyszów – Jastrząb Bielszowice jęły decyzję o jak najszybszym powrocie
(14 listopada, godz. 13.00)
w dół. Pozostała część grupy udała się w reUrania Ruda Śląska – Rymer Rybnik
jon Gokyo, do którego prowadziła pełna
(14 listopada, godz. 11.00)
niebezpieczeństw przełęcz Cho La. WszelGórnik Pszów – Wawel Wirek
kie trudy wynagrodziły jednak przepiękne
(14 listopada, godz. 13.00)
widoki na malowniczo usytuowane górskie
Strażak Mikołów – Pogoń Nowy Bytom
jezioro i okoliczne szczyty, w tym również
(14 listopada, godz. 13.00)
majestatyczne ośmiotysięczniki. Po upłyPiłka ręczna
wie kolejnych siedmiu dni marszu po wysoGrunwald Ruda Śląska – KU AZS UJK
kogórskich szlakach ośmioosobowa ekipa
Kielce (11 listopada, godz. 14.30)
wróciła do Lukli, gdzie znajduje się najbardziej niebezpieczne lotnisko na świecie, by
Start Michałkowice – Zgoda Bielszowice
stamtąd po dwutygodniowym trekkingu
(14 listopada, godz. 17.00)
wrócić do stolicy Nepalu – Kathmandu.
Koszykówka
Wyprawa dostarczyła wielu pasjonująKS AZS PŚ Gliwice – KS Pogoń Nowy
cych przeżyć, natomiast czas spędzony
Bytom (14 listopada, godz. 17.00)
Bieganie
w górach przybliżył kulturę, wierzenia
XXI Bieg Niepodległości
i zwyczaje miejscowej ludności. Dodatko(11 listopada, godz. 10.30)
wo podczas trwania trekkingu mieszkanka
Rudy Śląskiej przeprowadziła badania naKOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁ ukowe o charakterze doświadczalnym, maŁUKASZ WODARSKI
jące na celu pomiar intensywności wysiłku

dług, trenując dzieci i młodzież. W trakcie
tych warsztatów chciałabym zarazić ich moją pasją i miłością do sportu oraz „wyłowić” prawdziwe talenty, bo tych z pewnością mamy bardzo wiele – dodaje.
Do projektu fundacji Otylii Jędrzejczak
wybrane zostały cztery miasta w Polsce.
Ekipa trenerów zawita także do Elbląga,
Krosna i Kleszczowa. Początek cyklu zaplanowano jednak na 14 listopada w Rudzie
Śląskiej w parku wodnym Aquadrom, gdzie
także odbyła się konferencja, podczas której
zdradzono szczegóły tego sportowego
przedsięwzięcia pod hasłem Otylia Swim
Tour. W każdym szkoleniu weźmie udział
90 pływaków w wieku od 10 do 14 lat. Zajęcia w hali sportowej prowadził będzie Maciej Lewandowski, były mistrz Europy
w pływaniu na 200 m delfinem. Oprócz zajęć z pływania fundacja Otylii Jędrzejczak
przygotowała też zajęcia dla rodziców. Podczas gdy 90 młodych pływaków będzie ćwiczyć w wodzie, rodzice będą uczestniczyć

wspinaczka górska

Rudzianka w drodze na Everest

w warsztatach z psychologiem na temat
motywacji oraz z dietetykiem sportowym.
– Te warsztaty będą dla uczestników nie
tylko nagrodą za dotychczasowe osiągnięcia, ale również motywacją do dalszych wytężonych treningów – mówi prezydent Rudy
Śląskiej Grażyna Dziedzic. – Uważam, że
zajęcia z tak doświadczonym i wykwalifikowanym składem trenerskim są nie do przecenienia. Na pewno wiele zdziała tu siła
autorytetu Otylii Jędrzejczak i podczas zajęć każdy z młodych pływaków da z siebie
nie tylko sto, ale dwieście procent – zauważa.
W spotkaniach z cyklu Olimpia Swim
Tour weźmie udział 45 pływaków zrzeszonych w Uczniowskim Klubie Pływackim
Ruda Śląska oraz w Uczniowskim Klubie
Sportowym „Manta” Kochłowice Ruda Śląska. Druga część grupy zostanie zrekrutowana przez fundację Otylii Jedrzejczak.
Nabór do udziału w projekcie prowadzony
jest przez stronę www.fundacjaotylii.pl.

Otylia wróciła do Rudy Śląskiej.
– Mamy nadzieję, że w ten sposób znajdziemy godnych następców mistrzyni olimpijskiej pochodzącej z naszego miasta – mówił
podczas konferencji Krzysztof Mejer, zastępca prezydent miasta. 
Arkadiusz Wieczorek

BIEGANIE

Wielkie szkolne bieganie
w Rudzie Śląskiej

SPORTOWY
ROZKŁAD JAZDY

Zawodnicy ścigali się we wspaniałej, jesiennej aurze.
5 listopada na trasach przełajowych atletycznego Pogoń Ruda Ślaska, a zara-

Rudzianka Katarzyna Jakubik przy Szkole Podstawowej Sportowej nr zem wiceprezes Śląskiego Okręgowego
dotarła do bazy pod Everestem. 15 w Rudzie Śląskiej odbył się Finał Związku Lekkiej Atletyki – Piotr Prencel.
i wydatku energetycznego podczas uprawiania turystyki aktywnej w warunkach
wysokogórskich. Po opracowaniu wyniki
badań przedstawione zostaną na wybranej
konferencji naukowej i być może posłużą
rozwojowi dziedziny nauki, jaką jest turystyka aktywna.
– Najwyższe góry świata pozwoliły lepiej
poznać samego siebie, a w ekstremalnych
warunkach przesunąć granice ludzkiej wytrzymałości. Radość ze zdobywania szczytów to uczucie nie do opisania, a Himalaje
są niesamowite! Udział w wyprawie i realizacja badań naukowych nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony miasta Ruda
Śląska. Jestem ogromnie wdzięczna za pomoc w urzeczywistnieniu marzeń! – podkreślała szczęśliwa Katarzyna Jakubik.

Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady
i Licealiady Województwa Śląskiego
w Sztafetowych Biegach Przełajowych
Dziewcząt i Chłopców. Jest to największa
impreza sportu szkolnego na terenie województwa śląskiego. Zawody te organizowane są w naszym mieście od ponad
dwudziestu lat ze względu na posiadane
wieloletnie tradycje lekkoatletyczne oraz
świetną organizację. Prawo startu w zawodach mieli mistrzowie 16 rejonów naszego województwa, a w przypadku Rudy
Śląskiej były to zwycięskie szkoły z Zabrza i Rudy Śląskiej. Nasze miasto reprezentowało w tych zawodach aż pięć
szkół.
Otwarcia zawodów dokonał dyrektor
Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 w Rudzie Śląskiej, prezes Towarzystwa Lekko-

Współzawodnictwu kibicowali: wiceprezydent Rudy Śląskiej, Krzysztof Mejer,
przewodniczący Komisji Sportu Rady
Miasta Ruda Śląska, Władysław Dryja
oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rudzie Śląskiej, Zygmunt
Grzybek, którzy dekorowali pucharami,
medalami i dyplomami najlepsze sztafety.
Współzawodnictwo odbyło się w bardzo
sprzyjających warunkach atmosferycznych. Wszyscy uczestnicy w sportowej
walce wykazywali się doskonałym przygotowaniem fizycznym. Świadczyły o tym
uzyskane rezultaty, które zdecydowały
o bardzo wysokim poziomie zawodów.
Po zakończeniu imprezy niespełna 700
uczniów województwa śląskiego zapowiedziało przygotowania do udziału w przyszłorocznych finałach.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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