Rusza cykl koncertów
„Gramy po Śląsku”! Więcej str. 10

KREDYT

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

WYDAWCA

Zadzwoń albo
napisz SMS-a
o treści TAK

ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS.
28 września 2016 r. (środa) numer 39/1242
BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

668-447-277
ODDZWONIMY
Dojeżdżamy do Klienta

* 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

Najtańsze kredyty
gotówkowe!

DYŻUR REDAKTORA

tel. 503-590-069

magdalena.szewczyk@wiadomoscirudzkie.pl

KI
NA PRZEKĄS
dla psa i kota

tylko

tek

w pią

ia

ześn
30 wr

33% TANIEJ

119
szt.

179
szt.

FANTASIA
DANONE

• wybrane rodzaje

Osobom do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy

BYKOWINA
PIWO
KASZTELAN
• świeże
niepasteryzowane,
0,5 l

1

79

OLEJ
BOUTON D’OR

339

• rzepakowy, 1 l

pełna oferta www.intermarche.pl | Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13

szt.

szt.

499
szt.

KRZEW
JAGODA
GOJI

Oferta ważna od czwartku 29 września do środy 5 października 2016 r. lub do wyczerpania zapasów

Więcej str. 3 i 12

Foto: arch.

Spotkaj się
z Prezydent
w swojej
dzielnicy

Magdalena
Buchta
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Samorządowcy apelują do Premier
Gminy górnicze chcą przejąć od spółek węglowych nieruchomości po zlikwidowanych przedsiębiorstwach oraz ich majątek nieprodukcyjny.
To mogłaby umożliwić specjalna ustawa. W tej sprawie do premier Beaty Szydło zwrócił się Górnośląski Związek Metropolitalny.

Opowieść o kobietach połączonych przez koszmar Ravensbrück.
Ta – inspirowana losami bohaterki podczas II wojny światowej – debiutancka powieść amerykańskiej pisarki łączy w sobie
historię niecodziennej miłości, opowieść o odkupieniu i skrywanej przez wiele lat przerażającej tajemnicy.
Caroline Ferriday to bywalczyni nowojorskich salonów i bliska współpracownica konsula Francji. Gdy w 1939 roku Niemcy
napadają na Polskę, życie młodej Amerykanki zmienia się na zawsze. Daleko za oceanem, w okupowanej Polsce nastoletnia Kasia Kuśmierczyk coraz bardziej angażuje się w działania na rzecz
podziemia. Młoda i ambitna Herta Oberheuser odpowiada na
opublikowane przez władze III Rzeszy ogłoszenie o pracy dla lekarza i traﬁa do zdominowanego przez mężczyzn świata władzy
i hitlerowskich tajemnic.
Losy tych trzech kobiet zwiążą się nierozerwalnie, gdy Kasia
zostanie wysłana do Ravensbrück, owianego złą sławą obozu
koncentracyjnego dla kobiet. Tragiczna historia więźniarek, lecz
także opowieść o ich triumﬁe traﬁa przypadkiem za ocean, by
obudzić głębokie współczucie i potrzebę niesienia sprawiedliwości tym, o których historia zdaje się zapominać.

Z inicjatywą skierowania apelu
do rządu wystąpiła do GZM prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. – W wyniku restrukturyzacji
górnictwa powstają duże kompleksy
nieruchomości, które dla likwidowanych lub modernizowanych
przedsiębiorstw są zbędnym balastem, generującym koszty. Spółki
będą musiały ponosić wydatki związane z ich bieżącym utrzymaniem
i dozorowaniem oraz w postaci podatku od nieruchomości i opłat
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Z kolei przejęcie zbędnego
mienia przez gminy górnicze da im
nowe możliwości rozwoju – ocenia
prezydent Dziedzic.
Dla miast nieodpłatne przejęcie
tego majątku oznaczałoby nowe
możliwości rozwoju i pozwoliłoby
na tworzenie stref ekonomicznych,
ośrodków produkcji, przemysłu
i usług z nowymi miejscami pracy.
– Jesteśmy przekonani, że uchwalenie przepisów umożliwiających nieodpłatne przejmowanie nieruchomości pozaprodukcyjnych od przedsiębiorstw górniczych spowoduje,
że gminy górnicze sprawnie będą

mogły realizować projekty tworzenia obszarów inwestycyjnych,
nadawać terenom zdegradowanym
nowe funkcje publiczne, a jednocześnie niwelować negatywne społeczno-ekonomiczne skutki likwidacji
miejsc pracy – mówi Małgorzata
Mańka-Szulik, przewodnicząca Zarządu GZM, która podpisała apel
w
imieniu
samorządowców.
– Przedstawiciele miast członkowskich GZM deklarują jednocześnie
uczestnictwo w pracach nad projektem ustawy, o którą razem apelujemy – dodaje prezydent Zabrza.
W piśmie skierowanym do premier Beaty Szydło czytamy m.in.,
że ustawa powinna zawierać zasady
nieodpłatnego i bezciężarowego
przejścia z mocy prawa na rzecz
gmin górniczych prawa własności
nieruchomości
niezwiązanych
z produkcją węgla kamiennego, będących własnością lub przedmiotem
użytkowania wieczystego przedsiębiorstw górniczych. Według ustawy
przedsiębiorstwo górnicze może
dokonać darowizny mienia na rzecz
gminy górniczej albo spółdzielni
mieszkaniowej na cele związane

z realizacją urządzeń infrastruktury
technicznej, inne cele publiczne,
a także w celu pobudzania aktywności gospodarczej w gminie górniczej. W swoim piśmie GZM wskazuje jednak, że przedsiębiorstwa
górnicze przekazują gminom niemal wyłącznie nieruchomości trudne do zagospodarowania, zadłużone, o nikłej wartości rynkowej, które nie znalazły nabywców. Dlatego
zdaniem samorządowców konieczne jest przeniesienie na gminy
prawa własności nieruchomości
niezwiązanych z produkcją węgla
kamiennego, będących własnością lub przedmiotem użytkowania wieczystego przedsiębiorstw
górniczych, co umożliwi opracowanie kompleksowych planów
zagospodarowywania przez gminy majątku nieprodukcyjnego
przedsiębiorstw
górniczych
– stworzenie obszarów inwestycyjnych, na których powstawać
będą strefy ekonomiczne, ośrodki
produkcji, przemysłu i usług z nowymi miejscami pracy.
Ruda Śląska jest gotowa zrealizować niezwykle ważny społecznie

projekt pozyskiwania inwestorów
i stworzyć nowe miejsca pracy na
terenach po zlikwidowanej KWK
Halemba-Wirek, które wraz z nieruchomościami należącymi do Skarbu
Państwa i miasta stałyby się częścią
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
AW
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Około pół tysiąca rudzian uczestniczy w każdym cyklu spotkań władz miasta z mieszkańcami. W sumie od 2011 roku wzięło już w nich udział ponad
5,5 tysiąca osób. Przy tej okazji mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi życia w mieście, a także zgłosić
problemy, z którymi spotykają się na co dzień. W październiku ruszy kolejny cykl spotkań w poszczególnych dzielnicach. O idei dialogu z mieszkańcami i sprawach, o które najczęściej pytają rudzianie, rozmawiamy z prezydent miasta Grażyną Dziedzic.
– Pani Prezydent, formuła spotkań
z mieszkańcami na pewno nie jest łatwa.
W trakcie każdego z nich trzeba się
zmierzyć twarzą w twarz z mieszkańcami, którzy zgłaszają wiele trudnych
spraw. Wiele z tych problemów nie zostałoby pewnie poruszonych, gdyby
mieszkańcy musieli napisać pismo albo
pójść załatwić sprawę do urzędu. Nie ma
Pani wrażenia, że dodaje sobie i urzędnikom pracy?
– Te spotkania to najlepszy sposób komunikacji z mieszkańcami i mój obowiązek. Oczywiście, czasem trzeba zmierzyć
się z mniej lub bardziej uzasadnioną krytyką. Wolę jednak to niż przyklaskiwanie
i poklepywanie po plecach. Na tym poległo już wielu rządzących, bo zamiast mieć
na uwadze realne potrzeby mieszkańców,
popadali w „samozachwyt”. Ja mam inny
styl pracy. Uważam, że żeby wykonywać
swoje zadania jak najlepiej, muszę wiedzieć co rudzianie faktycznie mają do powiedzenia oraz jakie są ich codzienne problemy. Doceniam ich opinie i pomysły – są
moimi oczami. Wszystkie uwagi zawsze
skrzętnie notujemy. Później, po spotkaniach, wraz z moimi zastępcami i pracownikami urzędu, staram się wdrożyć te
zmiany, które są zasadne, i na które jesteśmy w stanie wygospodarować pieniądze.
Jeżeli na jakieś zadanie nie ma już środków w danym roku, to wtedy rezerwujemy
je na następne lata.
– Z tego, co Pani mówi, to nie lubi Pani pochwał?
– Lubię, tak jak każdy. Często mieszkańcy przychodzą na spotkanie po to, żeby
podziękować za wykonanie jakiejś inwestycji, albo załatwienie sprawy. To budujące. Ale te same osoby od razu zgłaszają
nowe pomysły, które należałoby zrealizować. W mieście zawsze będzie coś do zrobienia i poprawy.

– Czyli mieszkańcy nie dają Pani spocząć na laurach?
– Nie, ale to mnie „nakręca” do działania.
– W każdej turze spotkań uczestniczy
średnio pół tysiąca osób. Co wpływa na
to, że cieszą się one tak dużą i niesłabnącą frekwencją?
– Bezpośredni kontakt. Korespondencja
listowna nigdy nie zastąpi rozmowy z człowiekiem. W ten sposób mogę więcej się
dowiedzieć o ludziach, dopytać o szczegóły, poznać „drugie dno” danej sprawy.
Dzięki temu wiele osób otrzymało realną
pomoc. Bardzo różną. Czasem jest to załatanie dziury w chodniku, czasem wyczyszczenie zatkanej studzienki kanalizacyjnej,
a czasem wsparcie w rozwikłaniu spraw
własnościowych. Są takie prośby, które
możemy rozpatrzyć i wdrożyć od razu, ale
są też takie, na które potrzebujemy więcej
czasu i pieniędzy. Nie wszystko da się załatwić na „już”. Mieszkańcy w większości to
jednak rozumieją i to ich nie zniechęca.
Nie wszystkim możemy jednak pomóc, bo
zdarza się, że zakres problemu z powodów
formalnych wykracza poza nasze kompetencje i możliwości. Wtedy jednak zwracamy się do spółdzielni mieszkaniowych czy
kopalń, żeby wesprzeć mieszkańców. Dzięki temu frekwencja na spotkaniach utrzymuje się na stałym poziomie, bo ludzie
wiedzą, że nie zostaną pozostawieni sami
sobie.
– Będziecie też rozmawiać o przyszłorocznych inwestycjach.
– Tak, od tego zaczniemy.
– Możemy już zdradzić, jakie projekty będą realizowane w mieście?
– Mamy już opracowany projekt budżetu
na przyszły rok. Znalazło się w nim wiele
ważnych dla mieszkańców inwestycji. Będzie on musiał zostać zatwierdzony przez
radnych, dlatego możliwe są jeszcze zmia-

ny. Na pewno kontynuowana będzie modernizacja placówek oświatowych. Planujemy między innymi termomodernizację
Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. ks. Niedzieli, nr 14 przy ul. Głównej, nr 24 przy
ul. ks. Lexa, ocieplenie Przedszkola nr 18
przy ul. Kazimierza, czy Gimnazjum nr 7
przy ul. Obrońców Westerplatte. Ponadto
chcemy zrewitalizować rynek w dzielnicy
Orzegów w kwartale pomiędzy ulicami
Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka i Hlonda. W planach mamy też rewitalizację zabytkowej części Nowego Bytomia, która
ma objąć m.in. remont „Florianki”. Ponadto
budowane będzie boisko lekkoatletyczne
przy ul. Czarnoleśnej. W przyszłym roku
chcielibyśmy także dokończyć rewitalizację Burlocha. Trzeba tam jeszcze zagospodarować skarpy i wykonać zaplecze dla
sprzętu utrzymania lodowiska. Założenia
obejmują też budowę pumptracku i boiska
do koszykówki. Chcemy się też ostro zabrać
za kompleksową rewitalizację ulicy Janasa
oraz ruszyć z adaptacją i przebudową pomieszczeń po byłym komisariacie policji
w Rudzie na potrzeby Muzeum Miejskiego.
Z kolei dworzec w Chebziu planujemy zaadaptować na bibliotekę, oczywiście z zachowaniem funkcji pasażerskiej.
– A co będzie robione z inwestycji drogowych?
– Na pewno będziemy kontynuować budowę trasy N-S, która ma docelowo połączyć autostradę A-4 z Drogową Trasą Średnicową. To nasze „oczko w głowie”. Chcemy też m.in. zmodernizować ul. Górnośląską, przebudować odcinek drogi od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego przy numerze
97 do ulicy Porannej wraz z tą ulicą, przebudować drogi gruntowe: Kossaka, Grochowską, Piernikarczyka, Dzierżonia, Dożynkową, Żeleńskiego, Mazurską i Zjednoczenia. Budowany będzie również most
przy ul. Piastowskiej, a sama ulica będzie

przebudowywana. Nową nawierzchnię zyska też ul. Reja. Z kolei parking w rejonie
Plant Kowalskiego ma być utwardzony.
Ponadto jak zwykle zabezpieczymy pieniądze na bieżące remonty dróg i chodników
oraz na budowę kolejnych tras rowerowych.
– To brzmi obiecująco. Mieszkańcy na
pewno zapytają jednak o bardziej problematyczne sprawy, jak na przykład
sytuację kopalń, zagrożenie miejsc pracy w górnictwie oraz bezpłatną komunikację miejską. Czy jest Pani gotowa do
odpowiedzi na te pytania?
– Oczywiście. Nie mam nic do ukrycia.
Zawsze gram „w otwarte karty”.
– No to zacznijmy od kopalń. Któryś
zakład górniczy działający w Rudzie
Śląskiej będzie zlikwidowany? Ostatnio
głośno było w tym kontekście o Kopalni
Wujek Ruch Śląsk.
– To jest pytanie do rządu. Z nami na ten
temat nikt nie rozmawia. Wierzę jednak, że
rząd dotrzyma obietnic, które PiS składało
przed wyborami. Kiedy na początku zeszłego roku ważyły się losy rudzkich kopalń,
w tym przede wszystkim kopalni „Pokój”,
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zorganizował posiedzenie wyjazdowe
w Rudzie Śląskiej, na którym podjął stanowisko w sprawie zagrożenia dla istnienia
polskiego górnictwa węglowego na Śląsku.
W tym stanowisku napisano, że Prawo
i Sprawiedliwość nigdy nie zgodzi się na
politykę niszczącą energetykę opartą na
węglu kamiennym, który stanowi polskie
bogactwo narodowe, oraz że nie dopuści
do tego, by górnictwo na Śląsku spotkał los
polskich stoczni, hut i wielu innych zakładów przemysłowych. Ja ze swojej strony
robię wszystko, by skutki restrukturyzacji
branży górniczej były dla naszego miasta
jak najmniej dotkliwe. W zeszłym tygodniu
z mojej inicjatywy Górnośląski Związek
Metropolitalny wystosował apel do premier
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Mieszkańcy są moimi oczami

Beaty Szydło, by rząd przygotował specjalną ustawę, która umożliwi samorządom
bezpłatne przejęcie nieruchomości po zlikwidowanych kopalniach i mienia, które
nie jest wykorzystywane już w produkcji.
Dla przedsiębiorstw górniczych to jest
zbędny balast, bo muszą od niego odprowadzać podatek. Gminy górnicze mogłyby
natomiast utworzyć na tych terenach specjalne strefy ekonomiczne, które dałyby
nowe możliwości rozwoju i miejsca pracy.
– Wróćmy jednak jeszcze do bezpłatnej komunikacji. Ostatnie dwie sesje, na
których pojawił się ten temat, były bardzo burzliwe, a echa tych dyskusji jeszcze wybrzmiewają. Jak to jest? Będą
w końcu darmowe przejazdy, czy odpuściliście Państwo ten temat?
– Absolutnie nie rezygnujemy z tego pomysłu i szukamy nowych możliwości, by
wprowadzić ten projekt w życie. Ja już tak
mam, że gdy mi na czymś zależy, to jak
mnie nie wpuszczą drzwiami, to wejdę
oknem. Mam w zwyczaju dotrzymywać
danego słowa i zrobię wszystko, aby w Rudzie Śląskiej była bezpłatna komunikacja.
Do dziś jednak żałuję, że radni PiS i PO
nie zgodzili się na przesunięcie środków
w budżecie, które chcieliśmy przeznaczyć
na system refundacji i dopłat do biletów
komunikacji miejskiej. Z powodzeniem
mógł on zacząć funkcjonować od września
tego roku. Jestem jednak dobrej myśli
i mam nadzieję, że kolejna propozycja będzie bardziej odpowiadała Radzie Miasta.
– Tego właśnie Pani życzę i dziękuję za
rozmowę.
– Dziękuję bardzo.
Magdalena Buchta
REKLAMA
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Kto odpowiada za utrzymanie cmentarza?
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| WIREK

Do naszej redakcji traﬁła Czytelniczka z pytaniem o stan cmentarza przy ul. Magdziorza w Wirku. Zdaniem pani Joanny z Wirku, stan cmentarza pozostawia wiele do życzenia. – Ilekroć odwiedzam cmentarz zastanawiam się, czy zadbanie o to miejsce jest aż takim problemem
– skarży się nasza Czytelniczka. – Przecież wykoszenie trawy nie może być dużym kłopotem. To miejsce gdzie odwiedzamy bliskich, więc
powinno się o nie zadbać, zwłaszcza teraz, kiedy zaczynamy przygotowania do uroczystości Wszystkich Świętych – dodaje.

Do obowiązków zarządców cmentarzy
należą m.in. koszenie i wygrabianie
powierzchni zielonej cmentarza,
pielęgnacja drzew i krzewów,
zamiatanie alejek cmentarnych oraz
chodników przyległych do cmentarza,
odśnieżanie i posypywanie piaskiem
alejek cmentarnych oraz chodników
przyległych do cmentarza, usuwanie
śmieci z terenu cmentarza, wygrabianie
liści z trawników, czyszczenie basenów
na wodę czy otwieranie
i zamykanie bram cmentarza.

i nie odnotował żadnych
skarg w tym temacie. Koszenie trawników, wygrabianie liści, zamiatanie
alejek cmentarnych odbywa się na bieżąco w miarę
potrzeb. – Częstotliwość
koszenia cmentarza dopasowujemy do potrzeb.
W sezonach, kiedy trawa
rośnie szybko, kosimy częściej i na bieżąco to kontrolujemy – mówi ks. Andrzej Nowara, proboszcz
paraﬁi pw. św. Wawrzyńca
i Antoniego w Wirku. – Są
rzeczywiście na cmentarzu Za utrzymanie „zarezerwowanych” miejsc odpowiada osoba, która je opłaca.
miejsca, które mogą wydawać się zaniedbane, ale
wynika to z tego, że są to miejsca „zarezerwowaosoby, która to miejsce opłaca i nie zawsze jestene” i opłacane przez naszych paraﬁan, a w tym
śmy w stanie wpłynąć na taką osobę – tłumaczy
przypadku ich utrzymanie należy do obowiązków
Arkadiusz Wieczorek

Foto: AW

– Cmentarz przy ul. Magdziorza w Wirku jest
cmentarzem paraﬁalnym, co oznacza, że za jego
utrzymanie odpowiada paraﬁa. W tym wypadku
jest to paraﬁa pw. św. Wawrzyńca i Antoniego
– tłumaczy Katarzyna Kuberek, zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta Ruda Śląska.
Proboszcz tutejszej paraﬁi tłumaczy, że porządkowanie cmentarza odbywa się cyklicznie

Zlikwidują garby przy ul. Na Piaski

| BIELSZOWICE

Ulica Na Piaski znajduje się od kilku lat w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej. Uszkodzenia będące skutkiem prowadzonej eksploatacji
górniczej były kilkakrotnie usuwane na zlecenie przedsiębiorcy górniczego. Tak będzie i tym razem. – 20 września 2016 r. został przekazany
plac budowy ﬁrmie działającej na zlecenie przedsiębiorcy górniczego,
realizującej zadanie przywrócenia stanu poprzedniego pasa drogowego
ulicy Na Piaski na odcinku od wjazdu na drogę dojazdową do budynku
Księdza Niedzieli 31 do skrzyżowania z ulicą Jodłową – tłumaczy Barbara Mikołajek-Wałach, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Po dokonaniu wszelkich uzgodnień wykonawca przystąpi do realizacji robót. Termin zakończenia zadania planowany jest na
15 listopada br. – dodaje.
Ulica Na Piaski jest na bieżąco monitorowana w ramach utrzymania
dróg publicznych. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości nie będące
skutkiem eksploatacji górniczej, są na bieżąco usuwane przez ﬁrmę zewnętrzną działającą na zlecenie miasta.
AW

Foto: AW

Uszkodzenia nawierzchni dróg to największa zmora kierowców. Tym razem do naszej redakcji traﬁł mieszkaniec korzystający codziennie
z ulicy Na Piaski w dzielnicy Bielszowice. – Żeby bezpiecznie przejechać tą ulicą trzeba poruszać się z prędkością 15 km/h – tłumaczy pan Janusz. – Rozumiem, że na szkody górnicze nie ma sposobu, ale są przecież możliwości, które pozwalają na zniwelowanie garbów – dodaje.

Garby na ulicy Na Piaski utrudniają życie kierowcom.

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust.
3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 23
z późniejszymi zmianami), zawiadamiam, że
w dniu 21.09.2016 r. dla Miasta Ruda Śląska
z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie
Śląskiej - Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Muchę - EKOBMPROJEKT z siedzibą
w Katowicach przy ulicy Pod Kasztanami 5/4,
wydana została decyzja nr 535-16 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Przebudowa ul. Mikołaja Reja w Rudzie
Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu
geodezyjnym: 1047/59, 1453/24, 1454/24,
1762/61, 1909/24, 2006/46, 2012/46,
2013/46, 2106/64, 2217/61, 2808/70,
2936/64, 3316/60, 3731/46, 3733/44,
3835/44, 3837/62, 3839/62, 3841/61,
3843/61, 3878/70, 4086/46 (w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przed podziałem nieruchomości), 855/24, 857/24,
2596/63, 3652/78, 772/24, 852/24 i 854/24
(podlegające ograniczeniu w korzystaniu)”.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że
wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji
o zezwoleniu na realizację przedmiotowej
inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać
z przysługujących im uprawnień w terminie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale
Urbanistyki i Architektury mieszczącym się
w budynku „A” pok. 320 przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy
Urzędu.
Po tym okresie przysługuje stronom prawo
wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego
w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni.
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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RADA SENIORÓW

KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Prezydent 
Rada Seniora
Zieleń
miejska
czeka
na
lepsze
zarządzanie
Miasta 
Temat zieleni miejskiej zdominował ostatnie posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta, które odbyobradowała
ło się w czwartek, 22 września. Radni, na czele z przewodniczącym komisji Józefem Skudlikiem, postanowili
Ruda Śląska  przeanalizować sposoby i efekty dbania o rudzkie skwery, trawniki, zieleńce, czy parki. W spotkaniu udział wzię- Za nami kolejne posiedzenie Rady Se– Cieszę się niezmiernie i jestem zaskoczony tym wyróżnieniem. Jest mi miło, że dostrzegacie dobre działania
w tym zakresie. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że do doskonałości
nam jeszcze daleko i mamy wiele problemów do rozwiązania. Ta nagroda
będzie nas motywować do dalszego
działania – mówił Krzysztof Skrzymowski.
Józef Skudlik akcentował także, że
miniony rok zarządzania zielenią miejską nie należał do udanych. W sprawie
głos zabrali wiceprezydent oraz Katarzyna Adamek, prezes MPGM TBS.
– Ja także nie jestem zadowolony z tego, co działo się z zielenią miejską w tym
roku, jednak nie do końca mieliśmy na to
wpływ. Firma, która wygrała przetarg,
od czerwca zaczęła zaniedbywać swoje
obowiązki. Teraz umowa jest już rozwiązana, a od przyszłego roku zamierzamy
zainwestować w ten obszar zadań miasta – podkreślał Krzysztof Mejer.
Miasto od przyszłego roku planuje
przekazać wszystkie zadania w zakresie zieleni miejskiej Miejskiemu

Foto: MB

li wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer oraz prezesi rudzkich spółdzielni. Podczas posiedzenia odznaczono niorów. Tym razem radni podsumowali
m.in. Krzysztofa Skrzymowskiego, prezesa MGSM „Perspektywa” za wyróżniającą się troskę o zieleń oraz odpo- pierwszy etap działania programu Karta
Seniora. Do tej pory kartę odebrało już
wiednie gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Foto: MB

informuje
o wywieszeniu na okres 21 dni,
tj. od dnia 21.09.2016 r. do dnia
12.10.2016 r. na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta  Ruda Śląska plac
Jana Pawła II 6
(II piętro obok pokoju 222)
wykazu zabudowanych
nieruchomości gruntowych
o łącznej powierzchni 504 m2
własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położonych w Rudzie
Śląskiej-Nowym Bytomiu
przy zbiegu ulic Chorzowskiej
i Pokoju, obręb Nowy
Bytom, km. 1,  obejmujących
stanowiące całość gospodarczą
działki oznaczone numerami
geodezyjnymi: 2591/187
o pow. 114 m², zapisana w KW
GL1S/00008695/2, 2778/187
o pow. 390 m2, zapisana
w KW GL1S/00030385/9
– z przeznaczeniem pod
zagospodarowanie zgodne
z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego miasta
Ruda Śląska.
Cena wywoławcza (netto) do
przetargu wynosi 217.000,00 zł.

Wyróżnienie otrzymał Krzysztof Skrzymowski, prezes
MGSM „Perspektywa”.
Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej TBS, a założeniem spółki
jest wykonywanie, a nie zlecanie tych
zadań.
– Obecnie w zarządzaniu MPGM jest
121 ha terenów zielonych, natomiast
według naszego planu przejęlibyśmy
jeszcze 73 ha terenów miejskich. Mamy
w planach m.in. postawienie kwietni-

ków w każdej dzielnicy, upiększenie
rond, pasów zieleni, czy parków – wymieniała Katarzyna Adamek, prezes
MPGM TBS.
Miasto w związku ze zmianami, planuje zwiększenie środków na utrzymanie zieleni miejskiej w przyszłorocznym budżecie.
Magdalena Buchta

1596 osób, a od czerwca udało się pozyskać aż 67 partnerów, u których seniorzy
mogą korzystać ze zniżek. – Budujący
jest fakt, że ludzie starsi pytają o tę kartę
i że w ciągu tak krótkiego czasu udało się
dotrzeć do tylu osób – mówi Józef Osmenda, przewodniczący Rady Seniorów. Radni poruszali też temat Rudzkiej Jesieni
Kulturalnej, w ramach której odbędzie się
impreza dedykowana seniorom. Rudzki
Dzień Seniora zaplanowano na 20 listopada, kiedy to odbędzie się spotkanie dedykowane tej grupie mieszkańców. – Będzie to impreza, w której uczestniczyć będzie około 700 seniorów zrzeszonych
w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie miasta. Miasto z tej
okazji przygotowuje wyjątkowy koncert
– tłumaczy Józef Osmenda. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 10 grudnia na
godzinę 12.30. Z radnymi seniorami można się także spotkać poza posiedzeniami.
Przedstawiciele Rady Seniorów dyżurują
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. od 11.00 do 12.00 w sali nr 211
(II piętro) Urzędu Miasta Ruda Śląska
przy pl. Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej.
AW
REKLAMA

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Muzeum Miejskie
im. Maksymiliana Chroboka,
ul. Wolności 26, 41-700
Ruda Śląska
30 września 2016, godz. 12.00
WERNISAŻ WYSTAWY „SILESIUS”
Wstęp wolny,
dostępna do 12 października
Ekspozycja prezentuje postacie
wybitnych Ślązaków od
średniowiecza do współczesności –
świętych, naukowców, arystokratów
oraz sportowców. Inicjatorem
powstania ekspozycji jest europoseł
Marek Plura, za jej merytoryczne
przygotowanie odpowiada dr Łucja
Staniczkowa, regionalistka,
wiceprezes Związku Górnośląskiego.

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty,
ul. Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląska
8 października 2016, godz. 17.00
„MAM GARAŻ FESTIVAL”
– ﬁnał konkursu
Wstęp wolny

Finał festiwalu, podczas którego
zaprezentują się najlepsze zespoły
wybrane na przesłuchaniach
zespołów rockowych,
organizowanych od lipca do września
2016 r. przez Machinę Akcji Miejskich
i MCK.

Miejska Biblioteka Publiczna,
Centrum Inicjatyw
Społecznych „Stary Orzegów”
8 października 2016, godz. 17.00
KONCERT COFFEE EKSPERIMENT
Wstęp wolny
Gratka dla miłośników muzyki oraz

dobrej kawy. Zespół tworzą młodzi
ludzie, absolwenci i uczniowie
Zespołu Szkół Muzycznych I i II
stopnia w Rudzie Śląskiej, a także
Akademii Muzycznej w Katowicach.
Muzyka jaką grają, to
eksperymentalna mieszanka
pozytywnej energii. Utalentowani,
młodzi ludzie tworzą coś, czego
jeszcze nie było. Pasja poszukiwania
nowych brzmień dała energetyczne
połączenie klasycznego jazzu ze
współczesnym R&B. Coﬀee
Experiment pomimo krótkiego stażu,
ma na swym koncie wiele występów,
a takżę pierwszą płytę.

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty,
ul. Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląska
9 października 2016, godz. 17.00
SPEKTAKL DLA DZIECI
„JAŚ I MAŁGOSIA”
bilety w cenie: 15 zł
Bajka „Jaś i Małgosia – Historia
Pofyrtana” to spektakl w wykonaniu
artystów z „Fabryki Kultury”,
w którym scenograﬁa, makijaże,
kostiumy i cały świat jest komiksem.

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty,
ul. Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląska
15 października 2016,
godz. 18.00
GALA OPERETKOWA „USTA
MILCZĄ, DUSZA ŚPIEWA”
bilety w cenie: 30 zł, 40 zł

Gala Operetkowa „Usta milczą, dusza
śpiewa” w wykonaniu znakomitych
artystów operowych: Rafał
Żurakowski – tenor Tomasz Huk
– baryton Elżbieta Małgorzata Mach
– sopran. Przy fortepianie zasiądzie
znakomity pianista Piotr Łukaszczyk.
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Foto: AW

W Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach (20.09.) odbyła się uroczystość
wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Otrzymało je 36 nauczycieli
z naszego miasta. – Gratuluję wszystkim nauczycielom i życzę sukcesów oraz
satysfakcji w dalszej pracy – mówiła
Anna Krzysteczko, zastępca prezydent
miasta, która jak co roku uczestniczyła
w tej uroczystości. Gratulując awansu
zawodowego wiceprezydent wręczyła
każdemu nauczycielowi symboliczną
czerwoną różę. 
AW

Noc teatrów po raz drugi

Foto: UM

Nauczyciele dyplomowani odebrali nominacje

Nauczycielom gratulowała wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Studenci PWST w spektaklu „Wiele hałasu o nic”.

Magdalena Witalińska, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie Śląskiej, odebrała stypendium województwa śląskiego, które przyznawane jest 30 najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa.
Magdalena Witalińska w roku szkolnym 2015/2016
ukończyła z wyróżnieniem klasę II o profilu akademickim
ze średnią 5,22. Działa na forum szkoły, angażując się
w różnego rodzaju projekty, np. Teatr Amatorski „Scena
Muzyczna”. Uczestniczyła w licznych konkursach, odnosząc sukcesy indywidualnie jak i grupowo, np. w konkursie
recytatorskim „O Laur Zielonej Róży” w kategorii „Wywiedzione ze słowa” zajęła I miejsce. Aktywnie uczestniczy
w życiu sportowym szkoły, biorąc udział w zawodach takich jak biegi przełajowe i skok w dal. Ponadto interesuje
się tematyką społeczno-polityczną i bierze czynny udział
w programie Comenius.
TK

Foto: UM

Rudzianka ze stypendium

Magdalena Witalińska w roku szkolnym
2015/2016 uzyskała średnią ocen 5,22.

Ruda Śląska udowodniła w minioną
sobotę (24.09), że w mieście bez murowanego teatru teatr może istnieć. Już
po raz drugi Miejskie Centrum Kultury
włączyło się w Metropolitalną Noc Teatrów, a impreza przyciągnęła wielu
mieszkańców Rudy Śląskiej.
Przez kilka godzin miłośnicy teatru
mogli oglądać przedstawienia grup z naszego miasta oraz zaproszonych gości.
– Po raz kolejny MCK tętnił życiem do
późnych godzin. Cieszy nas duże zainteresowanie mieszkańców miasta, ale też
gości z miast ościennych – mówiła Katarzyna Furmaniuk, dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury. Na deskach MCK-u
zaprezentowała się grupa teatralna „Mo-

OGŁOSZENIE
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Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń
Urzędu Miasta
wykazu nieruchomości
zabudowanej
budynkiem użytkowym
na terenie Gminy
Miasta Ruda Śląska:
ul. Energetyków
5/62
ul. Ludwika Solskiego
2/22
ul. Jerzego Kukuczki
1a/7
stanowiących własność
Gminy Miasta Ruda
Śląska a przeznaczonych
do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na
rzecz ich najemców.

klandia”, która wystawiła spektakl „Piotruś Pan” oraz spektakl dla młodzieży
„Mały Książę”. Wystąpił także Teatr
„Klakier” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach, który zaprezentował spektakl „W kółko”,
oparty na utworze Witolda Gombrowicza „Iwona, księżniczka Burgunda”.
Wśród grup zaproszonych na Noc Teatru
pojawili się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie oraz
Lekki Teatr Przenośny, który popisał się
adaptacją na podstawie opowiadań
Agnieszki Osieckiej pt. „Kriss”. Na zakończenie teatralnej nocy Teatr Obecności wystawił spektakl „Dziady, czyli
dusz schodzenie”. 
AW

3.10. – 5.10.2016 r.

do I Oddziału w Rudzie Śląskiej ul. Niedurnego 44, tel. 32 344-90-22
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KOCHŁOWICE

– Super, że mogę pospacerować z moją Maszą. Często, z lenistwa, wychodzimy z pieskami na pięć minut, a nasi pupile potrzebują od
czasu do czasu trochę się „wybiegać”. Oby
jak najwięcej takich wydarzeń – mówiła pani
Irena, mieszkanka Halemby. Już po raz trzeci
właściciele psów wraz ze swoimi czworonogami wyruszyli na rudzkie szlaki rekreacyjne.
W pobliżu siedziby Stowarzyszenia Wędkarskiego „Lin” w Kochłowicach, zorganizowano tzw. dogtrekking. Tym razem na chętnych
czekały dwie trasy – 18 i 8-kilometrowa, podczas których wypełniało się specjalne zadania

zręcznościowe i konkursowe. – To ma być
przede wszystkim miło spędzony czas na rodzinnej rekreacji – podkreślała Beata Drzymała-Kubiniok, kierownik Społecznego
Schroniska dla Zwierząt TOZ „Fauna” im.
św. Franciszka z Asyżu, organizatorka wydarzenia.
Marsz rozpoczął się o godz. 10 na dystansie 18 km, natomiast chętni na krótszą trasę
wyruszyli o godz. 12. W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie uczestników
przy ognisku. Pierwszy dogtrekking w mieście zorganizowano w 2014 roku. Impreza

Dzień Przedszkolaka

Foto: MB

Na spacer z pupilem

Dogtrekking cieszył się ogromnym
zainteresowaniem.
towarzyszyła 20-leciu działalności TOZ
„Fauna”.
MB

Foto: arch.

Rudzianka w Mam Talent
raz się zdecydować i stanąć przed jurorami,
poszłabym bez zastanowienia – dodaje. Jurorzy programu – Małgorzata Foremniak,
Agnieszka Chylińska i Agustin Egurrola zdecydowali jednogłośnie o przejściu rudzianki
do kolejnego etapu programu. Jeśli podtrzymają tę decyzję po zakończeniu eliminacji
Grażyna Pander-Kokoszka pojawi się w odcinkach na żywo. – Czekam na tę decyzję, ale
nawet jeśli na tym etapie zakończę moją przygodę z „Mam Talent”, zawsze będę to bardzo
miło wspominać – zapewnia rudzianka.
AW

Rudzka projektantka w towarzystwie
prowadzących „Mam Talent”.

BYKOWINA

Informujemy o obchodach

JUBILEUSZU 50-LECIA GIMNAZJUM NR 11
i DAWNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22

Foto: MB

pokazać naszym podopiecznym – mówił Arkadiusz Staisz, dyrektor Ośrodka Adaptacyjnego. Podczas imprezy, oprócz tradycyjnych
harcerskich przyśpiewek i zabaw oraz wspólnego grilla, odbyły się także terenowe konkurencje, w których można było zbierać specjalne punkty. – W pięciu miejscach trzeba wykonać zadania. Nawiązują one do ponadczasowych wartości takich jak piękno, zdrowie, radość, odwaga i mądrość – dodał dyrektor.
– Cieszę się, że wpajacie dzieciom harcerskie
wartości, bo są one dla wszystkich nade
wszystko ważne – mówiła uczestnicząca

REKLAMA

w Nowym Bytomiu przy ulicy Ratowników 15,
które odbędą się w dniach 21 i 22 października 2016 roku.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne G 11
Szczegółowe informacje zamieszczone są na plakatach,
stronie internetowej: www.gim11.com,
na Facebooku i pod nr. telefonu 32 248-61-32.

Przybył do nich Duch Lasu
Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych wraz ze Stowarzyszeniem Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych „Jaskółka” po raz
czwarty zorganizował Wieczór Harcerski.
W piątek (23.09.) na terenie placówki zapłonęło harcerskie ognisko, wokół którego zasiedli podopieczni, rodzice i przyjaciele Ośrodka. – W taki sposób chcemy przede wszystkim
integrować osoby niepełnosprawne z rodzicami, pracownikami ośrodka i terapeutami. To
chwile, kiedy możemy się zatrzymać i powspominać czasy, kiedy wartości takie jak przyjaźń
i solidarność były bardzo ważne. Chcemy to

Przedszkolaki wraz z wiceprezydent Anną Krzysteczko.
20 września w całej Polsce obchodzony jest Dzień Przedszkolaka. Obchody tego
święta stały się już tradycją w Rudzie Śląskiej, dlatego w miniony wtorek na placu
Jana Pawła II zrobiło się bardzo kolorowo. Gośćmi rudzkiego magistratu były
przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Misia Uszatka.
– Dzień 20 września na stałe wpisał się w kalendarz ważnych świąt obchodzonych wspólnie przez dzieci, rodziców i nauczycieli. To ważny dzień, który dla dzieci
jest okazją do świętowania, zabawy i radości z bycia Przedszkolakiem – piszą na
Facebooku przedszkolanki z MP nr 4. „Muchomorki”, „Misie” i „Pszczółki”, czyli
trzy grupy wspomnianego przedszkola, na zaproszenie władz miasta wybrały się
z wizytą do Urzędu Miasta, aby wspólnie uczcić swoje święto. Powitała ich Anna
Krzysteczko, wiceprezydent miasta. Dzieci zaprezentowały się odśpiewując piosenki, miały także możliwość porozmawiać z panią wiceprezydent oraz zrobić sobie
wspólne zdjęcie.
MB

RUDA

W dziewiątej edycji telewizyjnego show
„Mam Talent” pojawiła się rudzianka Grażyna Pander-Kokoszka.
Grażyna Pander-Kokoszka jest właścicielką pracowni krawieckiej, którą prowadzi
z powodzeniem od 12 lat. Szycie to największa pasja rudzkiej projektantki, choć w młodości nie marzyła o byciu krawcową. Od czterech lat projektuje nietuzinkowe kreacje
i stroje sceniczne. – To było dla mnie niesamowite przeżycie. Spotkałam cudownych ludzi, atmosfera była wyjątkowa – mówi Grażyna Pander-Kokoszka. – Gdybym miała jeszcze

Foto: MB

www.wiadomoscirudzkie.pl

Dzieci po wykonaniu zadania
otrzymywały specjalne pieczątki.
w Wieczorze Harcerskim wiceprezydent Anna Krzysteczko.
MB

Prywatny gabinet kardiologiczny
Marcin Wilkoszyński
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specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Zastępca Ordynatora Oddziału Kardiologicznego w Rudzie Śląskiej
W ramach wizyty wykonywana jest diagnostyka
i leczenie schorzeń serca

Zadzwoń i umów się na wizytę!

tel. 501-553-654
Budynek DAMAR-u, ul. Przedszkolna 6, 41-703 Ruda Śląska
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Wybieramy unikalnych rudzian 2016
roku – głosujemy do 28 września!
Do dziś (28.09.) trwa głosowanie na wyjątkowych rudzian lub organizacje nominowane w plebiscycie „Unikalni 2016”. Do godziny 12.00
można oddawać głosy na swoich faworytów. Przypominamy, że głosować można za pośrednictwem Facebooka (www.facebook.com/WR), portalu
www.wiadomoscirudzkie.pl oraz wysyłając SMS-y (przy każdym prezentowanym kandydacie znajduje się numer oraz treść wiadomości). Laureatów
plebiscytu poznacie już 30 września, podczas uroczystej gali organizowanej w MCK, a także w obszernej relacji prezentowanej w naszym tygodniku.

I. W MUZYCE SIŁA

II. OBIEŻYŚWIAT

III. Z PASJĄ

IV. OTWARTE SERCE

1. Kordian i Kamil Gojowy: niby
bracia, a tacy różni... Kamil – kompozytor, aranżer,
saksofonista oraz
przyszły dyrygent.
Kordian – pianista,
wokalista, puzonista oraz przyszły
reżyser dźwięku. Co ich łączy? Ogromna
pasja do muzyki, którą rozwijają między
innymi w Big Sunny Bandzie, Chorzowskiej Orkiestrze Kameralnej oraz zespole
Coffee Experiment. Bracia Gojowy to
muzyka na najwyższym poziomie.
Chcąc oddać głos na Kordiana i Kamila
Gojowy wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
MS.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.
2. Marta Chromy: uczennica liceum, która nie
wyobraża sobie
życia bez muzyki.
Od kiedy pamięta,
na każdej rodzinnej imprezie biegała z plastikowym mikrofonem i dawała koncerty.
Śpiewa zawsze i wszędzie, bo sprawia
jej to olbrzymią przyjemność. We wrześniu skończyła 18 lat, jednak nadal czuje
się jakby miała dziesięć. W wolnym czasie wraca do dzieciństwa, siada z gorącym mlekiem przed telewizorem i ogląda
ukochane bajki Disney’a.
Chcąc oddać głos na Martę Chromy wyślij
SMS-a na nr 71100 o treści MS.2, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.
3. Luiza Farouni:
śpiewa odkąd pamięta. Już od początku szkoły podstawowej uczestniczyła w wielu rudzkich konkursach
wokalnych. Swoich
sił próbowała także
poza granicami naszego miasta. Uczestniczyła w jednej
z edycji telewizyjnego show Must be the
music. Cały czas bierze udział w festynach, koncertach oraz castingach. Poza
muzyką kocha sport, uwielbia piec i gotować, jest fanką dobrego kina i piłki nożnej.
Chętnie wybiera się też w dalekie i bliskie
podróże.
Chcąc oddać głos na Luizę Farouni wyślij
SMS-a na nr 71100 o treści MS.3, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

1. Karol Werner:
autor jednego z najpopularniejszych blogów podróżniczych
w Polsce – kolemsietoczy.pl, laureat Bloga Roku, Dziennikarz
Obywatelski 2013, autor dwóch niezwykłych książek podróżniczych. Rudzianin
pisze o podróżach zarówno dalekich jak i lokalnych. Podróżuje pieszo, autostopem i rowerem – zawsze z aparatem, zawsze blisko
ludzi, ich kultury i historii. Zwiedził m.in.
Azję Środkową, Kaukaz i Bliski Wschód,
Tajgę, Białoruś, czy Izrael i Palestynę.
Chcąc oddać głos na Karola Wernera
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści OB.1,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.
2. Klub Górski
„Bez
Granic”: nikt
nie kocha gór
tak jak oni!
Klub założony przez nauczyciela Michała Kozerę,
działa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rudzie Śląskiej. W ciągu ostatnich sześciu lat jego członkowie odwiedzili prawie 30 krajów zdobywając przy tym
najwyższe szczyty Norwegii, Czarnogóry,
Korsyki, Thassos oraz Pirenejów. Przeszli
także 180-kilometrowy szlak GR20, uważany za jeden z najtrudniejszych w Europie.
Chcąc oddać głos na Klub Górski „Bez
Granic” wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
OB.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.
3. Rudzki Klub
Grotołazów „Nocek”: łączy ludzi
lubiących robić rzeczy niezmiernie interesujące. Głównym przedmiotem
działalności członków „Nocka” są jaskinie. Corocznie organizują kurs taternictwa jaskiniowego. Odwiedzają jaskinie Tatr oraz biorą udział
w wyprawach eksploracyjnych. Pasjonują
się także wspinaczką skałkową, górską,
narciarstwem pozatrasowym, kanioningiem, organizują spływy kajakowe i wyjazdy rowerowe. W tym roku obchodzą
swoje 40-lecie.
Chcąc oddać głos na Rudzki Klub
Grotołazów „Nocek” wyślij SMS-a na nr
71100 o treści OB.3, koszt SMS-a
to 1 zł + 23% VAT-u.

1. Katarzyna Rodzach: ma niecodzienne hobby, bo
zajmuje się układaniem kubków na
czas! Speed stacking,
bo tak nazywa się ta
dyscyplina, całkowicie zawładnęła sercem Kasi. Siedemnastolatka ma już za
sobą występ w popularnym show „Mam
Talent”, mistrzostwo Polski, ale to nie
wszystko. W maju nastolatka reprezentowała Polskę w Niemczech, zdobywając
tytuł mistrzyni świata w konkurencji 3-3-3
w swojej grupie wiekowej.
Chcąc oddać głos na Kasię Rodzach wyślij
SMS-a na nr 71100 o treści ZP.1, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.
2. Michał Szary:
rudzianin z nietypowymi zdolnościami,
sportowiec, student,
pasjonat i prekursor
w swojej dziedzinie
w Polsce. Sportowiec z wieloma
sukcesami, wielokrotny mistrz strzelców na różnych
turniejach, świetny pływak i zapalony biegacz. Jednak największą pasją 21-letniego
mieszkańca Rudy Śląskiej, jest bardzo niebezpieczna dyscyplina, bo… żonglowanie
siekierami.
Chcąc oddać głos na Michała Szarego
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści ZP.2,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.
3.
Lucjan
Szajbel: od ponad 20 lat w zawodzie fryzjera, dwukrotny
wicemistrz
Polski, członek
kadry narodowej na Mistrzostwach Świata
w Seulu oraz w Berlinie. Obecnie jest sędzią zawodów rangi mistrzowskiej, członkiem międzynarodowej organizacji InterCoiffure oraz działaczem Ogólnopolskiej
Komisji Fryzjersko-Kosmetycznej. Ten zaklinacz nożyczek, którego salon mieści się
w Rudzie, to kreatywny, pozytywnie zakręcony artysta, który nieustannie dba o świeże
spojrzenie na fryzjerstwo.
Chcąc oddać głos na Lucjana Szajbela
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści ZP.3,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

1. 2AFit: – to
dwie
siostry
– Anna StężałyPocztańska
oraz Aleksandra Michalik,
które postanowiły zadbać o kondycję ﬁzyczną rudzian i nie tylko. Utalentowane
i licznie nagradzane instruktorki ﬁtness zorganizowały w mieście szereg maratonów
charytatywnych, podczas których przeprowadzono zbiórki pieniężne dla maluchów
zmagających się z poważnymi chorobami.
Gdyby zliczyć wszystkie dzieciaki, które
uzyskały pomoc dzięki duetowi z 2AFit,
uzyskalibyśmy małe przedszkole!
Chcąc oddać głos na 2AFit wyślij
SMS-a na nr 71100 o treści OS.1, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.
2. Fundacja „Aktywni My”: stworzona w mieście
w 2015 r., jest organizacją pozarządową typu non for
proﬁt, a jej głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W tym roku zaangażowała
się w niezwykłą akcję „Dzwonię i jadę”, mającą na celu oferowanie bezpłatnego transportu dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością do przychodni, gabinetów
specjalistycznych, urzędów, domów kultury
czy na cotygodniowe zakupy. Kierowcy
– wolontariusze robią kawał dobrej roboty.
Chcąc oddać głos na Fundację „Aktywni
My” wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
OS.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.
3. Fundacja Przyjaciół św. Mikołaja:
choć ma zimową nazwę, jej założyciele
mówią, że chcą działać
cały rok. Powstała
w tym roku, jednak tworzą ją ludzie, którzy
od lat pomagają rudzianom i którzy swoją
pomoc oﬁarowują bezinteresownie. Dlatego
postanowili nie działać już pod egidą innych
fundacji i stworzyć własną – rudzką. Na
wzór św. Mikołaja biskupa Fundacja ma zamiar pomagać ludziom w trudnych sytuacjach życiowych, w wielu obszarach. Do
tej pory członkowie Fundacji zorganizowali
wiele zbiórek na rzecz dzieciaków. W grupie będą jeszcze silniejsi!
Chcąc oddać głos na Fundację Przyjaciół
św. Mikołaja wyślij SMS-a na nr 71100
o treści OS.3, koszt SMS-a to
1 zł + 23% VAT-u.

V. KOBIETA
Z CHARAKTEREM
1. Ewa Chmielewska:
od wielu lat działa na
rzecz społeczności lokalnych, aktywizacji
seniorów, zabiega o poprawę infrastruktury
rowerowej oraz podejmuje działania na rzecz walki z przemocą.
Inicjatorka projektów do budżetu obywatelskiego m.in. Strefy Aktywności i Fun Parku
w Bykowinie, współautorka projektu wykonania rowerowej obwodnicy Rudy Śląskiej.
Organizatorka akcji „One Billion Rising
– Nazywam się Miliard”, spotkań dla kobiet
„Ewa Zaprasza”, klubu „Seniora”, rajdów
rowerowych.
Chcąc oddać głos na Ewę Chmielewską
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści KC.1,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.
2. Monika Czoik-Nowicka: autorka wierszy i bajkowych scenariuszy dla dzieci.
Od 2010 roku i nadal
prowadzi trasę czytelniczą po m.im. przedszkolach,
bibliotekach, domach kultury
oraz szpitalach. Autorka tomików wierszy
pt.: „Wierszyki na każdą porę roku”,
„W czarodziejskiej szuﬂadzie” oraz „W podróży do krainy fantazji”. Laureatka tegorocznego wyróżnienia Przyjaciel.
Chcąc oddać głos na Monikę Czoik-Nowicką wyślij SMS-a na nr 71100 o treści KC.2,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.
3. Patrycja Pelka i Marta Ziaja: to inicjatorki
„Kina dla Kobiet” w Rudzie
Śląskiej.
Ponadto są one organizatorkami
rajdów górskich tylko dla kobiet. A przede
wszystkim nieustannie zachęcają kobiety do
wyjścia z domu. W ich słowniku nie istnieje
wyrażenie „dzień wolny”. Swoje pokłady
energii, zimną krew i błyskotliwość wykorzystują w realizacji kolejnych projektów,
co daje im jeszcze więcej satysfakcji z życia. Są przykładem tego, że w kobietach siła. Doskonale łączą aktywność zawodową
i rodzinną z aktywizacją rudzianek.
Chcąc oddać głos na Patrycję Pelkę
i Marta Ziaję wyślij SMS-a na nr 71100
o treści KC.3, koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT-u.
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Przed nami kolejny sezon

Foto: AR

i poczęstunku oraz skorzystania ze stoiska
z płytami, na którym będzie można znaleźć krążki swoich ulubionych wykonawców. – Pomysł, który wprowadziliśmy
w życie rok temu okazał się trafiony, więc
będziemy go kontynuować, bo chcemy
uczestniczyć w życiu kulturalnym Rudy
Śląskiej nie tylko za pośrednictwem gazety – mówi Anna Piątek-Niewęgłowska,
redaktor naczelna „Wiadomości Rudzkich”.
Relacje z koncertów i zapowiedzi kolejnych występów znajdą Państwo zawsze
na łamach „Wiadomości Rudzkich” oraz
u naszych partnerów medialnych – Radia
Piekary oraz Śląskiej Telewizji Miejskiej.

MB

Foto: AR

nowe płyty i zadbamy o to, żeby nie zabrakło dobrego humoru, konkursów i nagród. – Ruda Śląska to takie miejsce na
mapie Śląska, gdzie nie tylko mieszka
i pracuje wielu śląskich artystów, ale także miejsce, gdzie ci lubią występować, bo
takiej publiczności jaka gromadzi się na
naszych koncertach, nie ma nigdzie indziej – mówi Arkadiusz Wieczorek, prowadzący koncerty. – Te koncerty to nie
tylko możliwość posłuchania muzyki, ale
także niepowtarzalna okazja do spotkania
z wykonawcami, którzy chętnie po występie poświęcają czas na spotkanie z widzami – dodaje.
Na każdym z naszych koncertów zadbamy o możliwość zakupienia napojów

Foto: AR

Nasze koncerty odbywać się też będą
w „Violinowej Gospodzie” w Wirku (siedziba chóru Słowiczek przy ul. Krasińskiego 1), bo i tutaj nasi Czytelnicy chętnie spotykają się przy kawie i dźwiękach
śląskiej muzyki. – Już nie możemy się doczekać, ponieważ przez całe wakacje nie
było dnia, kiedy nie pojawiłoby się ze
strony naszych klientów pytanie, kiedy
wrócą śląskie imprezy – mówi Violetta
Walczakowska-Fiec, właścicielka „Violinowej Gospody”.
Podobnie jak w poprzednim sezonie,
na naszej estradzie pojawiać się będą zarówno wykonawcy od wielu lat prezentujący się na scenie jak i ci, którzy dopiero
stawiają pierwsze kroki. Zaprezentujemy

Foto: AR

Przed nami kolejny sezon spotkań w ramach organizowanego przez naszą redakcję cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku”. W poprzednim sezonie spotykaliśmy się w Restauracji „Wawelska” oraz w „Violinowej
Gospodzie” a na naszych koncertach bawiły się setki osób. W naszych koncertach uczestniczyła czołówka wykonawców śląskiej estrady. Prezentowaliśmy także nowe zespoły, a na naszych scenach można było usłyszeć
największe hity znane z anten śląskich stacji radiowych. Tak będzie i w tym roku. Kolejny sezon rozpoczniemy
7 października w Osiedlowym Domu Kultury Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Matecznik” ( Ruda 1, ul. Norwida 26) gdzie będziemy spotykać się w pierwszy piątek każdego miesiąca. – Cieszymy się, że na naszą scenę
wrócą śląscy artyści, bo z naszych doświadczeń wynika, że właśnie na takie spotkania czekają mieszkańcy, którzy korzystają z oferty naszej placówki – mówi Mariusz Izydorczyk, starszy instruktor ODK RSM „Matecznik”.
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Opieka nad osobą starszą wymaga wiele poświęcenia oraz odpowiedniej wiedzy. Co jednak, jeśli nasze życie zawodowe nie pozwala nam na zajmowanie się
członkiem rodziny w ciągu dnia? Pomocną rękę wyciągają Domy Dziennego Pobytu – taki właśnie powstał przy ul. Kubiny 20 w Rudzie Śląskiej.

Malownicze miejsce dla osób starszych

DDP „Seniorek” działa już kolejny tydzień. Jest ośrodkiem wsparcia dla osób
starszych, działającym w godzinach 7.30
– 17.00. Właścicielka szczególnie zaprasza osoby zmagające się z demencjami,
otępieniami, czy Alzheimerem. – Nastawiamy się na opiekę nad osobami starszymi, które wymagają większej troski i specjalistycznego podejścia. Chcemy dbać
o usprawnianie pamięci seniorów i prowadzenie pod tym kątem zajęć, a także
rozwijanie zainteresowań, jak i spędzanie
czasu w większym gronie ludzi – to ważne
dla takich osób. Oprócz tego będziemy
kontrolować u podopiecznych czynności
higieniczne, które również nierzadko

stwarzają problem – tłumaczy Katarzyna
Ejchorst, pielęgniarka i właścicielka Domu Dziennego Pobytu.
„Seniorek” pod każdym kątem jest
przystosowany do przyjmowania seniorów. Podopieczni, oprócz możliwości skorzystania z pełnego wyżywienia, mają
możliwość odpoczynku, budowania więzi
z towarzyszami, czy udziału we wszelkiego rodzaju zajęciach. To wszystko pod
okiem wykwaliﬁkowanej i przyjaznej kadry, w tym pielęgniarki i terapeutki.
– Osoby starsze, które zostają same
w domu, gdy członkowie rodziny idą do
pracy, mają do czynienia z ogromną sa- często pogłębia demencję i inne choroby.
motnością. Brak zajęć i kontaktu z ludźmi Warto przemyśleć, czy nie lepiej jest, gdy
taka osoba spędza czas w towarzystwie
i bierze udział w ciekawych zajęciach
– dodaje Katarzyna Ejchorst.
DDP „Seniorek” dysponuje w pełni wyposażoną salą, dostosowanymi do osób
starszych i niepełnosprawnych toaletami,
czy imienną szatnią. Oprócz tego już na
wiosnę przyszłego roku przy obiekcie powstać ma ogródek, z którego będą mogli
korzystać pensjonariusze.
– Zapraszam do zapoznania się z naszą
ofertą. Można także skorzystać z dnia
próbnego, podczas którego senior sprawdzi, czy dobrze czuje się w naszym otoczeniu – zachęca pani Katarzyna.

Dom Dziennego Pobytu „Seniorek”

ul. Kubiny 20 (dojazd od ul. Różyckiego) Ruda Śląska 10,
tel. 661-030-392. Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 7.30-17.00.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Leczenie

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy Czarnoleśnej
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 z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu, obręb Nowy Bytom
k.m. 1, obejmującej działkę nr 3309/44 o powierzchni 1944 m², użytek Bz, zapisaną
w księdze wieczystej nr GL1S/00011242/6 (działy III i IV są wolne od wpisów).
Pierwszy przetarg odbył się 26.07.2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
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. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr
84 poz. 2383 z późn. zmianami nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej
o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2 ).
3. Cena wywoławcza(netto) do przetargu wynosi – 188.000,00 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 26.10.2016 r. o godz. 10.00 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
19.10.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 9.400,00 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.

•
•
•
•

• Trądziku młodzieńczego
• Trądziku różowatego
• Alergii skóry
• Łuszczycy
• Chorób wenerycznych
• Grzybicy

Stomatolog
Chirurg
Ginekolog
Pracownia protetyczna

DERMATOLOG

Laserowe usuwanie

Dr n. med. Barbara Filipowska
Dr n. med. Agata Filipowska-Grońska
Konsultacje

•
•

Dermatoskopia zmian barwnikowych skóry
Zabiegi laserem Fotona

• Brodawek wirusowych
• Blizn potrądzikowych
• Usuwanie przebarwień
• Usuwanie nadmiernego owłosienia
• Leczenie nadpotliwości

NZOZ SILVERMED

ul. Srebrna 15, Ruda Śl.-Halemba | tel. 32 700-77-33 | rejestracja@silvermed.com.pl | silvermed.com.pl

NAJMŁODSI RUDZIANIE
– WITAMY
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Lily Skóra córka Sandry i Mariusza
ur. 22.09. (3200 g i 55 cm)

Irena Hreniak córka Agnieszki
i Bogdana ur. 22.09. (2850 g i 51 cm)

Bartuś Kurpas syn Aleksandry i Marcina
ur. 22.09. (3600 g i 57 cm)

Maja Nowak córka Justyny i Jarosława
ur. 22.09. (3350 g i 58 cm)

Marcelina Miś córka Barbary
i Jarosława ur. 21.09. (3760 g i 56 cm)
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8 zebrań w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej zaplanowały władze miasta w ramach jesiennej tury spotkań z mieszkańcami. Prezydent Grażyna Dziedzic będzie rozmawiała z rudzianami o ich problemach i życiu w mieście. Spotkania odbywają się cyklicznie od 2011 roku. Do tej pory wzięło w nich udział około 5,5 tys. osób. W sumie zgłosiły one ponad 3200
spraw, interwencji i wniosków. – Nie ma nic bardziej inspirującego niż bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy chcą zmieniać
i ulepszać swoje najbliższe otoczenie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Prezydent ponownie w dzielnicach!

3 października rozpocznie się jesienna seria spotkań z prezydent miasta.
Jesienna seria będzie 11 z kolei cyklem spotkań władz miasta z rudzianami. – Mam nadzieję, że, tak jak do
tej pory, mieszkańcy podejmą dyskusję w ważnych dla Rudy Śląskiej tematach – tłumaczy Grażyna Dziedzic.
– Będziemy mówili o najważniejszych
przyszłorocznych inwestycjach oraz

budżecie
obywatelskim.
Przede
wszystkim będziemy chcieli jednak
rozwiązać problemy zgłaszane przez
samych mieszkańców – zapowiada.
W ostatniej serii spotkań, która odbyła się wiosną tego roku, udział
wzięło blisko pół tysiąca osób. Zgłosiły one kilkaset spraw. Najczęstszy-

mi tematami poruszanymi przez
mieszkańców były te związane z ich
najbliższym otoczeniem, czyli wywozem śmieci, czystością na chodnikach,
stanem dróg, przycięciem krzewów,
czy zakłóceniami porządku publicznego. Dzięki obecności na spotkaniach służb miejskich część spraw

„załatwiana” była na miejscu, ponieważ mieszkańcy od razu otrzymywali
odpowiedź na nurtujące pytania.
Tak zresztą będzie również i tym razem.
– Trzeba pamiętać, że części spraw,
które wiążą się z dużymi nakładami
ﬁnansowymi, czy dotyczą terenów,
które nie należą do miasta, nie zawsze
da się rozwikłać, a na pewno nie
w krótkim czasie – wyjaśnia wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Tematy dotyczące zagadnień, które nie leżą
w gestii miasta, zgłaszamy po spotkaniach instytucjom za nie odpowiedzialnym. Niektóre przedstawione
nam problemy wymagają z kolei od
nas szerszego rozeznania tematu.
Wtedy odpowiedzi przekazujemy
mieszkańcom w późniejszym terminie,
na przykład za pośrednictwem poczty.
Umawiamy też indywidualne spotkania w magistracie. Staramy się pomóc
każdemu na tyle, na ile jest to możliwe
– zapewnia zastępca prezydent miasta.
Pierwsze spotkanie odbędzie się
3 października w Gimnazjum nr 8
w Halembie. Rozpocznie się ono
o godz. 17.00. Ostatnie z nich zaplanowano na 3 listopada w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach.
TK

HARMONOGRAM
JESIENNYCH
SPOTKAŃ PREZYDENT
GRAŻYNY DZIEDZIC
Z MIESZKAŃCAMI:
3. X. – poniedziałek, godz. 17.00,
Halemba – Gimnazjum nr 8,
ul. ks. Lexa 14;
6.X. – czwartek, godz. 17.00,
dla mieszkańców Wirku i Czarnego
Lasu – Szkoła Podstawowa nr 8,
ul. Główna 1
10.X. – poniedziałek, godz. 17.00,
Bykowina – R.O.D. Sielanka,
ul. Plebiscytowa;
13.X. – czwartek, godz. 17.00,
dla mieszkańców
Nowego Bytomia i Chebzia
– Miejskie Centrum Kultury,
ul. Niedurnego 69;
17.X. – poniedziałek, godz. 17.00,
Ruda – Młodzieżowy Dom Kultury,
ul. Janasa 28;
24.X. – poniedziałek, godz. 17.00,
dla mieszkańców Goduli i Orzegowa
– Szkoła Podstawowa nr 36,
ul. Bytomska 45;
27.X. – czwartek, godz. 17.00,
Bielszowice – Dom Kultury,
ul. Kokota 170;
3.XI. – czwartek, godz. 17.00,
Kochłowice – Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3,
ul. Oświęcimska 90.

Jeszcze w październiku rozpoczną się prace przy budowie stadionu lekkoatletycznego w Rudzie Śląskiej. Władze miasta podpisały umowę z wykonawcą,
który zrealizuje I etap inwestycji przy ul. Czarnoleśnej. W ciągu 8 miesięcy powstanie sześciotorowa bieżnia oraz boisko do konkurencji rzutowych wraz ze
skoczniami i rzutniami. Ta część inwestycji kosztować będzie ponad 4 mln zł.

Umowa podpisana. Rusza budowa stadionu

– Budowę realizować będziemy
zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, co pozwoli w przyszłości na rozgrywanie w Rudzie Śląskiej zawodów co najmniej na poziomie
wojewódzkim – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic. Miasto jeszcze
w tym tygodniu przekaże wykonawcy
teren budowy pod inwestycję. Wtedy
ﬁrma będzie mogła już rozpocząć prace budowlane.
Inwestycja realizowana będzie
w miejscu dotychczasowego stadionu
przy ul. Czarnoleśnej. Zakres pierwszego etapu budowy obejmuje w pierwszej kolejności rozbiórkę dotychczasowego obiektu. – Prace ziemne obejmo-

wać będą rozbiórkę pozostałości dotychczasowych trybun oraz niwelację
istniejących skarp. Ponadto trzeba wyrównać teren pod budowany stadion,
bo obecnie w tym miejscu występują
znaczne różnice poziomów – informuje
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.
W ramach inwestycji wykonane
zostanie boisko lekkoatletyczne z trawy naturalnej o wymiarach 72,7 m
x 100 m, które umożliwi trening konkurencji rzutowych (rzut młotem,
oszczepem, dyskiem). Wokół boiska
powstanie sześciotorowa 400-metrowa
bieżnia z nawierzchni poliuretanowej.
Na prostej bieżnia posiadać będzie

8 torów, co pozwoli na rozgrywanie
zawodów na dystansie 100 m oraz
110 m przez płotki. Dodatkowo wybudowany zostanie rów z wodą do biegów z przeszkodami.
Stadion wyposażony będzie także
w skocznie do: skoku w dal, trójskoku,
skoku wzwyż i o tyczce. Powstaną także rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem z klatką zabezpieczającą, a także dwie rzutnie do rzutu
oszczepem. Wykonane zostanie też odwodnienie terenu oraz kanalizacja
deszczowa. Prowadzone będą również
prace związane z budową instalacji
elektrycznej pod płytą boiska, gdzie
położonych zostanie ponad 2 km kabli

elektrycznych. Posłużą one do zasilenia instalacji nawadniającej boiska,
a także oświetlenia, które będzie realizowane w drugim etapie inwestycji.
Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia rudzcy radni podjęli uchwałę,
dzięki której w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta Ruda Śląska na lata
2016 – 2041 zapisane zostały środki,
potrzebne m.in. na dalszą realizację budowy stadionu. Będzie więc można
przygotować przetarg na drugi etap.
– W tej fazie oprócz oświetlenia wybudowane zostaną trybuny na blisko 900
miejsc oraz budynek zaplecza – zapowiada prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Budowę stadionu władze miasta zamierzają współﬁnansować ze środków
pozyskanych z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Natomiast
w przyszłym roku miasto zamierza
starać się o doﬁnansowanie inwestycji
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu budowy
lekkoatletycznych orlików. – Program
pozwala starać się o doﬁnansowanie
w kwocie nawet 1,5 mln zł dla obiektów certyﬁkowanych, a o taki właśnie
się staramy. Co ważne, o środki można
ubiegać się nawet w trakcie realizacji
inwestycji – tłumaczy wiceprezydent
Michał Pierończyk.
TK
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Hałda przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej będzie miejscem rekreacji i wypoczynku! O tym, jakie są plany jej zagospodarowania, będzie można dowiedzieć się
na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 4 października o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 4, przy ul. Tołstoja 1. Jeszcze jesienią zostanie wybrana ﬁrma, która opracuje odpowiednią dokumentację. Prace w terenie mają natomiast ruszyć w przyszłym roku. Pieniądze na całość inwestycji zapewnia
Komisja Europejska w ramach międzynarodowego projektu realizowanego przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, którego Ruda Śląska jest partnerem.

Drugie życie hałdy

Hałda przy ul. 1 Maja jest jednym
z czterech zwałowisk pocynkowych
w Rudzie Śląskiej i wyróżnia się tym,
że znajduje się praktycznie w centrum
miasta. – Tak duży poprzemysłowy teren i to w takiej lokalizacji jest z pewnością problemem. Dlatego też postanowiliśmy wziąć udział w międzynarodowym projekcie LUMAT, który dał
nam możliwość sięgnięcia po unijne
pieniądze. Teraz zabraliśmy się do
pracy – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic.
Realizacja projektu LUMAT rozpoczęła się w tym roku. Mimo że prace
międzynarodowego zespołu trwają
dopiero kilka miesięcy, to już udało
się sporo zrobić. – Opracowany został
harmonogram robót, a także badania
struktury gruntu hałdy. Kończymy też

prace nad specyﬁkacją potrzebną
do ogłoszenia zamówienia na wykonanie dokumentacji – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk.
Kolejnym ważnym krokiem będą
konsultacje społeczne z mieszkańcami, podczas których przedstawiciele
Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz władze miasta przedstawią założenia projektu oraz propozycje zagospodarowania terenu hałdy. – Oprócz prac
związanych z formowaniem terenu
i nasadzeniami roślin wchłaniających
lub zatrzymujących metale ciężkie,
kluczowym będzie utworzenie specjalnej przestrzeni pod funkcje rekreacyjne. Chcemy, żeby było to miejsce unikatowe na skalę kraju. Jednym z założeń całego projektu jest bowiem prze-

prowadzenie rewitalizacji hałdy, będącej jednocześnie wzorem dla innych
tego typu przedsięwzięć – podkreśla
wiceprezydent Pierończyk.
Pierwsze rozmowy z mieszkańcami
na temat zagospodarowania hałdy przy
ul. 1 Maja były prowadzone już dwa
lata temu, podczas prac nad Lokalnym
Programem Rewitalizacji w ramach
programu Miasto3. – Podczas specjalnych warsztatów, dotyczących zagospodarowania kluczowych przestrzeni
w dzielnicy Wirek, mieszkańcy wskazywali, żeby omawianym lokalizacjom,
w tym hałdzie przy ul. 1 Maja, nadać
funkcje rekreacyjne – informuje Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.
Projekt LUMAT realizowany będzie
do 2019 roku w ramach Programu IN-

TERREG Central Europe. Jego całkowita wartość to ok. 10 mln zł,
z czego doﬁnansowanie do rudzkiej
„części” wyniesie ponad 1 mln zł. Jego partnerami obok Rudy Śląskiej
są inne europejskie miasta oraz instytuty badawcze, m.in. Turyn, słowacka
Trnava, słoweński Kranj, czy czeska
Ostrawa.
Jednym z elementów projektu jest
także wymiana doświadczeń pomiędzy
partnerami oraz szkolenia, które kierowane będą zarówno do sektora publicznego jak i prywatnego oraz do organizacji pozarządowych. Będą one
przede wszystkim dotyczyć zagadnień
związanych z efektywnym zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych.
Przypomnijmy, że władze Rudy
Śląskiej starają się także o inne środki

na rewitalizację terenu hałdy przy
ul. 1 Maja. Mowa tu o ponad 6 mln zł
ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, które miałyby zostać przeznaczone na powstanie
tzw. traktu rudzkiego, czyli ścieżki rowerowo-pieszo-rolkarskiej, łączącej
Wirek z Nowym Bytomiem. Obecnie
władze miasta czekają na rozstrzygnięcie konkursu. W przypadku otrzymania doﬁnansowania i realizacji zadania,
inwestycja ta uzupełniałaby się z rewitalizacją hałdy w ramach programu
LUMAT.
Pocynkowa hałda przy ul. 1 Maja
zajmuje obszar 6,5 ha i jest pozostałością po działającej w tym rejonie
w okresie od I połowy XIX w. do 1925
roku hucie cynku Liebe – Hoffnung.
TK

Czy istnieje mężczyzna idealny? Która część Rudy Śląskiej nazywana jest dzielnicą tolerancji? Co można zrobić z kartonu? Kto spogląda przez różowe okulary? Odpowiedź na te pytania znajdą już niebawem miłośnicy kultury. W mieście rusza Rudzka Jesień Kulturalna. Od października do grudnia miejskie instytucje kultury oferują szereg imprez, spektakli, koncertów, wystaw i spotkań z kulturą.

Kulturalna jesień

– Wspólne przeżywanie emocji, które
wywołuje w nas sztuka, odczuwanie tego
samego, co tłum nieznanych nam bliżej
osób pozwala, by działa się magia sztuki,
która nas jednoczy – mówi Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta Ruda
Śląska. – Mam nadzieję, że program
Rudzkiej Jesieni Kulturalnej pozwoli
nam na to cudowne przeżycie i sprawi,
że na co dzień będziemy bardziej razem.
Oby to współodczuwanie jeszcze bardziej związało i zblizyło do siebie mieszkańców Rudy Śląskiej – dodaje wiceprezydent Anna Krzysteczko.
Rudzką ucztę kulturalną rozpocznie
wystawa „Silesius” w Muzeum Miejskim. – Ekspozycja prezentuje postacie
wybitnych Ślązaków od średniowiecza
do współczesności – świętych, naukowców, arystokratów oraz sportowców
– wylicza Krzysztof Gołąb, dyrektor
Muzeum Miejskiego.
Wystawę będzie można oglądać do
19 października. Stałym elementem Jesieni Kulturalnej jest organizowany
przez Muzeum Miejskie konkurs plastyki nieprofesjonalnej „Rudzka jesień”. – To już 49. edycja konkursu.
W tym roku artyści rywalizują o laury
w dwóch kategoriach: malarstwo i rzeźba. Czekamy na zgłoszenia prac do
23 października, a na wernisaż wysta-

wy zapraszamy 22 listopada – wyjaśnia
dyrektor Gołąb. Nie lada gratką będzie
spotkanie autorskie z Józefem Gluchem, który zaprezentuje swoją najnowszą pracę pt. „Moja Ruda. Część
druga”. Podobnie jak pierwszy tom, tak
i drugi pełen jest ciekawych informacji,
unikatowych zdjęć i planów, prezentujących najstarszą dzielnicę miasta – Rudę. Pierwszy tom został wydany w 2002
roku. – Dzięki pasji autora, jaką jest
dokumentowanie miejsc, architektury
i wydarzeń swojej dzielnicy, powstała
druga już część kroniki jednej z najstarszych dzielnic miasta – mówi Krzysztof
Gołąb. 91-letni rudzki historyk utrwalił
często już zapomniane krajobrazy,
związane z burzliwymi przemianami
przełomu XIX i XX wieku, korzystając
z własnej wiedzy i doświadczeń. Stale
też weryﬁkował zbierany materiał.
Spotkanie z Józefem Gluchem rozpocznie się 20 października o godzinie
17.30 w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka.
Spotkanie ze śląską książką proponuje z kolei Miejska Biblioteka Publiczna.
Na drugi już Fest Literacki „Kakauszale” zjadą jedni z najważniejszych autorów książek z Górnego Śląska. – To wydarzenie przyciąga nie tylko miłośników
literatury, ale przede wszystkim śląsko-
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ści. Będzie można spotkać się z wieloma
cenionymi autorami, zakupić książki
z autografem czy wysłuchać wystąpień
pisarzy – wylicza Krystian Gałuszka, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Rudzie
Śląskiej. W ramach „Kakauszale” przewidziana jest też biesiada literacka oraz
wręczenie „Tabulki”, corocznego wyróżnienia dla śląskiego autora.
Dzieje dzielnicy tolerancji – jak nazywany jest Wirek, gdzie istniały obok siebie trzy paraﬁe: rzymskokatolicka,
ewangelicka i żydowska – poznamy
podczas sympozjonu z okazji 125-lecia
wybudowania synagogi wireckiej. W ramach tego wydarzenia w dniach 20-21
listopada odbędzie się koncert muzyki
żydowskiej w wykonaniu Orkiestry Kameralnej i Solistów Jeana – Claudea
Hauptmana w kościele ewangelickim,
sympozjum popularnonaukowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz ekumeniczne nieszpory w kościele rzymskokatolickim pw. św. Wawrzyńca w Wirku.
Czy istnieje mężczyzna idealny? Czy
można przeszczepiać osobowość? Na te
pytania odpowiedzą aktorzy w zabawnej komedii o mężczyznach, szalonej
pani naukowiec i klinice psychiatrycznej. Znakomita obsada aktorów znanych
z małego ekranu, walka, intrygi, komiczne zwroty akcji i zamiany ról – to
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wszystko w komedii „Mężczyzna idealny”, zaplanowanej na 15 października w Domu Kultury w dzielnicy Bielszowice. W dobry humor wprowadzi
również spektakl komediowy „Przepraszam, co pan tu robi”, który proponuje Miejskie Centrum Kultury w listopadowy wieczór oraz grudniowe
przedstawienie w MCK „Godej albo
wylyź”, które stanowi zestawienie
wszystkich śląskich hitów kabaretu
Młodych Panów.
Organizatorzy Rudzkiej Jesieni Kulturalnej nie zapomnieli też o najmłodszych widzach. Dla dzieci przygotowano bajkę o Jasiu i Małgosi, ale w zupełnie innej wersji niż ta tradycyjna.
– „Jaś i Małgosia – Historia Pofyrtana” to spektakl w wykonaniu artystów
z „Fabryki Kultury”, w którym scenograﬁa, makijaże, kostiumy i cały świat
jest komiksem – zdradza Katarzyna
Furmaniuk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, w którym będzie można
obejrzeć spektakl 9 października.
Z pewnością jak zwykle dużym zainteresowaniem nie tylko najmłodszych
będzie cieszyć się VI już regionalny
konkurs modeli kartonowych. Prace
konkursowe będzie można oglądać 15
i 16 października w In-nYm Domu
Kultury w dzielnicy Kochłowice.

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza
do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym ,,Dobry wybór – dla siebie,
dla rodziny, dla planety” oraz w konkursie piosenki pozytywnej i pozytywnego
słowa ,,Dobre słowo”. 25 listopada
z kolei wychowankowie studia wokalnego pod kierunkiem Wojciecha Sanockiego wystąpią w koncercie jesiennym
,,Sentymentalnie i nie tylko”. – Młodzież zawsze bardzo aktywnie uczestniczy w Rudzkiej Jesieni Kulturalnej.
Mam nadzieję, że tak będzie i tym
razem – mówi wiceprezydent Anna
Krzysteczko.
Ponadto w ramach tegorocznej Rudzkiej Jesieni Kulturalnej w Rudzie Śląskiej gościć będą: ojciec Leon Knabit,
Edyta Geppert, Artur Barciś, Andrzej
Piaseczny-Piasek, a także Rick Latham,
jeden z najbardziej popularnych sesyjnych i koncertowych perkusistów
w USA.
Kulturalna uczta potrwa do końca
grudnia br. Rudzka Jesień Kulturalna
organizowana jest od 1991 roku. W jej
ramach na rudzkich scenach pojawiło
się wiele gwiazd, teatrów, prelegentów
czy kabaretów. Szczegółowy program
Rudzkiej Jesieni Kulturalnej znajduje
się na www.rudaslaska.pl oraz na stronach organizatorów.
IM
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Pierwszy krok – integracja.
Węglokoks Energia łączy siły w Rudzie Śląskiej
Na przełomie roku dwie rudzkie spółki – Węglokoks Energia ZCP i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – połączą siły, by jako jedna spółka produkcyjno-dystrybucyjna działać w obrębie grupy Węglokoks Energia dla mieszkańców Rudy Śląskiej. Nadchodząca zmiana zainspirowała zarządy spółek do zorganizowania wraz z Węglokoksem Energia ZUT, pierwszej imprezy integracyjnej dla wszystkich pracowników.
Połączenie firm to przede wszystkim
wyzwanie, ale także ciężka praca nad
wypracowaniem wspólnych celów
i planu rozwoju. Jednak zarządy spółek
pamiętają, że podstawą takich działań
jest dobre zgranie zespołu. Stąd w piątek, 16 września, w pubie „Druid” odbył się festyn integracyjny wszystkich
pracowników i ich rodzin. Udział
w imprezie wzięło ok. 400 osób.
– W tym roku odeszliśmy od formuły
zamkniętych spotkań z pracownikami
w każdej z naszych spółek. Stąd pomysł
na otwarty piknik integracyjny. Ten rok
jest intensywny dla naszych firm. ZCP
„Carbo-Energia” zmieniła nazwę na
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP, na bazie majątku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej powstał WĘGLOKOKS
ENERGIA ZUT, zatrudniając pracowników PEC i ZCP, a pod koniec tego
roku planujemy połączenie ZCP i PEC,
dlatego słowo „integracja” w tej imprezie nabiera fundamentalnego znaczenia – mówił Andrzej Łokas, prezes
Węglokoksu Energia ZCP.
– Mam nadzieję, że ta impreza to nie
tylko okazja do dobrej zabawy, ale też
do odpoczynku i integracji – dodał Jerzy Warmuziński, prezes PEC.
Organizatorzy zapewnili swoim pracownikom oraz ich rodzinom moc
atrakcji. Starsi mogli posilić się, korzystając ze znakomitej oferty restauracji,
wziąć udział w konkursach z łowienia
zdobyczy, czy quizie na temat spółek
oraz potańczyć na parkiecie. Młodsi
natomiast pod opieką animatorek mogli rzucić się w wir zabawy, skacząc na
dmuchańcach, goniąc za bańkami mydlanymi i wziąć udział w kolorowych
konkurencjach.
– Wzajemne poznanie się w tak miłych okolicznościach jest szczególnie
ważne dla WE ZUT, który jest najmłodszą rudzką spółką Węglokoksu Energia
– tłumaczył prezes WE ZUT Bogdan
Jaksik.
– Bliżej się poznajemy, a to na pewno wpływa na poprawę relacji w pracy
– zaznaczył Karol Pietrowski, który od
10 lat pracuje na stanowisku dyspozytora w PEC. – Nawiązujemy tu relacje,
poznajemy swoich prezesów i mistrzów. Oby w przyszłości odbyło się
jak najwięcej takich spotkań – dodał
Stanisław Dziok, zastępca kierownika
zakładu „Bobrek – Piekary” z WE
ZUT.
WE ZCP i PEC po połączeniu stworzą największą w Rudzie Śląskiej spółkę ciepłowniczą. WE ZUT natomiast
zajmuje się usługami remontowymi
dla ciepłownictwa i energetyki.
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Tęczowe łzy Lily Rose
z cyklu Twórczy Piątek na Ficinusie
30 września 2016 roku, godzina 17:00
– salka parafialna kościoła ewangelickiego w Wirku, ul. Kubiny
Spotkanie z poezją Eweliny Dudy
oprawa muzyczna: Kwartet smyczkowy z Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

Wstęp wolny
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GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 ogłasza przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej przy
ulicy Kłodnickiej 99, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2394/113 o powierzchni 3 586 m2 wraz z prawem
własności stanowiącej odrębną nieruchomość budynku byłego Hotelu Roboczego „A” w Rudzie Śląskiej 6.
Przedmiotem sprzedaży jest budynek o powierzchni całkowitej
4 789,51 m2. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Użytkownikiem wieczystym do 2089 i właścicielem budynku jest Spółdzielnia. Nieruchomość zlokalizowana jest w zurbanizowanej części
województwa śląskiego w mieście Ruda Śląska na działce o nr
ewidencyjnym 2394/113. Łatwy dojazd od autostrady A-4 drogą
925 (na trasie Bytom – Rybnik). Budynek wyposażony w instalację wod.-kan. , gaz, c.o., c.w.u., elektryczną oraz odgromową. Budynek umiejscowiony w bezpośrednim sąsiedztwie parku wodnego, hali sportowej, blisko supermarketu ALDI, targowiska, Biedronki oraz kościoła, wykorzystywany jest obecnie jako mieszkalno-handlowo-usługowy.
Obiekt zrealizowano w roku 1952, nadbudowę 2 ostatnich kondygnacji wykonano w roku 1985. Budynek 6 kondygnacyjny, wykonany technologią tradycyjną, wykończenie standardowe, fundamenty żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe, ściany murowane z cegły i bloczków żużlobetonowych, ściany działowe z cegły dziurawki, stropy ceramiczne ognioodporne, stropodach przewietrzany, żelbetowy – kryty papą na lepiku, schody pionu komunikacyjnego żelbetowe lastriko, posadzki również betonowe.
Wykończenie posadzek – płytki ceramiczne, lastriko, wykładziny PCV oraz dywanowe.
Wykończenie ścian – tynkowane, malowane, płytki ceramiczne,
panele PCV.
Stolarka okienna – drewniana oraz częściowo PCV (ok. 14%).

Stolarka drzwiowa:
– zewnętrzna: stalowe drzwi wejściowe, przeszklone,
– wewnętrzna: drewniana, płytowa.
Posiada 140 pokoi zamieszkania krótkotrwałego, o łącznej powierzchni 2 412,50 m2 oraz pomieszczenia handlowo-usługowe
o łącznej powierzchni 862,60 m2.
Budynek będzie udostępniony do oględzin uczestnikom przetargu po uzgodnieniu godziny przybycia pod numerem telefonu:
32 243-27-47 wew. 33.
Cena wywoławcza: 3 192 000 zł.
Udział w postępowaniu przetargowym wymaga wniesienia wadium w wysokości 319 200 zł lub zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej.
Wadium należy wpłacić na konto Raiffeisen Bank Polska S.A.:
60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 a w przypadku gwarancji bankowej wymagany dokument należy dołączyć do oferty.
Pisemną ofertę cenową należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg nieograniczony na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 99, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 2394/113 o powierzchni 3 586 m2 wraz
z prawem własności stanowiącej odrębną nieruchomość budynku
byłego Hotelu Roboczego „A” w Rudzie Śląskiej 6. – nie otwierać” w terminie do 14.10.2016 r. w sekretariacie Spółdzielni w pokoju nr 113.

Oferta winna zawierać wszystkie informacje zgodnie z „Regulaminem sprzedaży nieruchomości GSM „Nasz Dom”, który znajduje się na stronie internetowej www.naszdom.info.pl. Można się z nim
i warunkami przetargu zapoznać również w siedzibie GSM „Nasz
Dom”.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 w dniu 18.10.2016 r. o godz.
10.00 pokój nr 212.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zapłaty całej ceny
sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego do 21 dni od daty zatwierdzenia wyników przetargu przez
Radę Nadzorczą. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi kupujący. Kwota wadium zaliczana jest na poczet wpłaty wygrywającego. Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia
umowy skutkuje przepadkiem wadium.
Komisja przetargowa ma prawo do zamknięcia przetargu
bez dokonania wyboru. Przetarg odbędzie się w siedzibie GSM
„Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Firma Euro-Inwest Projekt Grzegorz Engler
W związku z dynamicznym rozwojem
do naszego zespołu poszukujemy
osoby na stanowisko:
Wymagania:

Do działu elektrycznego Elektromonter ELEKTRYK

•
•
•
•
Opis stanowiska: •
•

Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Uprawnienia elektryczne do 1 kV lub wyższe
Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
Układanie i podłączanie kabli energetycznych
Montaż i podłączanie maszyn oraz urządzeń elektrycznych

Do działu budowlanego – Murarz Pomocnik Murarza Tynkarz Cieśla Zbrojarz
Pracownik ogólnobudowlany
Wymagania:
• Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne

Oferujemy:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
Mile widziana praktyka przy elewacjach
Mile widziane prawo jazdy kat. B
Montaż instalacji i tras kablowych (np. w korytach i rurach z PCV)
Wynagrodzenie wg stawki godzinowej
Zakwaterowanie oraz transport
Pracę w młodym dynamicznym zespole
Możliwość dalszego rozwoju

Spotkania w sprawie pracy odnośnie pracowników budowlanych odbywają się
w środy w godzinach 12-16 oraz piątki w godzinach 10-14
w siedzibie ﬁrmy Ruda Śląska ul. Tunkla 141.
Spotkania w sprawie pracy dla elektryków elektromonterów odbywają się od
pon-pt w godzinach 8-16 w siedzibie ﬁrmy Ruda Śląska ul. Gwardii Ludowej 29.
Nie przyjmujemy osób z problemami alkoholowymi.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz ze zdjęciem)
na adres rekrutacja@spolkaeip.pl lub kontakt telefoniczny oraz potwierdzenie
przybycia na rozmowę kwaliﬁkacyjną pod numerami tel:

517-863-203 Pracownicy budowlani
734-462-544 Elektrycy Elektromonterzy

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.”

Aproduction

Agnieszka Rolnik

pierwsza sesja Twojego malucha

tel. 798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

Pracownik Linii Produkcyjnej z obsługą maszyn
również do przyuczenia.
Miejsce Pracy: Ruda Śląska
Opis stanowiska:
Wymagania

•
•
•
•
•
•
•
•

Gotowość do podjęcia pracy od zaraz
Posiadanie Książeczki Sanepidowsko – Epidemiologicznej (nie musi być
aktualna)
Motywacja do pracy
Sumienność
Dokładność
Punktualność
Gotowość do pracy w systemie zmianowym
Chęć dalszego rozwoju i ciągłego doskonalenia się

Zadania

Praca na linii produkcyjnej przy produkcji wędlin, pakowania i znakowania
(etykietowanie i kartonowanie)

Oferujemy

•
•

Szansę zdobycia doświadczenia oraz naukę na maszynach: Poli – clip,
Compro, Mulivac, Ilapak, Ulma oraz na maszynach etykietującoważących typu Bizerba, Dibal.
Pracę wśród doświadczonych specjalistów

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą prosimy o przesłanie CV
ze zdjęciem oraz listem na adres:
dkus@madejwrobel.pl w tytule maila: PP
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się osobiście!!!
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych
dla potrzeb procesów rekrutacyjnych obecnych i przyszłych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu
mieszkalnego usytuowanego w budynku
mieszkalnym na terenie
Miasta Ruda Śląska:
ul. Czarnoleśna 4a/7
stanowiącego własność Miasta Ruda
Śląska a przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
na rzecz jego najemcy.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu
mieszkalnego usytuowanego w budynku
mieszkalnym na terenie
Miasta Ruda Śląska:
ul. Osiedlowa 4/10
stanowiącego własność Miasta Ruda
Śląska a przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
na rzecz jego najemcy.
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-700 Ruda Śl., ul. Magazynowa 12, www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415,
PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751

Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA

Wykonanie funduszu remontowego za I półrocze 2016 r. (II CZĘŚĆ)
ADMINISTRACJA nr 5 – Wirek, Bielszowice

Lp Nazwa obiektu – adres
Zakres rzeczowy
Wykonanie
1 Zasoby ADM-5
Wymiana stolarki okiennej
69 369,35
		
(z listy + awaryjne)
2 Zasoby ADM-5
Refundacja za wymianę stolarki okiennej 7 958,00
3 ks. Niedzieli 31,31a,31b, 	 Remont i uszczelnienie
145 698,04
J. Curie 4a/9, 	
przewodów
Paderewskiego 1/44, 	
kominowych
4 Jankowskiego 18, 16, 	 Remont instalacji elektrycznej
62 456,09
Paderewskiego 11
5 ks. Niedzieli 41, 43, Uszczelnienie spoin elewacyjnych 
4 046,37
Fitelberga 12, 	
uzupełnienie tynków
Jankowskiego 18, 	
6 Elsnera 4-4a, 	
Malowanie klatek schodowych
58 224,16
Jankowskiego 18b Kotwienie warstw fakturowych ścian 19 861,64
7 ks. Niedzieli 31, 	
osłonowych elewacji oraz
Elsnera 4
montaż budek lęgowych dla ptaków
8 Chroboka30/4
Montaż wkładu A
4 276,53
		
lufol mont nasady TURBOWENT
9 Chroboka 32-34, 28-30, 	Montaż wodomierzy kontrolnych 31 967,13
Ks. Niedzieli 35,35b,49b, 	
oraz podpionowych
41,43,45 Elsnera 2-2c,
Jankowskiego 18b,18c,
Paderewskiego 15-15c,1a	 
10 ks .Niedzieli 49a/15, 	
Montaż nawiewników
8 407,80
47/18, J. Curie 4/2, 4d/6, 4c/15,
Główna 20a/1, 20a/8, 20d/3, 20/7, Kempnego 2/14, 2/5, 4b/10, 2/8,
Główna 28/4, 28/3, 28/2, 26/11, 24/4, Elsnera ˝,Fitelberga 12b/2,
Jankowskiego 18c/33, Paderewskiego 13/26, 13/29, 3a/1
11 Chroboka 24/4
Frezowanie przewodu kominowego
9 588,78
		
montaż wkładu kominowego
12 Paderewskiego 7b, 7c Remont zewnętrznej instalacji
73 306,02
		
kanalizacji deszczowej	 
13 Paderewskiego 7c
Wymiana pionowej instalacji 
22 501,85
		
wod-kan i pionu deszczówki
14 ks. Niedzieli 49b, 	
Wymiana pionowej instalacji
117 517,34
Główna 26, Elsnera 4, 	
wodno-kanalizacyjnej
Jankowskiego 18c, Paderewskiego 7b,
15 Elsnera 3a,
Wymiana odcinka poziomej
17 537,02
Chroboka 16-18 	
inst. wodno-kanalizacyjnej
16 Paderewskiego 1
Remont chodnika
24 816,20
17 ks. Niedzieli 35
Naprawa nawierzchni drogowej
10 025,75
18 ks. Niedzieli 49, 43, 	 Wykonanie Audytu energetycznego 81 093,90
J. Curie 4, Kempnego 2, 4, 	 docieplenia budynku	 
Jankowskiego 18,18a,18b,18c,
19 ks. Niedzieli 31, 	
Modernizacja instalacji domofonowej 33 588,00
ul. Elsnera 3,
Paderewskiego 13,13b
20 Jankowskiego 18b, 16b, 	
Wymiana falownika
9 341,61
Paderewskiego 3
w kabinie sterowej
21 Paderewskiego 13 Zabudowa drzwi przeciwpożarowych 17 267,88
22 Paderewskiego 13
Wymiana wkładek oraz
1 280,88
		
rozdysponowanie kluczy
23 Jankowskiego 18b,18c
Remont instalacji gazowej
96 763,57
24 ks. Niedzieli 31-31b, 	
Ocieplenie budynków
1 108 193,06
Elsnera 1-1c, 3-3c
25 ks. Niedzieli 31-31b, 	
Roboty towarzyszące 
735718,72
Elsnera 1-1c, 3-3c
przy dociepleniu
26 ks. Niedzieli 41, 43, 45, 47, 	Wykonanie map własnościowych 4 059,00
J. Curie4, Fitelberga 12
27 ks. Niedzieli 31
Opinia ornitologiczna
600,00
28 Różyckiego 30
Adaptacja pomieszczeń
19 000,00
29 Różyckiego 30
Podłączenie grzejników do instalacji c.o. 7 407,86
30 Magazynowa 12
Remont pomieszczeń biurowych
8 672,22

ADMINISTRACJA nr 6 – Bykowina

Lp Nazwa obiektu – adres
Zakres rzeczowy
Wykonanie
1 Szpaków 51
Rozbiórka zbiornika na dachu
18 820,00
2 Szpaków 47/ 19-20
Częściowy remont dachu
18 900,00
3 zasoby ADM6
Wymiana okien+refundacje
81 614,62
		
(71 szt. = 148,6 m2)
4 zasoby ADM6
Wymiana drzwi wejściowych (2 szt)
3 980,03
5 Szybowa 4
Malowanie kl. schodowej
22 680,00
6 Józefa Grzegorzka 9
Malowanie kl. schodowej
6 406,21
7 Alfonsa Zgrzebnioka 4
Malowanie kl. schodowej
23 976,00
8 Brygadzistów 1
Remont maszynowni dźwigu
3 672,00
9 Alfonsa Zgrzebnioka 18-20 Likwidacja zalewiska
3 690,00
10 Brygadzistów 1
Remont chodnika
21 525,00
11 Szpaków 27-29
Remont ciągu pieszego
19 065,00
do schodów
12 Szpaków 5 do Drozdów
Remont ciągu pieszego
7 134,00
13 klub COUNTRY
Remont schodów
2 229,94
14 Gwarecka 23
Wymiana zaworów gaz.podpionowych 3 239,30
15 ks. A.Potyki 14
Wymiana pionów wody
3 779,97
16 ks. A.Potyki 14
Wymiana pionu kanalizacji
3 779,97
17 Fr. Wilka 5a/ m.3 do 30
Wymiana pionów wody
1 944,00
18 Fr. Wilka 8/ 3 do 30
Wymiana pionów wody
16 739,45
kuchnia

19 Kopalniana 8
Wymiana pionów wody
19 764,00
20 Kopalniana 20/ m.2 do 14 Wymiana pionów wody
8 509,48
21 Brygadzistów 7a
Wymiana pionów wod.-kan.
19 438,32
22 Gwarecka 25/ m.2 do 19 Wymiana pionów wod.-kan.
9 718,06
23 Gwarecka 15
Wymiana pionów wody
25 379,72
		
+ poziomu kanalizacji
24 Szpaków 25-27
Wymiana pionów wod-kan.
97 660,62
25 Szpaków 29-31
Wymiana pionów wod.-kan.
49 268,42
26 Szybowa 4
Wym.osprzętu elektr. w kl.schodowej 4 799,23
27 Szybowa 6
Rem. RG + wentyl.,
30 022,42
		
napr. inst. elektr. + p-przep.
28 Kopalniana 10
Wym. osprzętu i instalacji
1 616,91
		
elektr. na parterach
29 Fr. Wilka 10
Wymiana złącza SZR
6 765,00
30 Fr. Wilka 8
Wymiana złącza SZR
6 765,00
31 Szpaków 47
Częściowa izolacji budynku
16 454,10
32 Ryszarda Siekiela 22/6
Refundacja za piec
1 000,00
33 Sztoln. 2/12, Szr.3a/22
Nawiewniki do okien
321,84
34 Gwarecka 27
Roboty towarzyszące termomodernizacji 7 291,77
35 Fr. Wilka 8
Roboty towarzyszące
517 763,41
		
termomodernizacji
36 Fr. Wilka 10
Roboty towarzyszące
252 347,86
		
termomodernizacji
37 Szybowa 4
Moderniz. inst. domofonowej
4 644,00
38 Fr.Wilka 8-10
Moderniz. inst. domofonowej
12 852,00
39 Sztygarska 5a
Moderniz. inst. domofonowej
1 512,00
40 Józefa Grzegorzka 9
Moderniz. inst. domofonowej
2 052,00
41 Alfonsa Zgrzebnioka 8a Moderniz. inst. domofonowej
1 512,00
42 Alfonsa Zgrzebnioka 4 Moderniz. inst. domofonowej
4 644,00
.	
1 378 317,19
44 PRAWO BUDOWLANE
Przeglądy inst.gazowej
12 845,87
45 Brygadzistów 1
Wymiana dźwigu
110 160,00
46 Fr. Wilka 10
Ocieplenie budynku -fa częściowa 850 193,25
47 Fr. Wilka 8
Ocieplenie budynku -fa częściowa 564 148,63
48 Fr. Wilka 7, 6; Kopaln. 18-20 Mapy własności, 
39 372,30
		
PT + audyt energetyczny
49 Brygadz. 2,7; Kombajn. 2
Mapy własności, 
2 026,50
		
PT + audyt energetyczny

ADMINISTRACJA nr 7 – Orzegów, Godula

Lp Nazwa obiektu – adres
Zakres rzeczowy
Wykonanie
1 Zasoby ADM 7
Wymiana okien
32.543,54
		
Refundacje wymiany okien 
5.576,41
2 L. Piechy 7/2,10/2
Modernizacja loggii balkonowych
19.174,22
3 A. Zielińskiego	 Modernizacja loggii balkonowych 14.878,21
1a/1, 3a/2, 7/2
4 L. Piechy 2, 2a
Wymiana poziomów zimnej 
24.026,28
		
i ciepłej wody
5 L. Piechy 2b, 2c
Wymiana poziomów zimnej
26.762,46
		
i ciepłej wody
6 W. Fojkisa 2
Wymiana poziomu zimnej wody
9.273,15
7 W. Fojkisa 4
Wymiana poziomu zimnej wody
3.545,83
8 W. Fojkisa 6
Wymiana poziomu zimnej wody
3.545,83
9 K. Latki 2
Modernizacja instalacji domofonowej 4.147,20
10 K. Latki 3a
Modernizacja instalacji domofonowej 2.538,00
11 W. Lipa 9a
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 15.710,38
12 L. Piechy 2b
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 6.494,19
13 K. Latki 6a
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 15.104,07
14 K. Latki 6d
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 6.618,63
15 A. Zielińskiego 9a Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 7.545,72
16 A. Zielińskiego 6 Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 11.201,75
17 L. Piechy 6a
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 8.125,43
18 J. Waniora 1
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 6.775,25
19 J. Waniora 1a
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 6.908,41
20 L. Piechy 6
Remont chodnika
9.054,44
21 Lipińska 4
Wykonanie chodnika z kostki brukowej 6.576,77
22 Lipińska 4, a, b, c
Malowanie klatek schodowych
30.562,70
23 Lipińska 6, a, b, c
Malowanie klatek schodowych
30.193,19
24 Lipińska 8, a
Malowanie klatek schodowych
15.650,99
25 Lipińska 10
Wymiana tablic rozdzielczych
21.925,30
26 W. Lipa 9a
Wymiana tablic rozdzielczych
23.718,40
27 K. Latki 2 lok. użyt.
Wymiana drzwi wejściowych
6.205,47
28 A. Zielińskiego 7
Montaż nasad hybrydowych
24.257,50
29 Lipińska 10
Osadzenie parapetów
797,35
30 L. Piechy 1
Naprawa drzwi wejściowych do budynku 1.134,00
31 W. Fojkisa 11c
Naprawa drzwi wejściowych do budynku 1.582,20
32 W. Fojkisa 13a
Naprawa drzwi wejściowych do budynku 1.582,20
33 J. Waniora 3,3a
Naprawa drzwi wejściowych do budynku 2.991,60
34 K. Latki 2
Naprawa drzwi wejściowych do budynku 1.566,00
35 K. Latki 6
Wykonanie opaski 
44.221,52
		
– izolacji budynku kl. 6
36 W. Fojkisa 10
Montaż nawiewników higrosterowanych 365,04
37 Lokale własne
Bieżące remonty i naprawy
7.474,89
38 A. Zielińskiego-Fojkisa Montaż urządzeń rekreacyjnych
34.142,07
39 A. Zielińskiego-Fojkisa
Wyk. kostki bruk.
9.083,06
		
pod urządz. rekreacyjne
40. Lipińska 6-8
Montaż urządzeń zabawowych
23.406,46
41. Zasoby ADM Nr 7
Przegl. techn. i naprawa
11.207,77
		
urządz. zabawowych

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku
przy ulicy Żwirki i Wigury z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową.
1. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową – jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska
położona w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Żwirki i Wigury,
stanowiąca działkę nr 4390/291 o powierzchni 124 m2, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, KW nr GL1S/00048780/7.
Do udziału w rokowaniach będą uprawnieni właściciele
działek nr: 1934/291 – KW nr GL1S/00028655/6, 1933/291
– KW nr GL1S/00002906/3, dla których zbywana nieruchomość stanowi drogę dojazdową z drogi publicznej ul. Żwirki
i Wigury.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. nieruchomość
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol
planu MM2).
3. Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, posiada nieregularny kształt, znajduje się na niej pozostałość po murowanym
ogrodzeniu.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
ulicy Żwirki i Wigury.
4. Cena do rokowań wynosi: 11.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki
obowiązującej w dacie sprzedaży.
5. Rokowania odbędą się w dniu 18.10.2016 r. o godz.
11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które do 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), do dnia 11.10.2016 r. dokonają wpłaty zaliczki
w wysokości 550,00 zł, przelewem lub w kasie tut. Urzędu
oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach,
a w dniu 18.10.2016 r. przedłożą Komisji wymagane dokumenty i oświadczenia.
6. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami (pokój 223),  tel. 32 238-75-63.
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Kuchnie, szafy. Tel. 509-448453.

Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych. Tel. 607-219-491,
32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512121-532.
Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel.
510-152-294.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel.
606-274-056.

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Pani
Danucie Pietraszewskiej
Poseł na Sejm RP
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci

BRATA

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

OGŁOSZENIA | 28.09.2016

Rencista, „złota rączka”, oferuje profasjonalne, kompleksowe
kafelkowanie łazienek, remonty.
Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611. Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy Matpol
Finanse Sp. z o.o.

UWAGA! Rozpoczęto budowę osiedla domków w Rudzie 1 ul. Norwida,
cena 270 tys. zł. Już można rezerwować GABRIEL, tel. 691-523-055.

GABINET KARDIOLOGICZNY,
ul. Piłsudskiego 129, Ruda ŚląskaKochłowice. Tel. 32 706-99-10.

OKAZJA! Ostatnie domy w Halembie – ul. Chłopska cena 290 tys.
zł. GABRIEL, tel. 607-706-692.

Skup wszystkich samochodów!!! Recykling samochodowy.
Wydawanie zaświadczeń. Cena:
0,52 za kg. Tel 32 771-61-31, kom.
502-687-301.

Drobne usługi remontowo-budowlane. Tel. 696-045-930.
Profesjonalne usługi BHP. Każdy
pracownik musi posiadać ważne
szkolenie z zakresu bhp: wstępne
oraz okresowe. Musi również zostać mu przedstawiona ocena ryzyka zawodowego. Zadzwoń: 724375-675.
Meble na wymiar, kuchnie,
szafy, meble pokojowe, zabudowy. Tel. 500-153-910.
Gazownik – instalacje wod.kan., c.o., gaz. Tel. 502-510-340.
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DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul.
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32
242-26-27.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 502-052885. ANEL.

Konsolidacja do 250 tys. Tel.
32 243-01-77.

Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
229 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

Szybka pożyczka, dojazd 780116-672.

Godula, dwupokojowe, 48 m2,
95 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512549-097.
Przeprowadzki. Tel. 601-462408.

Cyklinowanie, tel. 501-835-581.

śp. Marii Stelmach

wieloletniej pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej
rodzinie oraz bliskim
składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

Skup samochodów na części.
Tel., 32 275-05-47, 603-534-003.
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Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, tel. 531-465-977.

Szukamy malarzy, tynkarzy,
glazurników, monterów zabudowy G-K. Tel. 602-461-615.

Kawalerki: Szyb Andrzeja, 29
m2, 2 piętro. LOKATOR, tel. 793017-323.

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518103-998.

Dwupokojowe: Bocianów, Szewczyka, Oświęcimska, Curie, Kombajnistów. DOBRE CENY! LOKATOR,
tel. 793-017-323.

Firma z Zabrza zatrudni inżyniera budownictwa. Praca na terenie
całego kraju. Kontakt, tel. 696099-922.

Trzypokojowe: Szpaków, Pordzika DOBRE CENY! LOKATOR, tel.
793-017-323.

Salon samochodowy z serwisem w Gliwicach zatrudni blacharzy, lakierników, elektromechaników, mechaników samochodowych, wulkanizatorów oraz osobę
komunikatywną do obsługi klientów serwisu. Możliwość atrakcyjnych, wysokich zarobków. Tel.
666-555-648.

KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM,
KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502812-504.
KUPIĘ DZIAŁKĘ Ruda Śląska-Kochłowice – BEZPOŚREDNIO. Tel.
887-877-189.
Lokal w centrum Nowego Bytomia do wynajęcia. Tel. 603-372-240.
Sprzedam mieszkanie 80 m2
z garażem. Cena 160.000. Tel.
502-510-460.
Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 59 m2 – Wirek. Tel. 666920-939.
Sprzedam M-3 Nowy Bytom,
38 m2, II p., bez pośredników. Tel.
510-899-264.
Sprzedam mieszkanie 49 m2,
Bielszowice, Niedzieli 29, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka. Bez pośredników. Tel. 668-085-799.

Studio fryzjerskie Damian Duda
zatrudni fryzjera/fryzjerkę na bardzo dobrych warunkach. Tel. 600001-561.
Zatrudnię pracownika do prac
ogólnobudowlanych – tel. 603975-040.

R����
Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Tel. 607-912-559.
Wróżenie Tarot. Tel. 517-472-138.
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Odstąpię bar piwny, ul. Norwida. Tel. 691-951-533.

Halemba, dwupokojowe, 48
m2, 119 tys., www.ANEL.pl tel.
502-052-885.

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

Kupię akcje Huty Pokój. Tel.
507-851-852.

Ruda, jednopokojowe, 29 m2,
58 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania.
Tel. 507-572-625.

Wyremontowany dom 157 m2,
Bielszowice, 530 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.

Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów, skup samochodów
wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502752-634, 502-865-808.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
ks. J. Twardowski

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

AUTO-SKUP za gotówkę, stan
obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie
marki. Tel. 505-049-833.

VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888044-055!

Cyklinowanie, tel. 601-480719.

SKUP AUT wszystkich marek,
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634,
502-865-808.

Sprzedam atrakcyjne działki gruntu www.nieruchomoscigabriel.pl.
Tel. tel. 691-523-055.
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Nie masz zdolności kredytowej potrzebujesz gotówki. Tel.
32 243-01-77.

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

Pomoce domowe ,,BLASK” –
usługi porządkowe, sprzątanie,
mycie okien, prasowanie, pranie
dywanów i mebli tapicerowanych.
Tel. 609-937-588.

Obniżmy twoje raty kredytu.
Tel. 32 243-01-77.

Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. Tel. 32 243-01-77.

Atrakcyjne domy szeregowe:
RUDA 1 ok. 82 m2 od 270.000 zł.
HALEMBA od 110 m2
od 290.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2
od 330.000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt
hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691 523 055

Pani Poseł Danucie Pietraszewskiej
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

BRATA

składają
przewodnicząca Aleksandra Skowronek
oraz członkowie Koła Platformy Obywatelskiej RP
w Rudzie Śląskiej

SCHUDNIJ SZYBKO I ZDROWO!
TRENINGI PERSONALNE – PLANY
ŻYWIENIOWE, tel. 794-220-699
www.taurusextreme.pl Ruda Śląska/Zabrze/Gliwice.
Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda
Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36.
Tel. 607-468-787.

www.wiadomoscirudzkie.pl 

20

OGŁOSZENIA | 28.09.2016

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA
CZAS OZNACZONY W DNIACH 26.10.2016 R. DO 4.11.2016 R. NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA POŁOŻONEJ
W REJONIE UL. 11 LISTOPADA W CELU PROWADZENIA HANDLU
W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA CZAS
OZNACZONY W DNIACH OD 26.10.2016 R. DO 4.11.2016 R. NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA POŁOŻONEJ
W REJONIE UL. PORĘBSKIEJ W CELU PROWADZENIA HANDLU
W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na czas oznaczony w dniach
26.10.2016 r. do 4.11.2016 r. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta Ruda Śląska, położonej
w Rudzie Śląskiej przy ulicy 11 Listopada, zapisanej w obrębie Bykowina na karcie mapy 1, w księdze wieczystej
GL1S/00018181/9 o numerze geodezyjnym 1811/36 o powierzchni całkowitej 1410 m².
Nieruchomości przeznaczone w najem: 6 miejsc handlowych/gastronomicznych o powierzchni 5 m² każde,
oznaczone numerami od 1-6.
Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu gruntu pod każde stanowisko wynosi 100 zł za cały okres trwania
umowy najmu tj. od 26.10.2016 r. do 4.11.2016 r.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu ustalona na przetargu za cały okres trwania umowy najmu tj. od
26.10.2016 r. do 04.11.2016 r. zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Najemca uiści czynsz z tytułu najmu gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług do dnia
04.11.2016 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.10. 2016 r. o godzinie 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) dokonanie w terminie do dnia 6.10.2016 r. wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każde licytowane stanowisko, przelewem na konto Nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo-Księgowy z dopiskiem „wadium
najem gruntu pod stanowisko handlowe/gastronomiczne w rej. ul. 11 Listopada nr (podać nr stanowiska na
które wpłacane jest wadium)”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00,
czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00.
Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko uprawnia do licytacji tylko tego konkretnego stanowiska. Osoby, które chcą brać udział w licytacji więcej niż jednego stanowiska winny dokonać wpłaty wadium na każde
z osobna.
Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Jeżeli jako uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium
należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,
b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
– pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią
ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
– pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
– aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki) lub
aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) – przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,
– zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników.
– pisemnego oświadczenia o niezaleganiu z opłatami na rzecz Miasta Ruda Śląska (opłata za najem/dzierżawę/bezumowne korzystanie z gruntu/czasowe zajęcie terenu, opłata za użytkowanie wieczyste/służebność,
opłata adiacencka/renta planistyczna, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność, podatek
od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od środków transportowych,
opłata od posiadania psa, grzywny/mandaty, zajęcie pasa drogowego, koszty dot. postępowań sądowych/komorniczych) oraz opłaty na rzecz MPGM TBS Sp. z o.o.
Zaleca się, aby uczestnik przetargu dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność
i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną uczestnik
przetargu dokonuje na własny koszt.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu za najem gruntu.
Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana
Pawła II 6 (2 piętro). Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226)
tel. 32 244-90-00 wew. 2381.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na czas oznaczony w dniach od
26.10.2016 r. do 4.11.2016 r. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Porębskiej, zapisanej w obrębie Ruda, na karcie mapy 8, w księdze wieczystej
GL1S/00022467/9 o numerze geodezyjnym 1145/138, o powierzchni całkowitej 22434 m².
Nieruchomość przeznaczona w najem: 7 miejsc handlowych/gastronomicznych o powierzchni 5 m² każde
stanowisko.
Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu gruntu pod każdym ze stanowisk wynosi 100,00 zł, za cały okres
trwania umowy najmu tj. od 26.10.2016 r. do 4.11.2016 r.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu ustalona na przetargu za cały okres trwania umowy najmu tj. od
26.10.2016 r. do 04.11.2016 r. zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Najemca uiści czynsz z tytułu najmu gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług do dni 4.11.2016 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2016 r. o godzinie 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) dokonanie w terminie do dnia 6.10.2016 r. wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 100,00 zł (sto złotych)
za każde licytowane stanowisko, przelewem na konto Nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo - Księgowy z dopiskiem „wadium najem
gruntu pod stanowisko handlowe/gastronomiczne w rej. ul. Porębskiej nr (podać nr stanowiska na które wpłacane jest wadium)”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek
8.00-18.00, piątek 8.00-14.00.
Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko uprawnia do licytacji tylko tego konkretnego stanowiska. Osoby, które chcą brać udział w licytacji więcej niż jednego stanowiska winny dokonać wpłaty wadium na każde
z osobna.
Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Jeżeli jako uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium
należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,
b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
– pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią
ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
– pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
– aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki) lub
aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) – przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,
– zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
– pisemnego oświadczenia o niezaleganiu z opłatami na rzecz Miasta Ruda Śląska (opłata za najem/dzierżawę/bezumowne korzystanie z gruntu/czasowe zajęcie terenu, opłata za użytkowanie wieczyste/służebność,
opłata adiacencka/Renta planistyczna, Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność, podatek
od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od środków transportowych,
opłata od posiadania psa, grzywny/mandaty, zajęcie pasa drogowego, koszty dot. postępowań sądowych/komorniczych) oraz opłaty na rzecz MPGM TBS Sp. z o.o.
Zaleca się, aby uczestnik przetargu dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność
i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną uczestnik
przetargu dokonuje na własny koszt.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu za najem gruntu.
Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana
Pawła II 6 (2 piętro). Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226)
tel. 32-244-90-00 wew. 2260.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

także z komornikiem
–
–
–
–

bez
bez
bez
bez

BIK-u
zaświadczeń
zabezpieczeń
wpłaty własnej

CHWILÓWKI
Ruda Śląska tel. 690-878-872

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowych znajdujących się w rejonie ulic: Ogińskiego, Jacka – Oświęcimskiej, Mikołaja Reja, 11 Listopada
– Bocznej, Oświęcimskiej, Korczaka, Długiej – Szyb Paweł, Grzybowej, Rycerskiej, Poligonowej, Ułańskiej,
Pomorskiej które zostaną oddane w dzierżawę i najem z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe, ogródki
rekreacyjne, z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy, z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne, z
przeznaczeniem pod obiekt budowlano-mieszkaniowy.

MIODOWA CHATKA

To miejsce profesjonalnej nauki języków dla dzieci i dorosłych:

ANGIELSKIEGO | FRANCUSKIEGO | NIEMIECKIEGO
Małe grupy, serdeczna atmosfera i przystępna cena .
41-706 Ruda Śl., ul. Miodowa 2,

ISY
ZAP JĄ! tel. 32 242-65-03, kom. 884-880-080
A
www.miodowachatka.pl
TRW
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Siatkówka

Biegi

Inauguracja z 1 punktem na koncie

Zespół seniorek.
W piątek (23.09.) zmagania ligowe rozpoczęła drużyna seniorek. Po kilku sezonach KPKS Halemba ponownie startuje
w rozgrywkach III ligi kobiet. Pierwszym
derbowym rywalem był SMS Sokół Chorzów. Mecz rozegrany w Chorzowie nie zaczął się dla rudzianek najlepiej – dwa pierwsze sety były przegrane do 22 i 16. W kolejnych dwóch to KPKS ustawiał grę wygrywając do 20 i 22. Jednak tie-break ponownie
lepiej rozegrały gospodynie i rudzianki
przegrały do 11.

SMS Sokół Chorzów – KPKS Halemba
3:2 (25:22, 25:16, 20:25, 22:25, 15:11)

Grały także młodziczki. Po raz pierwszy
w historii KPKS-u Halemba, klub w jednej
kategorii młodzieżowej reprezentowały aż
dwa zespoły.
Obie drużyny w sobotę (24.09.) rozegrały
swoje pierwsze spotkania. Zespół KPKS-u

Halemba I, prowadzony przez trenera Michała Owczarka, grający w grupie czwartej, gościł u siebie zespół MOSM Tychy II.KPKS
Halemba II, prowadzony przez Adama Michnę i grający w grupie piątej, rozegrał dwa
mecze podejmując GKS Wawel Wirek
i MOSM Tychy III. Oba turnieje odbyły się
jednocześnie na hali MOSiR-u w Halembie.
Odświeżony skład pierwszego zespołu z nowymi nadziejami i celami niezbyt dobrze
rozpoczął ten sezon. Pomimo wyrównanej
walki rudzianki musiały zejść z boiska bez
zwycięstwa, przegrywając oba sety w końcówce z drugą drużyną z Tych. Natomiast
drugi nasz zespół tworzą uczennice klasy
sportowej z Gimnazjum nr 8. Stanęły one po
raz pierwszy na parkiecie w rozgrywkach
młodziczek, również rozgrywając pierwszy
mecz z drużyną z Tych, ale z trzecim zespołem. Niestety również bez zwycięstwa.

Lekkoatletyka

Uczniowie SP 6 najlepsi w Zabrzegu!

Rudzka ekipa w Zabrzegu.
W sobotę (24.09.) stadion LUKS Zabrzeg był areną zmagań młodych lekkoatletów podczas jubileuszowego X Memoriału Biegowego Henryka Puzonia. Na
starcie tradycyjnie zameldowała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 6, w skład
której weszli uczniowie klas IV-VI oraz
dodatkowo trzy absolwentki. Młodzi rudzianie zaprezentowali się rewelacyjnie,
zwyciężając w klasyfikacji zespołowej
z całą koalicją szkół gminy CzechowiceDziedzice. Miarą sukcesu niech będzie
fakt, że najlepszą w historii pozycją wywalczoną dotychczas przez uczniów SP nr
6 było szóste miejsce. Zawodnicy mieli do
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pokonania dystanse 800, 1000 lub 1600
metrów, a każdy rocznik rywalizował
w osobnym biegu. Z 25-osobowej ekipy
na podium.
(miejsca I-VI) wskoczyli: rocznik 2006
– Zuzanna Czyż (I), Martyna Moj (V), Daria Czyszczon (VI), Filip Baron (II), Kacper Bultański (IV); rocznik 2005 – Daria
Świerczyna (III), Martyna Szarama (IV),
Karolina Maduzia (V), Przemek Kabik
(II), Tymon Socha (III), Kuba Bednorz
(IV); rocznik 2004 – Otylia Gawin (III),
Natalia Bernady (V); rocznik 2003 – Martyna Hyba (I), Wiktoria Martin (II); rocznik 2002 – Daria Kaik (I).

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

Siódmy bieg z Wiewiórką
Rodzinne święto i sportowa tradycja
– tak w skrócie można opisać rudzki Bieg
Wiewiórki. W sobotnie przedpołudnie
(24.09.) po raz kolejny zapaleni biegacze
i miłośnicy nordic walking sprawdzili swoją
sprawność fizyczną w halembskim lesie. To
już siódma edycja imprezy, która cieszy się
niesłabnącą popularnością.
– Pogoda była dziś idealna do biegania.
Ani za ciepło, ani za zimno. Taka aura od
razu odbija się na wynikach. Widać było, że
niektórzy mieli lepszy czas – komentowała
pani Krystyna, uczestniczka biegu.
Organizatorami imprezy są: Miasto Ruda
Śląska, KRS TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska,
MOSiR Ruda Śląska oraz Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 w Halembie.
Trasa biegu to pętla o długości 4 km, którą podczas zawodów przebiec można czterokrotnie. Start i meta mają miejsce na bież-

Ratownictwo wodne

Klubowe
mistrzostwa świata

Rudzcy zawodnicy.
Klubowe Mistrzostwa Świata Juniorów
w sobotę (24.09.) oficjalnie dobiegły końca.
Na basenie nasza drużyna poradziła sobie
bardzo dobrze i w klasyfikacji generalnej zajęła wysokie 9. miejsce na 108 klubów biorących udział w zawodach. Dorobek finałowy
rudzian prezentuje się następująco: 200 m z przeszkodami: Magda Wolny – Finał A: Maja
Dziublińska – Finał B. 50 holowanie manekina: Karolina Faszczewska – Finał A.
100 m ratownik: Marta Skudlik – Finał B.
100 m ratowanie kombinowane: Magda
Wolny – Finał A. 200 m superratownik:
Maja Dziublińska – Finał B.
4 x 50 m z przeszkodami: Faszczewska,
Dziublińska, Wolny, Popiel – Finał A. Rzut
liną: Skudlik, Skudlik – Finał A – srebrny
medal 4 x 50 sztafeta z pasem: Skudlik,
Dziublińska, Wolny, Skudlik – Finał A.
Jeśli chodzi o zawody na plaży, nasze zawodniczki udowodniły, że choć nie trenują
konkurencji plażowych na co dzień, to radzą
sobie w nich całkiem nieźle. Bardzo dobrze
poszło dziewczynom w sztafecie Rescue
Tube Rescue, gdzie doszły do ćwierćfinału.
W pływaniu na desce Marta Skudlik dostała
się do ćwierćfinału. W konkurencji sprint po
plaży dobrze zaprezentowały się Marta Skudlik i Karolina Faszczewska. Nasza sprinterska sztafeta 4 x 90 w biegu po plaży
w składzie Skudlik, Popiel, Faszczewska,
Wolny także dotarła do ćwierćfinału. W konkurencji flagi plażowe świetnie zaprezentowała się Ania Popiel, kończąc rywalizację
w ćwierćfinale.

Start biegu głównego.
ni przy SP nr 15. Każdy biorący udział sam
decyduje, ile okrążeń będzie w stanie pokonać. Biegi są połączone z zawodami nordic
walking. Przewidziano też rywalizację dzie-

ci do lat 15, które startują na trasie
1 km. Główny cel tej biegowej imprezy to
promocja miasta, jak również aktywnego
wypoczynku i stylu życia.

Zapasy

Cztery medale Pogoni
W dniach 23-24.09 odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w zapasach
w Raciborzu. Bardzo dobrze spisali się
w nich zawodnicy rudzkiej Pogoni zdobywając cztery medale. Złotymi Akademickimi Mistrzami zostali Filip Chrząszcz (kat.
98 kg, styl klasyczny) i Aleksander Wojtachnio (97 kg, styl wolny). Srebrem musiał
zadowolić się Jakub Rumas (75 kg. styl
wolny), a brązowym medalistą w kategorii
65 kg został Patryk Szałowski. Gratulujemy
zawodnikom i trenerom – Janowi Walkowiakowi i Piotrowi Topolskiemu. W ten
Trenerzy i zawodnicy Pogoni.
sam weekend w Myślenicach odbyły się
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. Zawodnicy z Pogoni Ruda Śląska 59 kg Dorian Bzdyra i w kategorii 73 kg
zdobyli dwa medale srebrne – w kategorii Szymon Brzeziński.

Pływanie

Początek sezonu z workiem medali dla Manty!
Z ośmioma medalami wrócili w niedzielę
(25.09.) z III Zawodów Pływackich o Puchar Rosomaka w Siemianowicach Śląskich
podopieczni trenera Roberta Mośko. Marta
Poppe zajęła III miejsce na 200 m stylem
zmiennym. Na konto Dawida Malika wpadły następujące sukcesy: III miejsce na 200
m stylem zmiennym, II miejsce na 50 m stylem grzbietowym, II miejsce na 50 m stylem
dowolnym, III miejsce na 50 m stylem motylkowym. Dominik Gawenda i Inga Pieczul zdobyli III miejsce na 100 m stylem
Worek medali dla rudzian.
grzbietowym. Rudzianie przywieźli też III
miejsce dla sztafety w składzie: Inga Pieczul, Marta Poppe, Kamila Gruchel i Nata- kordy życiowe i pokonali swoje lęki zwiąlia Badura. Prawie wszyscy zawodnicy po- zane z rozpoczęciem nowego sezonu płyprawili swoje wyniki, ustanowili nowe re- wackiego.
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu garażu
usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Katowickiej – Otylii – garaż nr 186,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
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SIŁOWNIA

Drugie zwycięstwo Gryfów!

Drugie z rzędu okazałe zwycięstwo padło łupem rudzkich Gryfów w rundzie jesiennej II ligi. Tym razem pokonali oni
52:14 Rugby Club Częstochowa w meczu
rozegranym w podczęstochowskim Kaleju.
Wynik już w dziewiątej minucie otworzył Skoczylas, wykorzystując wąskie
ustawienie w obronie rywali, kończąc
świetną akcję zainicjowaną przez Stankiewicza, przyłożył blisko linii autowej.
Trzy kolejne punkty z karnego dodał Zabiegała po błędzie rywali w przegrupowaniu. Chwilę później było już 17:0, po serii
wejść młynem, dziurę w obronie rywali
znalazł Jurczyński, podwyższył Zabiegała i Gryfy prowadziły już 15:0. Jednak
częstochowianie szybko otrząsnęli się po
słabym początku i coraz lepiej konstruowali swoje akcje ofensywne. Mocne
wejścia środkowych ataku czy zawodników trzeciej linii młyna często sprawiały towego rudzian, sędzia nagrodziła goproblem rudzianom. Tuż przed przerwą, spodarzy tak zwaną karną piątką (karpo serii przegrupowań blisko pola punk- nym przyłożeniem) za notoryczne łamanie przepisów. Jednak jeszcze przed
Punkty dla Gryfów zdobyli:
zakończeniem pierwszej połowy przyPaweł Pepliński 10 pkt (2P),
łożenie zdobył Szaciłowski po szybkim
Dominik Bryński 10 pkt (2P),
rozegranym karnym pod polem punktoMateusz Zabiegała 7 pkt (2pd,
wym częstochowian. Pierwsza połowa
1k), Jakub Skoczylas 5 pkt (1P),
zakończyła się wynikiem 22:7 dla ruMichał Jurczyński 5 pkt (1P),
dzian.

Rafał Szaciłowski 5 pkt (1P),
Kamil Karcz 5 pkt (1P), Vladyslav
Kozlov 5 pkt (1P)

Gryfy zdobywają punkty.

dwa przyłożenia w przeciągu dwóch minut i miał wielki wkład razem z Pawłem
Peplińskim w przyłożenie Kamila Karcza. Przy prowadzeniu Gryfów 37:7 przytrafił się im ostatni błąd w tym spotkaniu,
źle ustawioną obronę wykorzystali rywale zdobywając przyłożenie i podwyższenie. Dalszy ciąg spotkania należał już
tylko do rudzian. Przykładali jeszcze Kozlov, dwukrotnie Pepliński i Gryfy zwyW drugiej połowie, podobnie jak ciężyły ostatecznie 52:14, zdobywając
w meczu z Wrocławiem, zaczął punk- oczywiście punkt bonusowy za cztery przytować Dominik Bryński, który zdobył łożenia.

Tenis

Sukces Krasnali TKS
Slavia w Chrzanowie!
W niedzielę (25.09.) na kortach Tenis Tour w Chrzanowie
odbył się turniej tenisa ziemnego „Szukamy Tenisowych Talentów”. W kategorii krasnali (dzieci do lat 10) wystartowało
dwoje zawodników TKS-u Slavia Ruda Śląska – Zuzanna
Czyż i Jakub Jędryka. Chrzanowska mączka okazała się
szczęśliwa dla naszych zawodników i ostatecznie Kuba zdecydowanie zwyciężył wśród chłopców, a Zuzia wywalczyła
drugie miejsce wśród dziewczynek, ulegając w pojedynku finałowym zawodniczce gospodarzy Zosi Dobiji.

ruszyli do bardziej zdecydowanych
ataków. Efektem były bramki zdobywane przez rudzian – w 31. minucie
spotkania Gwiazda prowadziła już
4:2, a obydwa zespoły miały na koncie pięć przewinień. Przy takim wyniku gospodarze mogli ostatecznie prze-

Korzystanie z siłowni jest w pełni zautomatyzowane.
Strefa Sucha w Aquadromie w końcu
doczekała się otwarcia. W poniedziałek
(26.09.) przy ul. Kłodnickiej uroczyście rozpoczęto działalność nowoczesnej siłowni, należącej do sieci Smart
Gym. Klub fitness zajmuje powierzchnię 1600 m kw., która podzielona jest
na dwa poziomy. – Jesteśmy nowym typem klubu fitness, działającym 24 h na
dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wyróżniamy się także ofertą cenową oraz
tym, że siłownia jest w pełni zautomatyzowana – tłumaczył Dawid Litwin, dyrektor ds. marketingu marki Smart
Gym. Klub składa się z 12 w pełni wy-

posażonych stref treningowych – cardio, maszyn izotonicznych, maszyn
półwolnych, wolnych ciężarów, cross,
core, kobiet, funkcjonalnej, power oraz
sali fitness – zarówno panowie jak i panie znajdą coś dla siebie.
Inwestycja zrealizowana została
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Firma, która utworzyła i wyposażyła strefę, będzie nią zarządzać
przez 15 lat, natomiast Aquadrom będzie w zamian otrzymywać czynsz oraz
część przychodu. Po zakończeniu umowy rudzki park wodny przejmie całość
strefy wraz z jej wyposażeniem. MB

Sekura Mistrzem
Świata Weteranów

Młodzi tenisiści z pucharami.

Gwiazda rozpoczyna ligową walkę
Gwiazda – Waszka, Barteczka
– Gielza, Kujawa, Mrowiec,
Naleśnik, Krajanowski,
Piasecki, Jagodziński,
Hiszpański, Działach, Hyży,
Opeldus, Woźnica.
Trener – Adam Kryger

Aquadrom ma strefę fitness

Zapasy

Futsal

Gwiazdę pokonał Heiro Futsal Rzeszów 4:3. Dość nieoczekiwanie dla
miejscowych w pierwszej połowie Heiro objęło prowadzenie na 0:1 i 1:2.
Pierwsza połowa była rozgrywana
w dość wolnym tempie, a obydwa zespoły z respektem wobec przeciwnika
przystąpiły do ligowej premiery.
Po zmianie stron – całkiem liczna publiczność, bo ponad 250 osób – zobaczyła już to, co w futsalu najlepsze
– walkę, szybkie akcje, kartki i przedłużony rzut karny oraz grę z lotnym bramkarzem. W drugiej połowie przede
wszystkim podopieczni Adama Krygera
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sądzić o losach spotkania, jednak nie wykorzystali najpierw przedłużonego rzutu
karnego, a później trzech sytuacji sam na
sam z bramkarzem Heiro. Na dwie minuty przed końcem meczu grający goście
z lotnym bramkarzem zdobyli kontaktowego gola i emocje towarzyszyły już kibicom do samego końca. Ostatecznie Gwiazda wygrała 4:3 udanie rozpoczynając sezon. Jednak przed ekipą Gwiazdy wiele
pracy, bowiem „mieszanka futsalu, młodości i zawodników z dużego boiska” wymaga zgrania. Już pierwszy mecz w pierwszej
lidze pokazał, że o punkty w każdym spotkaniu będzie bardzo trudno.

Zapaśnik Pogoni Ruda Śląska Jerzy
,,Sekur” Sekura tydzień temu w Warszawie zdobył tytuł mistrza Polski w zapasach w stylu klasycznym i srebrny medal
w stylu wolnym w kategorii 85 kg. Z kolei w dniach 23-25.09. w Finlandii zdobył tytuł Mistrza Świata Weteranów
w kategorii 85 kg styl klasyczny. W kwalifikacjach wygrał z Gruzinem, w ćwierćfinale pokonał zawodnika z Rosji. Półfinał to walka z ubiegłorocznym mistrzem
świata Martinem Dalsbotenem z Norwegii. Wreszcie finał ze swoim rodakiem
i odwiecznym rywalem – Mariuszem Wiśniewskim, który przyniósł wygraną 4:1
i upragniony tytuł. Przypomnijmy że
w 2014 r. Jurek ,,Sekur” zdobył tytuł wicemistrza świata w Belgradzie.

Rudzki champion.

WYNIKI
IV liga
MKS Myszków 2:1 Slavia Ruda Śląska
Liga okręgowa
JUW-e Jaroszowice 1:3 Urania Ruda Śląska
Pogoń Nowy Bytom 1:0 Tempo Paniówki
Wawel Wirek 0:3 Pogoń Imielin
Grunwald Ruda Śląska 5:2 LKS Goczałkowice Zdrój

OGŁOSZENIE

