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3UDZLH]DGDñLQZHVW\F\MQ\FK]DQLHPDOPOQ]ï:ĂUöGQLFKPLQ]DNRñF]HQLHEXGRZ\
GZöFKRGFLQNöZWUDV\16VWDGLRQXOHNNRDWOHW\F]QHJRWHUPRPRGHUQL]DFMDSRQDGV]Nöï
LbSU]HGV]NROLDWDNĝHXUXFKRPLHQLH2GG]LDïX,QWHQV\ZQHM2SLHNL0HG\F]QHMRUD]bQRZR
F]HVQHJR 7UDNWX 3RURGRZHJR 'R WHJR  POQ ]ï QD UHPRQW\ L SR]\VNDQLH GRWDFML ]H
ZQÚWU]Q\FKQDSR]LRPLHSUDZLHPOQ]ï7DNZbVNUöFLHPRĝQDSRGVXPRZDÊPLMDMÈFÈ
NDGHQFMÚSUH]\GHQW5XG\¥OÈVNLHMļ*UDĝ\Q\']LHG]LF
– 'ODQDV]HJRPLDVWDWRE\ï\GREUHF]WHU\ODWD:\GDMHP\UHNRUGRZHNZRW\QDbLQZHVW\FMH
DbPLPRWRV\WXDFMDğQDQVRZD5XG\¥OÈVNLHMMHVWVWDELOQDļSRGVXPRZXMHSUH]\GHQW']LHG]LF
ļb']LÚNLGREUHPXJRVSRGDURZDQLXEXGĝHWHPPRJïDPNRQVHNZHQWQLHZFLHODÊZĝ\FLHVZRMH
RELHWQLFHZ\ERUF]H=GHF\GRZDQDZLÚNV]RĂÊ]QLFKMHVWMXĝ]UHDOL]RZDQDDF]ÚĂÊMHVWZbUHDOL]DFML6ÈWHĝWDNLHVSUDZ\NWöU\FK]SRZRGXXZDUXQNRZDñ]HZQÚWU]Q\FKQLHXGDïRVLÚ
QDPGRNRñF]\ÊDOHSUDFXMHP\QDGW\PļGRGDMH
:URNX*UDĝ\QD']LHG]LFNDQG\GRZDïDZZ\ERUDFKVDPRU]ÈGRZ\FK]KDVïHPķ3UH]\GHQW
GODb 0LHV]NDñFöZĵ 6ZöM SURJUDP Z\ERUF]\ ZVSDUïD QD GZXQDVWX ğODUDFK :LÚNV]RĂÊ ]H
]ïRĝRQ\FKSU]H]QLÈRELHWQLFPLDïDFKDUDNWHULQZHVW\F\MQ\:ODWDFKQDLQZHVW\FMH
Z\GDOLĂP\ïÈF]QLHPOQ]ï]F]HJRPOQ]ïSU]H]QDF]\OLĂP\QDLQZHVW\FMHGURJRZH
POQ]ïQDVSRUWRZHLPOQ]ïQDRĂZLDWRZHÈF]QLH]UHDOL]RZDOLĂP\]DGDñ
LQZHVW\F\MQ\FKļZ\OLF]D*UDĝ\QD']LHG]LF

Drogi

1DLQZHVW\FMHGURJRZHSU]H]QDF]RQRPOQ]ï1DMZDĝQLHMV]DE\ïDEXGRZDGZöFKRGFLQNöZWUDV\16]DSRQDGPOQ]ï']LÚNLGRğQDQVRZDQLXXQLMQHPXGREXGĝHWX PLDVWD
ZUöFLRNPOQ]ï-HVWHĂP\JRWRZLGRUHDOL]DFMLNROHMQHJRRGFLQNDWUDV\2EHFQLHSURMHNWRZDQ\
MHVWRGFLQHNRG'7¥GRJUDQLF\]b%\WRPLHP:ĂUöGSR]RVWDï\FK]UHDOL]RZDQ\FKLQZHVW\FML
GURJRZ\FK QDOHĝ\ Z\PLHQLÊ PLQ SU]HEXGRZÚ XO *öUQRĂOÈVNLHM EXGRZÚ URQGD QD ïÈF]QLNX
GURJRZ\PSRPLÚG]\'7¥LbURQGHP8(bUR]SRF]ÚFLHEXGRZ\URQGDQDVNU]\ĝRZDQLXXO:ROQRĂFL0DJD]\QRZHML%UDñVNLHJRDWDNĝHUR]SRF]ÚFLHSU]HEXGRZ\XOb3LDVWRZVNLHM3RQDGWR
RSUDFRZ\ZDQDMHVWGRNXPHQWDFMDSU]HEXGRZ\XOb:ROQRĂFL-HVWWHĝJRWRZDNRQFHSFMDEXGRZ\
REZRGQLF\ .RFKïRZLF : PLMDMÈFHM NDGHQFML QD UHPRQW\ GUöJ L FKRGQLNöZ SU]H]QDF]RQR
POQ]ï=W\FKĂURGNöZZ\UHPRQWRZDQRW\VPőMH]GQLRUD]W\VPőFKRGQLNöZ
3ULRU\WHWHPE\ïDWHĝSU]HEXGRZDGUöJJUXQWRZ\FK3U]HEXGRZDQRLFK3R]DW\PXWZRU]RQRQRZ\FKPLHMVFSRVWRMRZ\FK

Polityka mieszkaniowa

ķ6WU]DïHPZG]LHVLÈWNÚĵRND]DïVLÚZSURZDG]RQ\SURJUDPZVSLHUDQLDEXGRZQLFWZDMHGQRURG]LQQHJR']LÚNLQLHPXG]LDïNLRGGDQHZbXĝ\WNRZDQLHZLHF]\VWHPRĝQDZ\NXSLÊ]bSURFHQWRZÈ ERQLğNDWÈ 2G SRF]ÈWNX SURJUDPX ]E\WR MXĝ Zb WHQ VSRVöE  QLHUXFKRPRĂFL
'R NRñFD URNX EÚG]LH MHV]F]H PRĝOLZRĂÊ Z\NXSLHQLD NLONXG]LHVLÚFLX G]LDïHN 2SUöF] WHJR
ZNZLHWQLXU]RVWDïDSRGSLVDQDXPRZDQDEXGRZÚbPLHV]NDñNRPXQDOQ\FKSU]\
XOb 6WURPHM Lb %\WRPVNLHM 3UDFH PDMÈ VLÚ ]DNRñF]\Ê Z SU]\V]ï\P URNX Db LFK ZDUWRĂÊ WR
bPOQ]ï3RGREQDLQZHVW\FMDSODQRZDQDMHVWSU]\XO%DQNRZHM*RWRZDMHVWMXĝGRNXPHQWDFMDSURMHNWRZD0LDVWRGRïRĝ\ïRWHĝPOQ]ïGRbEXGRZ\PLHV]NDñZb7%6DFKSU]\
XO.ÚG]LHU]\ñVNLHMLb&]HPSLHODZ2U]HJRZLH']LÚNLWHPXLFKQDMHPF\QLHPXV]ÈZSïDFDÊ
SURFHQWRZHJRXG]LDïXZbNRV]WDFKEXGRZ\ORNDOX

2ĂZLDWD

:ïDG]HPLDVWD]VXNFHVHPZSURZDG]Lï\U]ÈGRZÈUHIRUPÚRĂZLDW\G]LÚNLF]HPXĝDGHQQDXF]\FLHOQLHbVWUDFLïSUDF\1DLQZHVW\FMHRĂZLDWRZHSU]H]QDF]RQRPOQ]ï=W\FKĂURGNöZ
RFLHSORQRPLQSODFöZNLRĂZLDWRZH POQ]ï RUD]Z\EXGRZDQRKDOÚVSRUWRZÈSU]\
63QUZ%LHOV]RZLFDFK POQ]ïZW\PGRğQDQVRZDQLH]0LQLVWHUVWZD6SRUWXPOQ]ï 
2EHFQLH SUDNW\F]QLH ZV]\VWNLH EXG\QNL PLHMVNLH VÈ ]WHUPRPRGHUQL]RZDQH 2G WHJR URNX
PLDVWRRGQDZLDZ\HNVSORDWRZDQHV]NROQHERLVNDVSRUWRZHRUD]SODFH]DEDZ

Zdrowie

.RQVHNZHQWQLHGEDP\RMDNRĂÊĂZLDGF]RQ\FKXVïXJSU]H]V]SLWDOZ*RGXOL2WU]\PDïRQ]EXGĝHWXPLDVWDPLOLRQ]ïRW\FKQDZNïDGZïDVQ\GRPRGHUQL]DFMLEXG\QNöZSU]\XOb/LSDPOQ
]ïQDXWZRU]HQLH2,20XPOQ]ïQD7UDNW3RURGRZ\SUDZLHPOQ]ïQDbSU]HEXGRZÚ
L XSRU]ÈGNRZDQLH DUFKLWHNWRQLF]QH V]SLWDOD L SRQDG  POQ ]ï QD PRGHUQL]DFMÚ , SLÚWUD
SDZLORQX(LWHUPRPRGHUQL]DFMÚSDZLORQöZ$L%ZUD]]EXGRZÈZLQGZb%LHOV]RZLFDFKRUD]
QDbGRSRVDĝHQLHRGG]LDïöZZVSU]ÚW3R]DW\PZWHMNDGHQFMLZ5XG]LH¥OÈVNLHMZSURZDG]RQR
GRWDFMHGODĝïRENöZQLHSXEOLF]Q\FKRUD]NOXEöZG]LHFLÚF\FK:F]HĂQLHMWDNLFKGRSïDWQLHE\ïR
1DSLHUZV]H]DGDQLHSU]H]QDF]RQRQLHPDOW\V]ïQDGUXJLHSUDZLHW\V]ï']LÚNL
]PLDQRPREHFQLHG]LDïDMÈĝïRENLPLHMVNLHZNWöU\FKVÈPLHMVFDĝïRENöZSU\ZDWQ\FK]PLHMVFDPLRUD]NOXE\PDOXFKDGODG]LHFL7ZRU]RQ\MHVW=DNïDG2SLHNXñF]R/HF]QLF]\ZUD]]+RVSLFMXP

Rekreacja

:b5XG]LH]RVWDï]UHZLWDOL]RZDQ\SDUN$.R]LRïD SRQDGPOQ]ï 'RGDWNRZRZ\EXGRZDQD
]RVWDïDWDPVLïRZQLDQDSRZLHWU]QD=NROHLQDWHUHQLHELHOV]RZLFNLHMķ6WU]HOQLF\ĵRGGDQRGR
Xĝ\WNXVSHFMDOQ\WRUGRMD]G\URZHUHPRUD]ERLVNDGRSLïNLQRĝQHMNRV]\NöZNLLbVLDWNöZNL
6ZRMH REOLF]H ]PLHQLïD WHĝ %XUORFK $UHQD JG]LH SRZVWDïR QRZRF]HVQH ]DGDV]RQH ORGRZLVNR
RUD]b]DSOHF]HV]DWQLRZH:\NRQDQH]RVWDïRWDNĝHRĂZLHWOHQLHERLVNDGRUXJE\'RGDWNRZR
SRZVWDï WDP PHWURZ\ WRU GR MD]G\ WHUHQRZHM QD URZHU]H RUD] UHVWDXUDFMD ]bWDUDVHP
8WZRU]RQD ]RVWDïD QDWXUDOQD JöUND VDQHF]NRZD L SRZVWDïR ]DSOHF]H GOD ORGRZLVND : VXPLH
GRbWHMSRU\UHDOL]DFMDZV]\VWNLFKHWDSöZPRGHUQL]DFML%XUORFK$UHQ\NRV]WRZDïDRNRïRPOQ]ï
:ODWDFKļZ\EXGRZDQRNPGUöJURZHURZ\FKRUD]Z\W\F]RQRRNNP
V]ODNöZURZHURZ\FK5R]SRF]ÚWRWDNĝHEXGRZÚ7UDNWX5XG]NLHJR%ÚG]LHWRWUDVDURZHURZRSLHV]DNWöUDQDbQLHNWöU\FKRGFLQNDFKEÚG]LHPRJïDE\ÊZ\NRU]\VW\ZDQDUöZQLHĝSU]H]
URONDU]\3R]DW\PSRZVWDï\F]WHU\WRU\URZHURZHW\SXSXPSWUDFNļZSDUNXķ6WU]HOQLFDĵ
SU]\63SU]\63LZUHMRQLH63ÈF]QLHNRV]WRZDï\RQHW\V]ï1LHXGDïRVLÚ
QDWRPLDVWSU]HMÈÊRĂURGND%RUöZNDFRZLÈ]DïRE\VLÚ]NRQLHF]QRĂFLÈ]PLDQ\JUDQLFDGPLQLVWUDF\MQ\FK5XG\¥OÈVNLHM
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Dobre cztery lata
Sport

-HGQÈ ] QDMZDĝQLHMV]\FK LQZHVW\FML VSRUWRZ\FK PLMDMÈFHM NDGHQFML E\ïD EXGRZD VWDGLRQX
OHNNRDWOHW\F]QHJR SU]\ XO &]DUQROHĂQHM NRV]W RNRïR  POQ ]ï  2ELHNW SRZVWDï ]DPLDVW
SODQRZDQHMWDPKDOLZLGRZLVNRZRVSRUWRZHMNWöUD]SRZRGXV]NöGJöUQLF]\FKQLHPRJïD
E\Ê Z\EXGRZDQD Z W\P PLHMVFX 'ODWHJR ]GHF\GRZDQR ĝH JUXQWRZQLH Z\UHPRQWRZDQD
]RVWDQLHKDODZ+DOHPELH7DRVWDWQLDLQZHVW\FMDUHDOL]RZDQDPDE\ÊHWDSDPLSU]H]QDMEOLĝV]HODWD2JïRV]RQRMXĝSLHUZV]\SU]HWDUJZWHMVSUDZLH=JRGQLH]]DSRZLHG]LÈZ\ERUF]È
ZĂUöGLPSUH]VSRUWRZ\FKVWDïHPLHMVFH]QDOD]ï5XG]NL3öïPDUDWRQ,QGXVWULDOQ\ZNWöU\PFR
URNXELHU]HXG]LDïRNRïR]DZRGQLNöZ&\NOLF]QLHRGE\ZDMÈVLÚWHĝSU]HMD]G\URONDU]\
SRXOLFDFKPLDVWD

%H]SLHF]HñVWZR

:PLMDMÈFHMNDGHQFMLR]ZLÚNV]\ïDVLÚOLF]EDNDPHUZV\VWHPLHPRQLWRULQJXPLDVWDNWöUHJR
WZRU]HQLH UR]SRF]ÚWR SUDNW\F]QLH RG SRGVWDZ Z SLHUZV]\FK F]WHUHFK ODWDFK SUH]\GHQWXU\
*UDĝ\Q\']LHG]LF$NWXDOQLHZV\VWHPLHG]LDïDNDPHU'RNRñFDURNX]DLQVWDORZDQH]RVWDQÈMHV]F]HGZLH3R]DW\PSRSUDZLHEH]SLHF]HñVWZDVïXĝ\WDNĝHZ\PLDQDRĂZLHWOHQLD2G
UGRĂZLHWORQRSU]HMĂÊGODSLHV]\FK:ZLHOXSU]\SDGNDFKVÈWRSU]HMĂFLD]QDMGXMÈFH
VLÚZSREOLĝXV]Nöï2SUöF]WHJRZPLHĂFLHV\VWHPDW\F]QLHZ\PLHQLDQHMHVWVWDUHRĂZLHWOHQLH
XOLF]QH QD QRZH ļ /('RZH -HVW RQR WHĝ PRQWRZDQH SU]\ RND]ML Z\NRQ\ZDQLD QRZ\FK
LQZHVW\FMLGURJRZ\FK:WHMNDGHQFML]DPRQWRZDQ\FK]RVWDïRSRQDGW\VLÈFQRZ\FKVïXSöZ
RUD]RNRïRRSUDZRĂZLHWOHQLRZ\FK

Transport publiczny

=SRZRGXEUDNX]JRG\]HVWURQ\ZïDG].=.*23QDZSURZDG]HQLHZ5XG]LH¥OÈVNLHMEH]SïDWQHM NRPXQLNDFML QD OLQLDFK ZHZQÈWU]PLHMVNLFK *UDĝ\QD ']LHG]LF UR]SRF]ÚïD VWDUDQLD
RbGDUPRZHSU]HMD]G\GODG]LHFLLPïRG]LHĝ\,WDNZURSUDFRZDQ\]RVWDïSLORWDĝRZ\
SURJUDP UHIXQGDFML NRV]WöZ SU]HMD]GX QD WHUHQLH PLDVWD NRPXQLNDFMÈ PLHMVNÈ GOD G]LHFL
LbPïRG]LHĝ\=DNïDGDïRQSHïQÈUHIXQGDFMÚGODXF]QLöZV]NöïSRQDGJLPQD]MDOQ\FKQDWRPLDVW
GODJLPQD]MDOLVWöZLXF]QLöZV]NöïSRGVWDZRZ\FKSU]HZLG\ZDï]ïGRSïDW\GR]DNXSLRQ\FK
ELOHWöZ 1LHVWHW\ SRP\Vï QLH X]\VNDï DNFHSWDFML ZLÚNV]RĂFL UDGQ\FK ļ 1LH SRGGDïDP VLÚ
LbWRF]HJRQLHXGDïRPLVLÚSU]HZDOF]\ÊZ5XG]LH¥OÈVNLHMQDPöMZQLRVHNXGDïRVLÚRVWDWHF]QLH ZSURZDG]LÊ QD WHUHQLH FDïHM *öUQRĂOÈVNR=DJïÚELRZVNLHM 0HWURSROLL ']LÚNL WHPX
G]LHFLLbPïRG]LHĝGRURNXĝ\FLDPRJÈMHěG]LÊNRPXQLNDFMÈPLHMVNÈ]DGDUPRļSRGNUHĂOD
*UDĝ\QD']LHG]LF
0LDVWR RSUDFRZDïR MXĝ GZLH GRNXPHQWDFMH GRW\F]ÈFH EXGRZ\ FHQWUXP SU]HVLDGNRZHJR
Zb&KHE]LX'ROLVWRSDGDEUJRWRZDPDE\ÊWU]HFLD:DUWRZVSRPQLHÊĝHZW\PURNXRJïRV]RQ\]RVWDïNRQNXUVQDbGRğQDQVRZDQLHWDNLFKLQZHVW\FML3U]\JRWRZ\ZDQ\MHVWMXĝZQLRVHN
RGRWDFMÚ=RVWDQLHRQ]ïRĝRQ\ZbRVWDWQLPNZDUWDOHWHJRURNX3RQDGWRMXĝWHUD]]DPOQ
]ïWUZDEXGRZDSDUNLQJXSU]\bXOb3U]HGWRU]HZUHMRQLHUHZLWDOL]RZDQHJREXG\QNXGZRUFD
Z&KHE]LXNWöU\EÚG]LHVWDQRZLïUöZQLHĝF]ÚĂÊFHQWUXPSU]HVLDGNRZHJR%ÚG]LHVLÚWDP
]QDMGRZDïRPLHMVFSDUNLQJRZ\FK

Infrastruktura

=JRGQLH]RELHWQLFÈZ5XG]LH¥OÈVNLHMSRZVWDMH7UDNW5XG]NL,QZHVW\FMDWDSRG]LHORQD]RVWDïD
QDHWDS\2EHFQLHWUZDMÈSUDFHQDRGFLQNXRGKDïG\SU]\XO0DMDGRXO&]DUQROHĂQHM
*RWRZDMHVW]GHF\GRZDQDZLÚNV]RĂÊWHJRRGFLQNDLODGDG]LHñEÚG]LHRQRGGDQ\GRXĝ\WNRZDQLD:UDPDFKUHDOL]DFMLWHJRSURMHNWXGRbNRñFDURNX]UHZLWDOL]RZDQ\FK]RVWDQLH
ïÈF]QLHGXĝ\FKREV]DUöZ]LHORQ\FKZW\PNLONDSDUNöZRïÈF]QHMSRZLHU]FKQLKD1D
UHDOL]DFMÚ7UDNWX5XG]NLHJRSR]\VNDQRSRQDGPOQ]ï]HbĂURGNöZ8(

%XGĝHWRE\ZDWHOVNL

6\VWHPDW\F]QLH]ZLÚNV]DQHVÈĂURGNLQDEXGĝHWRE\ZDWHOVNL'ODSRUöZQDQLDZbURNX
QDWHQFHO]DUH]HUZRZDQDE\ïDNZRWDPOQ]ïZW\PURNXPOQ]ïDZSU]\V]ï\P
URNXEÚG]LHWRPOQ]ï:W\PURNXXUXFKRPLRQD]RVWDïDVSHFMDOQDSODWIRUPDHOHNWURQLF]QDSR]ZDODMÈFDQD]ïRĝHQLHZQLRVNöZGREXGĝHWXRE\ZDWHOVNLHJRDWDNĝHJïRVRZDQLH
RQOLQH

'LDORJVSRïHF]Q\

:VXPLHZWHMNDGHQFML]RUJDQL]RZDQRRNVSRWNDñ]PLHV]NDñFDPLZG]LHOQLFDFK.ROHMQH
ZïDĂQLHVLÚRGE\ZDMÈ2SUöF]WHJRSURZDG]RQHVÈNRQVXOWDFMH1DMZDĝQLHMV]H]QLFKGRW\F]\ï\
UHZLWDOL]DFMLKDïG\SU]\XO0DMDSU]HEXGRZ\XO-DQDVDLXO3LDVWRZVNLHMNRQFHSFMLUHZLWDOL]DFML3ODFX1LHSRGOHJïRĂFLRSUDFRZDQLDGRNXPHQWDFMLSU]HEXGRZ\XOb:ROQRĂFLRUD]
NRQFHSFMLEXGRZ\WUDV\16RGbXOb0DJD]\QRZHMGRJUDQLF\]%\WRPLHP

Kultura

=URNXQDURN]ZLÚNV]DVLÚEXGĝHWQDNXOWXUÚLRFKURQÚG]LHG]LFWZDQDURGRZHJR:UE\ïR
WRQLHVSHïQDPOQ]ïZXELHJï\PURNXPOQ]ïDZW\P]DSODQRZDQRSUDZLHPOQ]ï
7DNGXĝDNZRWD]DSODQRZDQDQDWHQURNZLÈĝHVLÚ]bUHDOL]RZDQ\PLDNWXDOQLHLQZHVW\FMDPL
:W\PURNX]DNRñF]\VLÚSU]HEXGRZDSRPLHV]F]Hñ0X]HXP0LHMVNLHJRRUD]UHZLWDOL]DFMD
]DE\WNRZHJREXG\QNXGZRUFDZ&KHE]LXLDGDSWDFMDJRSRGVLHG]LEÚELEOLRWHNL6\VWHPDW\F]QLH
]ZLÚNV]DVLÚWHĝSXODĂURGNöZQDELHĝÈFÈG]LDïDOQRĂÊPLHMVNLFKRĂURGNöZNXOWXU\1DG]LDïDOQRĂÊ0&.XRUD]'RPX.XOWXU\ZUSU]H]QDF]RQRPOQ]ïQDWRPLDVWQDWHQURN
]DSODQRZDQRMXĝSRQDGPOQ]ï:LÚFHMSLHQLÚG]\WUDğDWHĝQD0LHMVNÈ%LEOLRWHNÚ3XEOLF]QÈ
ļZE\ïRWRPOQ]ïDZW\PPOQ]ïRUD]0X]HXP0LHMVNLHļZU
W\V]ïDZURNXELHĝÈF\PEOLVNRW\V]ï:RVWDWQLFKF]WHUHFKODWDFKSU]H]QDF]DOLĂP\
WHĝNDĝGHJRURNXSRQDGPOQ]ïQDRUJDQL]DFMÚVDP\FKLPSUH]PLHMVNLFKNRQNXUVöZRUD]
SU]HJOÈGöZDUW\VW\F]Q\FKļPöZLSUH]\GHQW']LHG]LF

0DWHULDïVğQDQVRZDQ\SU]H].::*UDĝ\Q\']LHG]LF

www.wiadomoscirudzkie.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl
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PROGRAM WYBORCZY
I. Mieszkasz
 %XGRZDSRQDGPLHV]NDñNRPXQDOQ\FKLEXGRZQLFWZDVSRïHF]QHJRZ2U]HJRZLH5XG]LH&]DUQ\P/HVLHL1RZ\P%\WRPLX
 5HPRQWLDGDSWDFMDSRQDGORNDOLQDPLHV]NDQLDVRFMDOQHZV]F]HJöOQRĂFLZ1RZ\P
%\WRPLX5XG]LH:LUNXL2U]HJRZLH
 5HZLWDOL]DFMDSRGZöUHNLVNZHUöZQSXO1LHGXUQHJRXO0ïRGHJR*öUQLND
XO 6RELHVNLHJR XO 0DWHMNL  XO 0DWHMNL  XO /LFHDOQD XO .DïXVD 
XOb*öUQLF]D:HVRïDXO3RGJöU]H
 %XGRZD]HVSRïöZJDUDĝ\FHOHPXSRU]ÈGNRZDQLDNRPSOHNVöZJDUDĝ\EODV]DQ\FK
ZV]F]HJöOQRĂFLZ1RZ\P%\WRPLX XO5DWRZQLNöZ*URFKRZVND0LHV]ND, :LUNX
XO2EURñFöZ:HVWHSODWWH5RERWQLF]D %\NRZLQLH XO.RSDOQLDQD L*RGXOL XO6]\E
=RğL6WDUD 
 %XGRZD EOLVNR  QRZ\FK PLHMVF SDUNLQJRZ\FK PLQ SU]\ XO 3LDVWRZVNLHM
%XUORFK$UHQLHXO5DFïDZLFNLHMļ.RV\QLHUöZXO-DVQHMXO*URFKRZVNLHM
 'DOV]HRJUDQLF]DQLHW]ZķQLVNLHMHPLVMLĵļGRğQDVRZDQLHZ\PLDQ\VWDU\FKSLHFöZ
QDQRZHļHNRORJLF]QHRUD]GRğQDQVRZDQLHW]ZRGQDZLDOQ\FKěUöGHïHQHUJLL
 0RGHUQL]DFMD RĂZLHWOHQLD XOLF]QHJR SRQDG  VïXSöZ RĂZLHWOHQLRZ\FK L SRQDG
RSUDZ/(' 
 3U]HNV]WDïFHQLH GUöJ JUXQWRZ\FK Z GURJL XWZDUG]RQH PLQ PRGHUQL]DFMD OXE
UR]EXGRZD XO %DïW\FNLHM 3LHUQLNDUF]\ND ¿HOHñVNLHJR 'Rĝ\QNRZHM ']LHUĝRQLD
.RVVDND3RGODVNLHM6LHZQHM3DZïD3LÚNQHM3LZQHMEXGRZDïÈF]QLNDSRPLÚG]\
XO1DUF\]öZL&KU\]DQWHPEXGRZDGURJLSRPLÚG]\XO.LQJLL1D3LDVNL 
 %XGRZDNDQDOL]DFMLGHV]F]RZHML]ELRUQLNöZUHWHQF\MQ\FK
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RUDA ŚLĄSKA

OGŁOSZENIA

Dziki nie chcą opuścić miasta

Foto: arch.

Widok dzików w pobliżu domów i na ulicach chyba już nie dziwi rudzian, na których drodze zwierzęta często się pojawiają. Dziki nie wracają do lasów za sprawą
łatwego dostępu do pożywienia, które często mieszkańcy zostawiają nieświadomie. Jedynym problemem nie jest jednak to, że dziki są w mieście, ale również
to, że rozkopują trawniki i niszczą otoczenie. Ostatnio duże spustoszenie siały
przy ul. Chłopskiej w Halembie oraz w bielszowickim Parku Strzelnica.

Dziki zniszczyły trawnik przy ul. Chłopskiej w Halembie.
– Dziki rozpanoszyły się w całym mieście i niszczą wszystko, co spotkają na
swojej drodze. Kiedyś strach było wychodzić z domu wieczorami i wcześnie rano,
żeby nie spotkać dzików, a teraz już nie
wiadomo, kiedy natraﬁ się na te zwierzęta
– informuje pani Barbara, nasza Czytelniczka. – Zastanawiam się, kto poniesie
odpowiedzialność, jeśli dziki zrobią komuś coś złego. Czy nic nie da się z nimi
zrobić? – pyta.
Początkowo najwięcej dzików pojawiało się w pobliżu ulic Katowickiej
i Piłsudskiego. Zwierzęta zaczęły pojawiać się niemal we wszystkich dzielnicach miasta. Sprawa cały czas jest monitorowana przez Urząd Miasta. Jednym ze
sposobów na walkę z problemem jest odstrzał redukcyjny. W latach 2015-2017
odstrzelono prawie 200 dzików. W lipcu
tego roku została wydana kolejna decyzja
w tej sprawie. – Odstrzelono już sześć
dzików w Halembie. Decyzje te zostały
poprzedzone konsultacjami z przedstawicielami kół łowieckich, Lasów Państwowych oraz Polskim Związkiem Łowieckim
– tłumaczy Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.
– Zwróciliśmy się też do kół łowieckich
o rozważenie możliwości pozyskania jesz-

INTERWENCJA| 19.09.2018

cze większej liczby dzików z naszego
miasta. Pismem z dnia 13 lipca br. wystąpiliśmy o podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia populacji dzików
na części użytkowej dzierżawionego obwodu łowieckiego – dodaje.
Od kilku lat przeprowadzana jest także kampania edukacyjna, która ma
uświadomić mieszkańców, żeby nie dokarmiać dzików i nie zostawiać w ich
zasięgu resztek jedzenia. Właśnie to
spowodowało, że dziki zadomowiły się
wśród domów. Rudzianie otrzymali specjalne ulotki w tej sprawie wraz z informacją o tym, jak się zachowywać
w przypadku bliskiego spotkania z dzikami. Innym sposobem radzenia sobie
z nimi jest ich odłowienie i wywiezienie
do lasu. Jednak ta metoda jest nieskuteczna, ponieważ zwierzęta wracają do
miejsc, z których zostały zabrane.
Urzędnicy apelują, żeby w razie spotkania dzików powiadamiać Centrum
Zarządzania Kryzysowego, pod bezpłatnym numerem telefonu: 800-158-800,
a wtedy zostanie poinformowana ﬁrma,
która zajmuje się odstrzałem redukcyjnym na terenach wyłączonych z obwodów łowieckich.
Agnieszka Lewko

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl
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Święto Straży Miejskiej

WOKÓŁ NAS| 19.09.2018

AMBASADA KOBIECEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Strażnicy świętowali

Udowodniła, że w kobietach jest siła

Przedsiębiorcze rudzianki i nie tylko spotkały się po raz kolejny. Tym razem podczas wizyty
w Muzeum PRL-u w Bielszowicach m.in. przedstawicielki prywatnych firm, instytucji otoczenia biznesu i jednostek miejskich, dzieliły się swoimi pomysłami oraz planami. Patronem
i zarazem inicjatorką Ambasady Kobiecej Przedsiębiorczości jest prezydent Rudy Śląskiej
Grażyna Dziedzic.
Bielszowickie Muzeum PRL-u jest wizytówką tego, że kobiety potrafią naprawdę dużo zdziałać. Nawet gdy mierzą
się z nie lada przeciwnościami losu i nie
tylko. – Rozpoczynałam z przekonaniem,
że inicjatywa ta nie może się nie udać
i z przekonaniem wszystkich dookoła, że
to się udać nie może. Bez wsparcia z jakiejkolwiek strony, ale właśnie może też
dzięki temu, stwierdziłam, że ja wszystkim pokażę, iż ten plan jest do wykonania. Myślę, że po tych ośmiu latach prowadzenia Muzeum PRL-u mogę z satysfakcją powiedzieć – udało się! – podkreTym razem uczestniczki Ambasady spotkały się w Muzeum PRL-u.
śla Monika Żywot, prezes Fundacji Minionej Epoki.
Liczby mówią same za siebie. W pierwszym sezo- jak Ruda Śląska zmienia się m.in. dzięki takim inicjanie działalności Muzeum PRL-u miejsce to odwie- tywom. Nie tylko za sprawą naszych działań, ale takdziło ok. 2 tys. osób. Natomiast w minionym sezonie że dzięki osobom prywatnym, takim jak np. Monika
frekwencja była na poziomie 20 tys. osób. I jest do Żywot – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Ruczego wracać, bo bielszowickie muzeum cały czas dy Śląskiej, inicjatorka spotkań w ramach Ambasady
JO
się zmienia. – Jestem bardzo dumna, kiedy patrzę, Kobiecej Przedsiębiorczości.	

Foto: AL

Foto: JO

Rudzka Straż Miejska w piątek (14.09) obchodziła swoje święto. Coroczna uroczystość, która
odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miasta, była okazją do podziękowań, wręczenia nominacji na
wyższe stopnie, a także nadania Krzyża za Zasługi Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP. Specjalne wyróżnienie podczas uroczystości otrzymał Adrian Wicik, który
podczas minionych wakacji pomógł osobom walczącym o przeżycie po wypadku jachtu.

Strażnicy otrzymali wyróżnienia za swoją służbę.
– W Straży Miejskiej jest tylko siedemdziesiąt osób,
które skutecznie czuwają nad porządkiem w naszym
mieście przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.
Dbają o bezpieczeństwo i bardzo często ryzykują dla
nas, mieszkańców, własne życie, za co z całego serca
dziękuję – powiedziała Grażyna Dziedzic, prezydent
Rudy Śląskiej. – A dziś szczególnie dziękuję też strażnikowi, który wykazał się wspaniałą postawą na wakacjach – dodała.
Odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie nadano
też poszczególnym strażnikom, a Krzyżem za Zasługi
Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich
i Gminnych RP odznaczono Andrzeja Małysiaka, komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej oraz Romana Dymka, naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

– Służba w Straży Miejskiej jest niezwykle trudna,
pełna poświęceń, wyrzeczeń i ryzyka. Wymaga doskonałego przygotowania fizycznego i psychofizycznego,
fachowości i profesjonalizmu. Związana jest z codziennym poświęceniem i odwagą i często wiąże się z narażeniem zdrowia i życia. Strażnicy biorą czynny udział
w życiu społeczeństwa i stawiają czoła zagrożeniom,
a ich determinacja i podejmowane decyzje wielokrotnie są wzorem do naśladowania – podkreślił Marek
Partuś, komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
– Dlatego dziękuję za pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta, którą wykonujecie. Dziękuję za poświęcenie, dzięki któremu możemy realizować zadania na
najwyższym poziomie – dziękował strażnikom miejskim podczas piątkowej uroczystości komendant.
AL

NOWY BYTOM

Rada Seniorów

Rada
Seniorów
spotkała się
z zarządem
miasta
– Podjęliśmy także temat „Srebrnego Listka”, czyli listka przyklejanego na szybę samochodu przez seniorów 70+, aby pozostali użytkownicy dróg zwracali na niego uwagę. Akcję prowadzą w całym województwie policjanci i my także chcemy się do niej
przyłączyć – mówi Józef Osmenda, przewodniczący
Rady Seniorów. Wrześniowa sesja była ostatnią w tej
kadencji samorządu, dlatego podczas obrad za współ-

Foto: AW

Za nami wrześniowa sesja Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska. 17 września radni seniorzy
obradowali m.in. nad zwróceniem się do prezydent miasta w sprawie odrestaurowania i rozważenia możliwości wpisania do rejestru zabytków Pomnika Nauczyciela znajdującego się
na tworzonym Skwerze Rudzkiego Seniora, oraz nad organizacją tegorocznego Dnia Seniora,
który zaplanowano na 14 października.

pracę podziękowały władze miasta. – Dziękuję za to,
że tak prężnie działacie. Wiele wspólnych pomysłów
udało się zrealizować i mam nadzieję, że ta współpraca będzie w kolejnej kadencji kontynuowana
– mówiła Grażyna Dziedzic, prezydent miasta Ruda
Śląska.
Kolejna sesja Rady Seniorów Rady Miasta Ruda
Śląska odbędzie się 17 grudnia. 
AW

REKLAMA
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MPGM TBS SP. Z O.O.

Odpracowanie długu
jest szansą na lepsze życie
Lokatorzy, którzy nieregularnie płacą czynsz, czy zalegają z nim, to nie lada problem dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. Dlatego dwa lata temu wprowadzono możliwość częściowego odpracowania długu. Na tym jednak lista
możliwości się nie kończy, bo czynszowi dłużnicy mogą także m.in. wnioskować o zamianę mieszkania na tańsze, czy spłacać dług
w MPGM TBS na raty.

W ramach odpracowania czynszu lokatorzy mogą np. malować pomieszczenia
w jednostkach miejskich, tak jak stało się to w przypadku SP nr 2.
O skali problemu świadczą liczby.
Obecnie zadłużonych jest ok. 4 tys. najemców mieszkań komunalnych. – Staramy się regularnie utrzymywać kontakt
z osobami zadłużonymi, bo z naszego
punktu widzenia brak wpłat za czynsz to
spory problem – podkreśla Andrzej Gut,
wiceprezes MPGM TBS Sp. z o.o.
Nieustanne apele Spółki w sprawie terminowych wpłat za czynsz nie zawsze pomagają i wtedy konieczne jest podjęcie
kolejnych kroków. – Wezwanie do zapłaty
wysyłane jest po stwierdzeniu zaległości
wynoszącej co najmniej dwa miesiące.
W przypadku braku reakcji dłużnika na
otrzymane wezwanie, kierowany jest pozew sądowy o nakazanie spełnienia określonego świadczenia, czyli zapłaty określonej sumy pieniężnej należnej z tytułu
korzystania z mieszkania – tłumaczy Magdalena Matonia, kierownik Działu Windykacji MPGM TBS. – Gdy pomimo sądowego rozstrzygnięcia sprawy dług w dalszym
ciągu nie został uregulowany, a dłużnik nie
podjął nawet próby ugodowej jego spłaty,
kierowany jest wniosek do komornika sądowego w celu przymusowej realizacji
orzeczonego nakazu (zapłaty) – dodaje.
Ponadto, jeżeli nie ma woli współpracy
ze strony lokatora i ten zalegać będzie
z płatnością przez trzy pełne okresy płatności (tj. 3 miesiące), Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej ma

prawo rozwiązać umowę najmu po
uprzednim ostrzeżeniu o możliwości wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego jednomiesięcznego terminu do
zapłaty. – Procedurę tę stosuje się jako
ostateczność w przypadkach, gdy wcześniejsze czynności windykacyjne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Następnie kierowany jest pozew o nakazanie wydania lokalu (eksmisji), co przeważnie
kończy się wydaniem wyroku eksmisyjnego z prawem do otrzymania lokalu socjalnego lub bez przyznania takiego uprawnienia – wyjaśnia Magdalena Matonia.
– Po otrzymaniu wyroku, gdy lokator
w dalszym ciągu uchyla się od wnoszenia
bieżących opłat czynszowych oraz nie
spłaca powstałego długu, kierowany jest
do komornika wniosek egzekucyjny o wykonanie eksmisji do wskazanego przez
gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego – dodaje.
Jeżeli chodzi o ten ostatni krok,
w tej chwili w zasobach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
mieszka 808 osób
z wyrokiem eksmisyjnym (dane
na 10.09.2018 r.).
Przy czym 629 lokatorom
przysługuje prawo do otrzymania lokalu socjalnego, a 179

z nich takiego prawa nie ma. Decyzja
o eksmisji to jednak ostateczność. MPGM
TBS osobom, które są w trudnej sytuacji
materialnej, a które zalegają z czynszem,
daje inne możliwości pomocy. Wśród nich
są: zamiana urzędowa mieszkania na tańsze w utrzymaniu, pomoc w skojarzeniu
dobrowolnej zamiany mieszkania, przyznanie na wniosek najemcy dodatku
mieszkaniowego, ugoda na ratalną spłatę
zaległości, odroczenie terminu płatności,
a także częściowe umorzenie należności.
By dać lokatorom jeszcze więcej możliwości regulowania zaległości, w lipcu
2016 roku zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska wprowadzono zasady
spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.
Jest to świadczenie zastępcze, a w ramach
niego zadłużeni mieszkańcy mogą odpracować dług, wykonując prace na terenach
i budynkach zarządzanych przez MPGM
TBS oraz miejskich jednostek organizacyjnych. – Osoby, które mogą przystąpić
do odpracowania długu to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej
i życiowej, które posiadają zawartą ugodę
na ratalną spłatę posiadanego długu
– mówi Magdalena Matonia.
W katalogu prac znajdują się: prace porządkowe (m.in. sprzątanie gminnych terenów – np. chodników, czy placów,
utrzymanie zimowe m.in. parkingów, czy
chodników, sprzątanie budynków – piwnic, strychów, pomieszczeń
biurowych i magazynowych
oraz
czyszczenie

Prace, które w porozumieniu z MPGM TBS mieszkańcy
mogą wykonywać w ramach częściowego odpracowania
długu czynszowego:
•

prace porządkowe (m.in. sprzątanie gminnych
terenów – np. chodników, czy placów, utrzymanie
zimowe m.in. parkingów, czy chodników, sprzątanie
budynków – piwnic, strychów, pomieszczeń
biurowych i magazynowych oraz czyszczenie słupów
i tablic ogłoszeniowych);

•

prace ogrodnicze (m.in. wysadzanie kwiatów,
krzewów i innych roślin, dbanie o zieleń urządzoną na
terenie miasta oraz kwiatów umieszczonych
w donicach, odchwaszczanie i porządkowanie
terenów zielonych, grabienie liści, formowanie
i pielęgnacja drzew, krzewów oraz koszenie
trawników, czy poboczy dróg);

•

drobne prace remontowe i konserwatorskie (m.in.
naprawy i konserwacja urządzeń i mebli, malowanie,
tynkowanie)

•

pomocnicze prace administracyjne (m.in. drobne
prace biurowe, roznoszenie korespondencji na
terenie Miasta, czy wywieszanie i usuwanie
ogłoszeń).

słupów i tablic ogłoszeniowych); prace
ogrodnicze (m.in. wysadzanie kwiatów,
krzewów i innych roślin, dbanie o zieleń
urządzoną na terenie miasta oraz kwiatów
umieszczonych w donicach, odchwaszczanie i porządkowanie terenów zielonych, grabienie liści, formowanie i pielęgnacja drzew, krzewów
oraz koszenie trawników,
czy poboczy dróg);
drobne prace
remontowe
i konserwatorskie (m.in. naprawy i konserwacja
urządzeń i mebli, malowanie,
tynkowanie)
oraz pomocnicze prace administracyjne (m.in. drobne
prace biurowe, roznoszenie korespondencji na terenie miasta, czy wywieszanie i usuwanie ogłoszeń).
Oczywiście wykonanie tych prac możliwe jest po złożeniu odpowiedniego
wniosku ze strony lokatora oraz uzyska-

niu zgody ze strony MPGM TBS Sp. z o.o.
– Z jednej strony taka opcja jest korzystna
dla lokatora, bo ma on szansę na częściowe i stopniowe umorzenie długu w zamian
za wykonaną usługę, a z drugiej strony my
nie musimy za nią dodatkowo płacić.
Oczywiście wszystkie prace, które zlecamy, są odpowiednio dopasowane do kompetencji oraz umiejętności lokatora – podsumowuje Andrzej Gut.
Przykładem tego jest sytuacja z ubiegłego roku, kiedy to podczas wakacji
w ramach odpracowania długu jeden z lokatorów pomógł przy odmalowaniu sal
lekcyjnych i korytarzy w Szkole Podstawowej nr 2. Na zlecenie MPGM TBS w ten
sam sposób dług odpracowywała inna
osoba, wykonując zadania na stanowisku
konserwatora. Tak dobrze sprawdziła się
w tej roli, że po kilku miesiącach została
zatrudniona w Spółce. Odpracowanie długu może być więc nie tylko szansą na rozwiązanie problemu z zaległym czynszem,
ale także furtką do nowych, życiowych
możliwości.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Minęło 9 lat

Foto: AL

To już dziewięć lat, odkąd w kopalni Wujek-Ruch Śląsk w Kochłowicach doszło do
jednej z największych tragedii XX wieku w polskim górnictwie węgla kamiennego.
W wyniku wybuchu metanu zginęło 20 górników, a 36 kolejnych odniosło obrażenia. We wtorek m.in. z pamięcią o nich w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej
m.in. odbyła się msza święta.

Uroczysta msza święta odprawiona została w kościele Trójcy Przenajświętszej.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło około godz. 10, 18 września 2009 roku. W wyrobisku na głębokości 1050 m
w kopalni Wujek-Ruch Śląsk wybuchł metan. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło
20 górników. 12 z nich zginęło na miejscu,
a ośmiu kolejnych zmarło w szpitalach. Natomiast 36 pracowników odniosło obrażenia. Najmłodszy z górników miał 21 lat,
a najstarszy 48. 20 pracowników odeszło
na wieczną szychtę.
O takiej tragedii nie sposób zapomnieć.
We wtorek o godz. 9 w kościele pw. Trójcy
Przenajświętszej w Kochłowicach odbyła

się uroczysta msza święta z pamięcią
o ofiarach tamtej katastrofy oraz ich bliskich. Następnie zostały złożone kwiaty
i znicze przed pomnikiem przy KWK Wujek-Ruch Śląsk.
Przypomnijmy, że w trakcie śledztwa
dotyczącego katastrofy, śledczy zgromadzili ok. 60 tomów akt głównych i przesłuchali ponad 400 świadków. Zarzuty postawiono 56 osobom. Dotyczyły one m.in.
sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia
lub zdrowia pracowników oraz poświadczania nieprawdy w dokumentacji technicznej. 
JO

Na początek Halemba i Ruda

Rozpoczęła się kolejna, 15. tura spotkań prezydent miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Na początek Halemba
i jej mieszkańcy wraz z pytaniami o tereny dawnej elektrowni, o stawkę żywieniową w przedszkolach, czy kanalizację.
Halembianie mogli też dowiedzieć się, jakie inwestycje będą realizowane w najbliższym czasie w dzielnicy. Podobnie było
w przypadku poniedziałkowego (17.09) spotkania władz miasta z mieszkańcami Rudy.
Mieszkańcy Halemby podczas czwartkowego (13.09) spotkania w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 dowiedzieli się
m.in. o szczegółach modernizacji hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Kłodnickiej. W tej
chwili trwa procedura przetargowa na realizację pierwszego etapu prac. Ponadto już
zmodernizowany został drugi etap drogi dojazdowej do budynków przy ul. 1 Maja 7
i Olszynowej 2-4, a obecnie prowadzona jest
rozbudowa ulicy Mazurskiej. W przyszłości
mają także zostać rozbudowane ulice Podlaska oraz Nowy Świat i Halembska. Miasto
planuje ponadto modernizację oświetlenia na
ledowe przy ulicach Junaków, Chłopskiej,
Świętojańskiej, Jutrzenki i Dziewanny. Z kolei w ramach budżetu obywatelskiego zostanie przebudowany plac zabaw przy Miejskim
Przedszkolu nr 39.
Po przedstawieniu tych planów przyszedł
czas na pytania mieszkańców. Jedna z mam
dziecka przedszkolnego zgłosiła problem
zbyt niskiej, jej zdaniem, stawki żywieniowej w przedszkolach. – Dla trzyletniego
dziecka dzienne żywienie za 5 zł jest być może wystarczające, ale dla dziecka w wieku
sześciu lat już nie – wyjaśniła mieszkanka.
– Jest to znany nam temat, jednak trudny do
rozwiązania, gdyż część rodziców uważa tę
kwotę za wystarczającą. Zmiany w tym zakresie planujemy wprowadzić od stycznia
przyszłego roku – zapowiedziała odpowieOGŁOSZENIE

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI:
24.09. – poniedziałek, godz. 17.00 – Godula i Orzegów – SP nr 36, ul. Bytomska 45
27.09. – czwartek, godz. 17.00 – Nowy Bytom i Chebzie – MCK, ul. Niedurnego 69
1.10. – poniedziałek, godz. 17.00 – Kochłowice – ZSO nr 3, ul. Oświęcimska 90
4.10. – czwartek, godz. 17.00 – Wirek i Czarny Las – SP nr 8, ul. Główna 1
8.10. – poniedziałek, godz. 17.00 – Halemba, SP nr 24 (budynek B), ul. ks. Lexa 14
11.10. – czwartek, godz. 17.00 – Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 170

Foto: AL

GÓRNICTWO
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Cykl jesiennych spotań rozpoczął się w Halembie.
dzialna m.in. za oświatę wiceprezydent Anna
Krzysteczko.
Ponadto mieszkańcy dzielnicy nadal są zaniepokojeni tym, co dzieje się na terenach po
dawnej elektrowni Halemba. – Byłem osobiście na terenie elektrowni, by obejrzeć, jak
wygląda problem. Dobra wiadomość jest taka, że firma ograniczyła składowanie i zwożenie odpadów pościekowych. Nie otrzymała
też zgody od marszałka na rozszerzenie palety odpadów. Złożyła już nowy wniosek, tym
razem na składowanie gruzu i kamieni. W tej
sprawie decyzja będzie dopiero podejmowana – wyjaśniał wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Pytania halembian dotyczyły także rozbudowy kanalizacji przy ul. Studziennej
i Nowowiejskiej. W przypadku tej pierwszej
kanalizacja oraz remont sieci wodociągowej
będą przeprowadzone w przyszłym roku. Natomiast dla ul. Nowowiejskiej trwa opracowanie przebiegu trasy, a prace mają rozpocząć się w 2020 roku.
Z kolei w poniedziałek (17.09) w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się spotkanie
z mieszkańcami Rudy, które zdominowały
przede wszystkim pytania dotyczące czystości ulic oraz bezpieczeństwa na poszczególnych ulicach. Poruszano też kwestie braku
parkingów w dzielnicy, oświetlenia ulicznego
oraz remontu ul. Piastowskiej i budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego. Nie zabrakło też pytań

na temat placówek oświatowych i tego, co
miasto ma do zaoferowania seniorom.
Mieszkańców ciekawił temat remontu
ul. Wolności. – Trwają jeszcze prace nad dokumentacją projektową przebudowy całej
ulicy. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej
Prognozie Finansowej i realizacja tej inwestycji rozpocznie się, gdy zakończymy przebudowę ul. Piastowskiej. Gdybyśmy chcieli
ruszyć z przebudową wcześniej, całkowicie
sparaliżowalibyśmy dzielnicę, prowadząc
prace na dwóch głównych drogach – powiedziała Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy
Śląskiej.
Podczas spotkania przedstawione zostały
także inwestycje w dzielnicy. Najważniejsze
dotyczą dróg, a są to m.in. budowa ronda
w miejscu skrzyżowania ul. Wolności, Magazynowej i Brańskiego, która ma potrwać
do końca listopada. Inwestycja kosztować
będzie blisko 8 mln zł. Za kwotę 27 mln zł
w lipcu br. rozpoczęła się kompleksowa
przebudowa ul. Piastowskiej, która ma zakończyć się w marcu 2020 r. Do końca tego
roku przebudowany zostanie też most nad
Bytomką oraz gotowa ma być jezdnia od
mostu do granicy z Bytomiem. Kolejne inwestycje to: budowa kompleksu sportowego
na terenie Szkoły Podstawowej nr 3, adaptacja pomieszczeń po byłym komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego, rewitalizacja terenów zielonych pomiędzy ul.
Bujoczka a ul. Kościelną. 
JO, AL
REKLAMA
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BIELSZOWICE

NOWY BYTOM

Władze miasta również
wsparły inicjatywę młodych ludzi.

i zebrać dodatkowe środki na działalność tej
placówki – mówiła Anna Krzysteczko, zastępca
prezydenta miasta Ruda Śląska. Podczas imprezy nie zabrakło pokazów artystycznych, atrakcji dla najmłodszych, stoisk i licytacji gadżetów. Na scenie zaprezentowały się m.in. zespoły Stiff Capella, Banita Band i Natalia Siodłak.
AW

NOWY BYTOM

Dzień Działacza Kultury

Foto: UM

do bramki unihokeja, rzutach piłką lekarską oraz w biegu z przeszkodami.
Nie zabrakło też wielu wspólnych zabaw. – Powinniśmy uczyć się od niepełnosprawnych tolerancji, zaangażowania
i radości z najmniejszych rzeczy. Przebywanie w ich gronie uczy nas, ludzi
pełnosprawnych, bardzo wiele – podsumowała Aleksandra Poloczek.
AL

wiązania współpracy pomiędzy instytucjami
kultury, dzięki której poziom imprez organizowanych w mieście może być jeszcze wyższy.
AW

W sobotę (15.09) na placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu odbył się koncert chrześcijański
nawiązujący do Światowych Dni Młodzieży, które dwa lata temu odbyły się
w Krakowie. W koncercie wzięły udział
„Dzieci Maryi” z paraﬁi pw. św. Pawła
Apostoła w Nowym Bytomiu, „Róże
św. Elżbiety” z paraﬁi pw. św. Michała
Archanioła w Orzegowie, „Boże nutki”
z paraﬁi pw. św. Barbary w Bykowinie,
Dzieci Maryi z paraﬁi pw. Bożego Narodzenia w Halembie oraz schola „Duchu Ogniu” z paraﬁi pw. Ducha Świętego w Czarnym Lesie. Na scenie zaprezentowały się także Katarzyna Sroka
oraz Weronika Nawara, a podsumowaniem spotkania był koncert zespołu
TGD. – Dwa lata temu Polska, Europa
i cały świat zjednoczyły się, by święto-

Foto: UM

Prezydent Miasta podziękowała pracownikom
kultury za ich wkład i zaangażowanie.

Dni Dziedzictwa

Zwiedzających oprowadzał m.in. Łukasz
Urbańczyk, miejski konserwator zabytków.

Uczestnicy zaśpiewali także hymn Polski oraz wciągnęli ﬂagę olimpijską na
maszt. W kolejnej części zawodów niepełnosprawni zawodnicy mogli wziąć
udział w kilkunastu konkurencjach,
m.in.: biegu sprinterskim na 30 m,
pchnięciu kulą, skoku w dal z miejsca,
rzutach do kosza, minihokeju, rzutach
obręczami do celu, rzutach piłką ręczną

Poczuliśmy pozytywną energię

NOWY BYTOM

TGD zgromadził na rynku tłumy.

wać odbywające się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. Pokazały one
szczodrą gościnność Polaków, bezinteresowną otwartość i radość z możliwości wspólnego przeżywania duchowego
zjednoczenia – mówiła prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Ten wspólnie

spędzony czas zostawił w naszej pamięci cudowne wspomnienia, do których
warto wracać. Jestem przekonana, że
po raz kolejny poczuliśmy pozytywną
energię i wspólnie przeżyliśmy w sercu
naszego miasta niezapomniane chwile
– dodała.
AW
REKLAMA

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl
Foto: UM

Europejskie Dni Dziedzictwa, czyli najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu, świętowano także w Rudzie Śląskiej,
gdzie również są zabytki, którymi można się
chwalić. Należą do nich z pewnością kościół
pw. św. Michała Archanioła oraz szyb Mikołaj.
W minioną sobotę (15.09) mieszkańcy miasta
i goście mogli zajrzeć w zamknięte na co dzień
zakamarki, wysłuchać historii obiektów, poznać ich architekturę oraz detale artystyczne.
W 26. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa,
odbywających się w tym roku pod hasłem

Z uczestnikami olimpiady integrowała się także prezydent Grażyna Dziedzic.

NOWY BYTOM

Foto: UM

W piątek (14.09) w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu odbyło się spotkanie z okazji
Dnia Działacza Kultury. W Rudzie Śląskiej
placówek zajmujących się organizacją życia
kulturalnego nie brakuje, dlatego raz w roku
władze miasta spotykają się z pracownikami
m.in. domów kultury, muzeów i bibliotek żeby
podziękować im za pracę i zaangażowanie
w krzewienie kultury. – To ważna sfera w naszym życiu, gdyż wzbogaca osobowość, rozwija
wrażliwość, a także daje szansę na realizowanie pasji. Niech ta praca będzie dla Was źródłem satysfakcji i spełnienia, a w życiu prywatnym nie zabraknie Państwu radości i szczęścia
– mówiła Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.
Spotkanie było także okazją do rozmów i wymiany doświadczeń, a także do poznania i na-

XVIII Miejska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych odbyła się w środę
(12.09) na kąpielisku przy ul. Ratowników. W zawodach, w których każdy
był zwycięzcą, niepełnosprawni mogli
sprawdzić swoje siły w kilkunastu konkurencjach, integrować się z innymi
zawodnikami, a przede wszystkim
wspaniale bawić z rówieśnikami.
– To olimpiada bez ograniczeń. Każdy, kto ma jakąkolwiek niepełnosprawność, może wziąć w niej udział. Przygotowaliśmy różne konkurencje z myślą
o wszystkich uczestnikach. Zawodnicy
dostali też medale i dyplomy. Ważne jest
to, że podium naszej olimpiady nie ma
numerków jeden, dwa i trzy, tylko same
jedynki, bo tutaj wszyscy są zwycięzcami i numerami jeden – zaznaczyła Aleksandra Poloczek, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie
Śląskiej. Podczas ceremonii rozpoczynającej olimpiadę odczytany został apel
olimpijski, a Jerzy Sobera, olimpijczyk
i hokeista, zapalił olimpijski znicz.

Foto: AL

Olimpijskie zmagania niepełnosprawnych

Foto: UM

Dla Domu Samotnej Matki
W sobotę (15.09) w Parku Strzelnica w Bielszowicach odbył się koncert charytatywny.
Grupa młodych ludzi zorganizowała wydarzenie, dzięki któremu uda się wesprzeć tych najbardziej potrzebujących, czyli mamy i ich pociechy, które z różnych losowych względów
znalazły się w Domu Samotnej Matki w Rudzie 1. – Wciąż liczymy datki od uczestników
imprezy, całą kwotę którą udało nam się zebrać
przekażemy na ręce kierownika Domu Samotnej Matki. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację festynu. Organizowałam
wiele festynów, ale ten był wyjątkowy, gdyż cała
ekipa była bardzo zgrana i wszystko przebiegało tak jak powinno. Cieszymy się z tak licznego
odzewu – mówi Aneta, organizatorka akcji.
– Miasto przekazuje na to zadanie dotację
w wysokości ok. 200 tys. złotych, kobiety które
mieszkają tam z dziećmi traktują to miejsce jak
własny dom i bardzo cieszy mnie fakt, że same
postanowiły włączyć się w organizację tej akcji

Z ŻYCIA MIASTA | 19.09.2018

Dużym zainteresowaniem
cieszył się Szyb Mikołaj.

„Niepodległa dla wszystkich” wpisało się także
Muzeum Miejskie, które zaprosiło na spacer
historyczny po Nowym Bytomiu i Czarnym
Lesie śladami powstańców śląskich – „Cena
Niepodległości”. Na trasie znajdowały się m.in.
zabytkowa drukarnia, schron bojowy oraz mogiły powstańcze.
AW

Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE LECZENIE
– bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

LECZENIE LASEREM

W ofercie rownież:
bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków,
leczenie opryszczki, aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.
IMPLANTY ZĘBOWE
ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

osocze i ﬁbryna bogatopłytkowa – jako zabiegi regeneracyjne, wzmacnianie włosów, leczenie
blizn, rozstępów, łysienia | mezoterapia | botox | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta
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PLEBISCYT „UNIKALNI 2018”

Wybierz swojego Unikalnego 2018! Trwa głosowanie

Mają otwarte serca, są osobami o wielu pasjach oraz udowadniają, że są przyszłością naszego miasta, a jeżeli działać, to w grupie najlepiej. Są po prostu unikalni! Redakcja „Wiadomości Rudzkich” po raz czwarty organizuje plebiscyt „Unikalni 2018”. Przedstawiamy 15 Unikalnych, którzy konkurują w pięciu kategoriach.
Przypominamy, że głosować można za pośrednictwem Facebooka (www.facebook.com/WR), na portalu www.wiadomoscirudzkie.pl oraz wysyłając SMS-y. Głosowanie rozpoczęło się 12 września br. o godz. 12 i potrwa do 26 września br. do godz. 12. Gala finałowa plebiscytu odbędzie się 28 września o godz. 18 w Domu
Kultury w Bielszowicach. Podczas niej, oprócz rozstrzygnięcia plebiscytu, wręczymy nagrody specjalne.

I OTWARTE SERCA

II W GRUPIE SIŁA

III Z PASJĄ

IV NASZA PRZYSZŁOŚĆ

IV W MUZYCE SIŁA

Akcja „Szlachetna Paczka”
w Rudzie Śląskiej

Amatorski Teatr Pierro

Daniel Coceancig

Jakub Herwy

Weronika Nawara

Szlachetna Paczka to inicjatywa ogólnopolska,
której celem jest wsparcie najbardziej potrzebujących rodzin. Polega ona najpierw na zapoznaniu
się z rodzinami, później na zbiórce darów, a następnie na przekazaniu paczek. Od 2015 roku
„Szlachetna Paczka” organizowana jest także
w Rudzie Śląskiej przez ekipy Północ i Południe.
Sami o sobie wolontariusze mówią, że starają się
pomagać mądrze – tak, aby pomoc odpowiadała
na konkretne potrzeby, nie uzależniała, ale dawała siłę do działania i przezwyciężenia beznadziei.
W ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej działało ok. 30
wolontariuszy, którzy przekazali pomoc ponad 40
rodzinom.
Chcąc oddać głos na akcję „Szlachetna Paczka”
w Rudzie Śląskiej, wyślij SMS-a na nr 71100
o treści OS.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Jarosław Baron

Pierwsza w historii Rudy Śląskiej Charytatywna Wielka Gala
Sportów
Siłowych i Sportów
Walki  odbyła się
23 czerwca w hali
Miejskiego
Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Halembie. W ten sposób rudzkie
i śląskie kluby sportowe wspólnymi siłami postanowiły pomóc w leczeniu malutkiego Bartka Paligi, który urodził się z krytyczną wadą serca. Ta
charytatywna inicjatywa zrodziła się dzięki pomysłowi Jarosława Barona, który na co dzień pracuje
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, a prywatnie trenuje sporty siłowe. To trzykrotny mistrz
świata i Europy w wyciskaniu sztangi leżąc.
Chcąc oddać głos na Jarosława Barona,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści OS.2,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Sandra Loska

Wraz z mężem
i przyjaciółmi od
kilku lat dzielnie
walczy o zdrowie
swojego syna Boryska, który choruje na jedną
z
najcięższych
wrodzonych wad
serca. Dziś pomocą, którą otrzymała od ludzi, dzieli
się sama. Sandra
Loska promuje oraz współorganizuje wszelkiego
rodzaju akcje charytatywne. Jest także członkiem
Fundacji Przyjaciół Świętego Mikołaja, z którą
zbiera pieniądze na leczenie i szybki powrót do
zdrowia chorujących rudzian. Czuwa również nad
licytacjami i kiermaszami, z których dochód przekazywany jest także na powyższy cel. Prywatnie
nauczycielka muzyki i plastyki w szkole podstawowej.
Chcąc oddać głos na Sandrę Loskę, wyślij SMS-a
na nr 71100 o treści OS.3,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

W 1997 roku kilkanaście osób zebrało się, by stworzyć niepowtarzalne miejsce, choć wtedy same
nawet nie miały świadomości tego, że szkolny teatrzyk stanie się wkrótce najważniejszym miejscem w ich życiu. Tak powstał Amatorski Teatr
Pierro, który od początku działa pod okiem Anny
Morajko. Przez ponad 20 lat działalności swoje
pierwsze kroki na scenie stawiało tu setki osób. Od
najmłodszych lat to tutaj uczyli się wokalu, tańca
i recytacji. Wielu z nich w dorosłym życiu na stałe
związało się ze sceną, ale do dziś lubią tu wracać.
Festiwali, konkursów oraz wydarzeń miejskich i ogólnopolskich, w których uczestniczył Amatorski Teatr Pierro, dziś już nie sposób wymienić.
Chcąc oddać głos na Amatorski Teatr Pierro,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści WGS.1,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Hufiec ZHP Ruda Śląska

Rudzcy harcerze to największa rudzka organizacja
młodzieżowa, która liczy około 600 osób. Od lat
harcerze mogą pochwalić się licznymi sukcesami,
np. w zeszłym roku komendant Marcin Różycki
otrzymał wyróżnienie najlepszego komendanta
hufca podczas VIII Gali Mistrzów Harcerstwa Chorągwi Śląskiej. Co więcej, harcerze cały czas remontują swoją siedzibę, czyli Dom Harcerza w Rudzie, a w tym roku rozpoczęli zbiórkę publiczną
na ten cel. W tym roku także około dwustu rudzkich harcerzy uczestniczyło w zlocie harcerskim
zorganizowanym w Gdańsku z okazji rocznicy stulecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego,
gdzie promowali Rudę Śląską.
Chcąc oddać głos na Hufiec ZHP Ruda Śląska,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści WGS.2,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Związany z Rudą Śląską finalista trzeciej
edycji
programu
„Bake off – Ale ciacho” to utalentowany
cukiernik, który często powtarza, że
mieszkał w wielu
miastach, ale żadne
nie ma takiego wspaniałego klimatu jak
Ruda Śląska. W tym
roku Daniel wydał swoją książkę „Ciastecznik”,
w której przedstawia niecodzienne pomysły kulinarne, a także niezwykłe fotografie wypieków.
Pomysły na wypieki i desery umieszcza także na
Facebook’u, Instagramie oraz blogu. Jego pasja
do pieczenia zaczęła się około piętnastu lat temu
i od tego czasu z każdym rokiem coraz bardziej się
rozwija.
Chcąc oddać głos na Daniela Coceancig’a,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści ZP.1,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Damian Ciecierski

Jego pasją jest szeroko rozumiana śląskość. Śląskie tradycje
kultywowane
są
w domu Damiana
Ciecierskiego od lat,
przez co nie wstydzi
się śląskiej godki. Aktywnie bierze udział
w imprezach oraz wydarzeniach promujących śląskość, np.
w Zespole Szkół Ponagimnazjalnych nr 2 , której
jest uczniem i gdzie organizowany jest corocznie
Tydzień Kultury Śląskiej. Jednym z sukcesów Damiana Ciecierskiego jest tegoroczne zwycięstwo
w pierwszym dyktandzie „Ślõnskiej godki”, które
odbyło się w Rudzie Śląskiej, a w którym Damian
wygrał nagrodę w postaci wyjazdu do Strasburga.
Chcąc oddać głos na Damiana Ciecierskiego,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści ZP.2,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Michalina Sujewicz

Chcąc oddać głos grupę bębniarską z SP nr 41,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści WGS.3,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Chcąc oddać głos na Jakuba Herwego,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści NP.1,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Artur Kurka

To uczeń rudzkiej
szkoły muzycznej oraz
członek Orkiestry Dętej KWK Pokój pod
batutą Jacka Kampy.
Młody rudzianin od
siódmego roku życia
gra na puzonie. Pochodzi z muzykalnej
rodziny,
ponieważ
w orkiestrze gra też
jego ojciec i siostra.
Na co dzień Artur jest uczniem czwartej klasy SP
nr 8 w Wirku oraz uczniem trzeciej klasy Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia. Podczas tegorocznego XVIII Międzynarodowego Festiwalu
Orkiestr Dętych młody rudzianin zagrał po raz
pierwszy przed wielką publicznością. Młody
muzyk chce związać swoją przyszłość z muzyką.
Obecnie ćwiczy grę pod kierunkiem nauczyciela Piotra Misiaka.
Chcąc oddać głos na Artura Kurkę,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści NP.2,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Weronika to laureatka konkursów wokalnych m.in. tegorocznej edycji konkursu
„O Rudzki Mikrofon”,
dzięki któremu mogła
zaprezentować się
podczas Dni Rudy Śląskiej. Jest uczennicą
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
im. Jana Pawła II oraz
Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie
Śląskiej. Weronika gra także na pianinie i gitarze.
Pisze własne utwory. Interesuje się również dubbingiem. Wolny czas lubi spędzać z najbliższymi,
tworząc muzykę lub czytając dobrą książkę.
Chcąc oddać głos na Weronikę Nawarę,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści WMS.1,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Marta Mansfeld

Uczennica drugiej
klasy
Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
w Rudzie Śląskiej
o kierunku technik obsługi turystycznej. Jest wokalistką i współzałożycielką zespołu
Only-M. Gra na
pianinie, gitarze oraz organach. Uczestniczyła
w wielu konkursach muzycznych, osiągając spore
sukcesy. W repertuarze Marty znajdują się utwory muzyki nowoczesnej, ale także utwory śląskie,
które śpiewa u boku rudzkiej wokalistki Katarzyny
Sroki. Marta Mansfeld śpiewa ponadto w chórach pw. św. Barbary i scholi Vox Dei.
Chcąc oddać głos na Martę Mansfeld,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści WMS.2,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Orkiestra dęta Zespołu Szkół
Muzycznych I i II stopnia pod
kierunkiem Dariusza Kasperka

Wiktoria Pierończyk

Grupa bębniarska z SP nr 41

Niemal każdego dnia w murach Szkoły Podstawowej nr 41 w Rudzie można poczuć afrykański klimat.
Na szkolnych korytarzach rozbrzmiewają bębny
i śpiewy prosto z Afryki, a wszystko to za sprawą
grupy bębniarskiej, która ćwiczy pod kierunkiem
nauczyciela i pasjonata Afryki – Andrzeja Żydka.
Dzięki niemu dzieciaki mogą pograć na afrykańskich
dżembach, a także arabskich darabukach i kubańskich kongach. Zajęcia odbywają się z pasji do muzyki i bezpłatnie, dlatego może przyjść na nie każdy
uczeń szkoły, który tylko ma na to ochotę.

Ma zaledwie jedenaście lat, a potrafi pokonać dorosłego gracza w szachowym
pojedynku. Młody
rudzianin w czerwcu
tego roku został
m.in. mistrzem Śląska
w szachach, a później
w lipcu zajął szóste
miejsce w Mistrzostwach Europy Szkół
w Szachach. Jedenastolatek startuje w wielu turniejach szachowych,
które odbywają się w całej Polsce i zawsze plasuje
się na wysokich pozycjach. Swoją szachową przygodę rozpoczął w pierwszej klasie. Wtedy zaczął
uczyć się podstaw szachowych i spróbował swoich sił w pierwszym turnieju, gdzie zdobył V kategorię szachową. Teraz ma I kategorię i chciałby
uzyskać kolejne stopnie.

Śmiało można powiedzieć, że jej życie to kawa.
Michalina Sujewicz cztery lata temu wyjechała
z Rudy Śląskiej do Nowej Zelandii i to właśnie
tam odkryła swoją życiową pasję. Pokochała
kawę i została baristką. Jej miłość do ziaren,
z których robiony jest ten popularny napój, spowodowała, że rudzianka od dwóch lat jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Kawy
Wysokiej Jakości. Objęła także stanowisko głównego baristy w jednej z najbardziej rozpoznawalnych kawiarni w Christchurch w Nowej Zelandii.
Niewykluczone, że po powrocie w rodzinne strony otworzy kawiarnię z prawdziwego zdarzenia.
Chcąc oddać głos na Michalinę Sujewicz,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści ZP.3,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Uczennica
drugiej
klasy Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 5 w Rudzie Śląskiej
o kierunku technik
obsługi turystycznej.
Przez wiele lat uczestniczyła w zajęciach
tanecznych w Osiedlowym Domu Kultury RSM „Matecznik”,
zdobywając z zespołem Elektra wiele wyróżnień i nagród. Od trzech
lat działa w Młodzieżowej Radzie Miasta, początkowo jako radna, a obecnie pełniąc funkcję przewodniczącej. Wiktoria udziela się także jako wolontariusz w szkole i w mieście. Brała udział w organizacji Festiwalu Polsko-Irlandzkiego oraz
Ogrodów Śniadaniowych przy Miejskim Centrum
Kultury. W wolnym czasie uwielbia czytać książki
lub spędzać czas aktywnie.
Chcąc oddać głos na Wiktorię Pierończyk,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści NP.3,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Zespół został powołany do życia w ubiegłym roku
szkolnym. W jego skład wchodzi nastoletnia,
uzdolniona młodzież grająca na instrumentach
dętych. Orkiestra pracuje pod kierunkiem Dariusza Kasperka – klarnecisty o dużym doświadczeniu muzycznym, które zdobył w różnego rodzaju
zespołach i orkiestrach. Zaraża on swoją pasją do
wspólnego muzykowania młodych ludzi, dobierając wykonywany przez nich program tak, aby
był on ciekawy i urozmaicony. W repertuarze orkiestry znajdują się zarówno przeboje muzyki
klasycznej, jak i rozrywkowej oraz filmowej.
Szkolna młodzież chętnie wykonuje również
utwory podtrzymujące tradycję kultury muzycznej Śląska.
Chcąc oddać głos na Orkiestrę dętą Zespołu Szkół
Muzycznych I i II stopnia pod kierunkiem
Dariusza Kasperka, wyślij SMS-a na nr 71100
o treści WMS.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

OGŁOSZENIE
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Wywiad z kimś takim jak ty

– Jak to się stało, że rudzianka pojechała do Nowej Zelandii i zaczęła tam
swoją przygodę z parzeniem kawy?
– Wszystko przez mojego chłopaka. Sama pewnie nie wpadłabym na to, ale Łukasza zawsze ciągnęło w daleki świat. Poleciał
tam pierwszy, zapoznał się z terenem i jak
uznał, że można tam zostać dłużej, aplikowałam o wizę i kupiłam bilet. Nie leciałam
wtedy do Nowej Zelandii. Leciałam do Łukasza. Nie myślałam o szukaniu pracy czy
nauce języka, ale podświadomie czułam, że
jakoś się ułoży. Bardzo szybko dostałam
pracę w gastronomii, bo miałam dość bogate
doświadczenie. Wtedy zorientowałam się,
jak mało wiem o kawie. Dlatego najpierw
z konieczności, a potem już z przyjemnością, zainteresowałam się tym tematem, aż
w końcu wciągnął mnie on na maksa.
– Dlaczego akurat kawa?
– W Nowej Zelandii kawiarni z dobrą
kawą jest bardzo dużo. Mało kto pija ją

Swoje życie związała z kawą
w domu, a praca baristy jest bardziej ceniona. Szybko odczułam, że kultura picia kawy jest po prostu na wyższym poziomie od
tej w Polsce, a i moja coraz większa wiedza o tym napoju utwierdziła mnie w przekonaniu, że może się ona stać pomysłem
na ciekawą pracę.
– Jesteś główną baristką w jednej
z najbardziej popularnych kawiarni
w Christchurch w Nowej Zelandii. Jak
wygląda Twoja praca?
– Mówiąc najogólniej, muszę pilnować,
by jakość podawanych kaw i obsługa klienta była codziennie na tak samo wysokim
poziomie. Do kaw na bazie espresso używamy specjalnie dla naszej kawiarni przygotowanej mieszanki ziaren, więc dbam, by
każda z około czterystu kaw dziennie smakowała tak samo, bo to powtarzalność jej
smaku sprawia, że nasi goście
wracają. A wbrew pozorom istnieje bardzo
dużo czynników, które mogą zmienić smak
kawy z minuty na minutę. Zaparzamy również kawę kilkoma innymi, tak zwanymi
alternatywnymi metodami. Do moich zadań należy więc współpraca z naszą palarnią kawy w zakresie wypalania ziaren właśnie pod te metody, tworzenie przepisu na
każdą z nich i wydobywanie z naparów tego, co najlepsze. Są to działania dużo mniej
popularne niż np. parzenie kawy z ekspresu
ciśnieniowego, dlatego oferujemy przygotowanie takiej kawy wraz z prezentacją, by
móc wytłumaczyć naszym gościom, co ro-

bimy i dlaczego. Zależy mi, by każdy barista w naszej kawiarni był w stanie udzielić
rzetelnych informacji w trakcie takiej prezentacji, dlatego spędzamy dużo czasu,
szkoląc się pod tym kątem.
– Czy to znaczy, że kawa nie ma przed
Tobą żadnych tajemnic?
– Absolutnie nie. Im więcej się dowiaduję, tym częściej mam wrażenie, że jest
jeszcze bardzo dużo do nauczenia się. Na
kawę można patrzeć z bardzo różnych perspektyw. Począwszy od szkolenia umiejętności wyczuwania każdej maleńkiej nutki
smakowej w filiżance, poprzez rodzaje roślin, z których pozyskuje się ziarna, sposoby wypalania, a potem zaparzania kawy,
kończąc na zagrożeniach na plantacjach
i wielu, wielu innych. Nigdy nie będę wiedziała wszystkiego.
– A czym różni się picie kawy w Christchurch od picia kawy w Rudzie Śląskiej?
– Przede wszystkim, nie da się ukryć, że
ludzie w Christchurch są bogatsi, a i kawa
zamówiona u baristy jest tańsza z perspektywy zarobków. Przekłada się to na dużo
większą liczbę kawiarni przypadającą na
mieszkańca, więc ludzie nie piją tam kawy
w domu. Im więcej kawiarni, tym większa
konkurencja, wyższe oczekiwania klienta,
szersza wiedza baristy oraz lepsza kawa,
a zatem i większa szansa na trafienie do
miejsca, gdzie przygotowuje się kawę naprawdę wysokiej jakości. W Rudzie Ślą-

Foto: arch.

O pasji parzenia kawy i o jej
tajemnicach rozmawiamy
z Michaliną Sujewicz
– rudzianką, która kilka lat
temu wyjechała do Nowej
Zelandii, gdzie rozpoczęła
pracę baristki w najbardziej
rozpoznawalnej kawiarni
w mieście Christchurch.

Michalina Sujewicz o kawie wie niemal wszystko.
skiej jeszcze na taką jakość nie trafiłam.
Jednak w Katowicach już owszem. Powoli
coraz bliżej pojawiają się miejsca, skąd ludzie mogliby się zaznajamiać z lepszą kawą, więc i z czasem w domach zacznie się
pijać zdrowsze i lepsze jakościowe małe
czarne.
– Zdradź jeszcze, jaka jest Twoja ulubiona kawa?
– Świeżo zmielona i czarna. Każda kawa kupowana już w postaci zmielonej wiele sobą nie prezentuje, więc jakkolwiek
zaparzona, smakuje kiepsko. Kawa ma to
do siebie, że bardzo szybko po zmieleniu
traci większość aromatów i smaków, więc
posiadanie całych ziaren oraz młynka jest
podstawową metodą zaparzania dobrej kawy. Warto to sprawdzić, proszę mi wierzyć! No i czarna, bo wtedy najlepiej czuć,
że jest super. Oczywiście, jeśli jest zaparzona z dobrych ziaren. Metod na zaparzanie jest bardzo dużo i często je zmieniam,
więc ciężko mi wybrać jedną.

– Czy chcesz wrócić do rodzinnego
miasta? Czy po powrocie do Rudy Śląskiej chciałabyś np. zająć tym, co robisz
w Nowej Zelandii?
– Chcę wrócić do Polski, pobyć bliżej
domu i najbliższych, i owszem – chciałabym tu pracować z kawą. Ale plany już
nam się tyle razy zmieniły, że nie zakładam
jeszcze konkretów – gdzie, co i kiedy. Zdobywam doświadczenie, aby być pewną, że
jak otworzę coś swojego, to będę wiedziała, co robię.
– Czego najbardziej Ci brakuje za
granicą?
– Tęsknię za Rudą Śląską, bo nigdzie indziej nie czuję się jak w domu. Tu mam
rodzinę i mnóstwo wspomnień. Łatwo się
poruszać po „starych śmieciach”. Wiele się
zmienia. Za każdym razem, gdy przylatuję
do Rudy Śląskiej, widzę różnicę, ale mimo
wszystko to dalej moje miasto. Najbardziej
oczywiście brakuje mi najbliższych.
Agnieszka Lewko
REKLAMA
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Dwa nowe parkingi w Rudzie Śląskiej są już do dyspozycji kierowców. 52 miejsca postojowe wybudowano w Bykowinie,
a 27 w Orzegowie. Obecnie trwa jeszcze budowa parkingów na 98 samochodów przy ul. Planty Kowalskiego i na 60 samochodów przy Szkole Podstawowej nr 27. Te inwestycje warte są łącznie około 3,4 mln zł.

80 nowych miejsc postojowych
w Rudzie Śląskiej
– Miejsca parkingowe to temat stale
powracający w rozmowach z mieszkańcami. Nie wszędzie możemy je budować, ale parkingów w mieście systematycznie przybywa – mówi prezydent
Grażyna Dziedzic. – Od dziś kierowcy
mogą korzystać z kolejnych dwóch
– dodaje.
Parking w dzielnicy Bykowina powstał przy ul. Szramka, na terenie między Miejskim Przedszkolem nr 47
a osiedlem mieszkaniowym. Zapewnia
52 miejsca postojowe z geokraty,
w tym cztery dla osób niepełnosprawnych, z dojazdem z płyt ażurowych.

Oświetlenie składa się z ośmiu słupów
z oprawami LED. Zadanie kosztowało
prawie 387 tys. zł. Z kolei parking
w Orzegowie zlokalizowany jest przy
Szkole Podstawowej nr 6. Zaparkuje
na nim 27 samochodów – 25 na miejscach z geokraty i dwa na miejscach
dla niepełnosprawnych z kostki brukowej. Jezdnia manewrowa wykonana
została z płyt ażurowych, wybudowane
zostały też cztery słupy oświetleniowe
z oprawami LED. Koszt to ponad
143 tys. zł.
Największa tegoroczna inwestycja
parkingowa realizowana jest przy

Parking w Orzegowie powstał przy Szkole Podstawowej nr 6...

ul. Planty Kowalskiego, między przychodnią zdrowia, szkołą, centrum medycznym i targowiskiem. – Dotąd był
to teren niezagospodarowany, z nawierzchnią żużlową bądź tłuczniową.
W ramach inwestycji powstaną drogi
manewrowe z kostki brukowej oraz
miejsca parkingowe z geokraty wypełnionej kruszywem – informuje Bartosz
Wójcik z Wydziału Dróg i Mostów
UM. Wyjątkiem będą miejsca dla osób
niepełnosprawnych, wykonane z kostki betonowej w kolorze niebieskim.
Parking będzie składał się z trzech
części, obejmujących łącznie 98 miejsc
postojowych, w tym siedem dla osób
niepełnosprawnych. – Inwestycja obejmie również budowę oświetlenia LED
i kanalizacji deszczowej, a także przebudowę kolidującej infrastruktury
podziemnej. Zainstalowany zostanie
też system zliczający wolne miejsca
i prezentujący ich aktualną liczbę na
tablicy świetlnej – podkreśla Bartosz
Wójcik. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca października br., a jego
koszt wynosi ponad 2,25 mln zł.
Niedawno rozpoczęła się budowa
parkingu na 60 miejsc przy Szkole
Podstawowej nr 27 w dzielnicy Halemba. Zadanie obejmuje również wykonanie jezdni manewrowej, odwodnienia oraz oświetlenia. Parking ma powstać do końca listopada br., a koszt
jego budowy to 615 tys. zł. W tegorocznym budżecie miasta zaplanowano

...a w Bykowinie między Miejskim Przedszkolem nr 47 a osiedlem.
także środki na dokumentację budowy
parkingu przy terenach sportowych
w rejonie ul. Gwareckiej. Miejsca parkingowe powstaną też przy zabytkowym
dworcu kolejowym w dzielnicy Chebzie, który jest właśnie rewitalizowany
w ramach projektu „Stacja Biblioteka”.
Przy budynku, który przy zachowaniu
funkcji obsługi podróżnych służyć bę-

dzie miejskiej bibliotece, powstanie
58 miejsc postojowych. Do tego dochodzi 27 miejsc parkingowych, które powstaną w ramach rozpoczętej w lipcu br.
budowy ronda na skrzyżowaniu ulic
Wolności, Brańskiego i Magazynowej.
W tej dekadzie w Rudzie Śląskiej
powstało już 60 parkingów na prawie
1700 samochodów.
WG

Działkowcy z rudzkich ogrodów będą dziękować za plony. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 22 września br. Rozpocznie się ono o godz. 14.30 uroczystą
mszą św. w kościele pw. św. Wawrzyńca i św. Antoniego. Następnie sprzed kościoła korowód dożynkowy przejdzie na tereny targowe w dzielnicy Wirek,
gdzie o 16.00 odbędzie się uroczyste otwarcie dożynek. Specjalną atrakcją imprezy będzie Festiwal Żuru w wykonaniu znanego z programów telewizyjnych
Remigiusza Rączki.

Rudzkie dożynki

W uroczystym przemarszu weźmie
udział m.in. Orkiestra Dęta „Pokój”
pod dyrekcją Jacka Kampy, Ochotnicza Straż Pożarna, mażoretki z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz
Zespół Pieśni i Tańca „Rudzianie”.
Głównym punktem imprezy będzie
wybór najpiękniejszej wystawy plonów. – Przez lata ogrody działkowe
zmieniły swoje oblicze. Dziś w ogródkach dominują krzewy ozdobne, iglaki
i kwiaty, a działki służą do rekreacji.
Jednak jest jeszcze wielu działkowców,
którzy wiosną sieją, a latem i jesienią
zbierają plony – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Z pewnością

rudzcy ogrodnicy będą mieli się czym
pochwalić – dodaje. Na dożynkach nie
zabraknie również rudzkich rolników
i chleba od lokalnych piekarzy.
Rudzkie dożynki połączone będą
z Festiwalem Żuru. O godz. 16.30 znany z programów telewizyjnych kucharz
Remigiusz Rączka zaprosi do gotowania tej śląskiej potrawy w kuchni polowej, a później do degustacji wspólnie
przygotowanego żuru. Uczestnicy dożynek będą mogli też wziąć udział
w warsztatach szatkowania i deptania
kapusty oraz w konkursach przygotowanych przez Muzeum Miejskie na
„Śląskim sztandzie pomysłów”.

Podczas imprezy wystąpi Zespół
Akordeonistów im. Edwarda Huloka,
ZPiT Rudzianie, Amatorski Teatr Pierro oraz Atelier Sztuki rudzkiego Morcinka. Będzie można obejrzeć też występ Grupy Time, Janiny Libery, Patrycji i Mariusza Doroz oraz Mirosława
Szołtyska i Wesołego Trio.
W Rudzie Śląskiej znajduje się
26 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które zrzeszają prawie 7300
działkowiczów oraz ich rodzin. Bez
kawałka ziemi w centrum miasta wielu
nie wyobraża sobie życia. Ogródek to
ich pasja i sposób na spędzanie wolnego czasu. Tu odpoczywają w gronie

rodziny czy znajomych. Dziś wiele
ogródków to typowe działki rekreacyjne, z iglakami i roślinami ozdobnymi
oraz domkami czy altankami. Wśród
działkowców coraz częściej można
spotkać także osoby młode, które
z przyjemnością poświęcają się wypoczynkowi i pracy w ogrodzie.
W mieście prowadzi działalność
128 rolników, którzy uprawiają
1567 hektarów ziemi.
Dożynki – zwane także obżynkami,
okrężnym lub ograbkiem – to święto
zebranych plonów. Z dawien dawna
jest ono okazją do dziękczynienia Bogu za pomyślne zbiory, do radości, za-

bawy po ciężkiej pracy. Symbolem
dożynek obok wieńca jest również
chleb. W kulturze ludowej chleb to nie
tylko symbol pożywienia, ale także dostatku i pomyślności. Szacunek dla
chleba jest do dziś nieodłącznym elementem naszego dziedzictwa kulturowego. Chleb – owoc ziemi oraz pracy
rąk ludzkich, jest symbolem życia, radości, sytości, szczęścia. Symbolizuje
dom rodzinny, w którym ojciec lub
matka dzielą chleb między domowników. Wspólnie spożywany chleb jest
znakiem gościnności, przyjaźni, wspólnoty.
IM
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Jak co roku Miejskie Centrum Kultury zaprasza na „Noc Teatru w Mieście Bez Teatru”. Wydarzenie odbędzie się 29 września br., w siedzibie MCK-u przy
ul. Niedurnego 69 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu. W programie spektakle, warsztaty oraz zwiedzanie. Udział we wszystkich atrakcjach przygotowanych przez MCK za symboliczną opłatą 5 zł.

Pierwsza część wydarzenia dedykowana jest przede wszystkim dzieciom i młodzieży. O godz. 17.00 rozpoczną się spektakle „Zuzanka
i Utopce” oraz Orfeusz w piekle”
w reżyserii Teresy Jonas, w wykonaniu laureatów XXVIII Rudzkiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
2018. Z kolei Teatr Scena Muzyczna
I LO przedstawi spektakl „Spo-TKANIE” wyreżyserowany przez Małgorzatę Grund-Bismor. – O godz. 19.45
zaprosimy publiczność na spektakl
„Tragedia prześlicznej Ulijanki i dojrzałego Edmunda” w wykonaniu Teatru Reduta Śląska – zapowiada Katarzyna Furmaniuk, dyrektor MCK.
– Dramat przedstawia starcie miłości
z filozofią, z którego żadna ze stron
nie odnosi zwycięstwa. Znajdziemy
w nim motywy zaczerpnięte z Szekspira, Tennessee Williamsa, Mrożka,

Noc Teatrów 2018

Gombrowicza czy Wyspiańskiego,
trochę romansu, tragedii i dramatu –
mówi.
Na zakończenie, o godz. 21.45, wystąpi Lekki Teatr Przenośny, który
przedstawi sztukę Jeremiego Przybory
„Serca o zmierzchu” w reżyserii Mirosława Orzechowskiego. – To opowieść
o rodzinie, miłości i dorastającym
chłopcu, który nie potrafi zrozumieć
otaczającego świata – mówi Katarzyna Furmaniuk.
Podczas rudzkiej edycji „Nocy Teatrów” odbędą się również warsztaty
teatralne dla dzieci ze szkół podstawowych. Liczba miejsc jest ograniczona,
dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu: 32 248-6240, wew. 24. Poza skorzystaniem
z atrakcji teatralnych możliwe będzie
zwiedzanie zabytkowej drukarni i zaplecza sceny MCK.

„Noc Teatru w Mieście Bez Teatru” to
rudzka odsłona „Nocy Teatrów Metropolii” organizowanej po raz dziewiąty
w całym województwie śląskim. W tym
roku w ramach wydarzenia odbędzie się
30 spektakli i 50 różnych innych atrakcji. Wiele spektakli będzie można zobaczyć bezpłatnie, zaś na pozostałe bilety
są w cenach promocyjnych. Warto zaznaczyć, że każdy posiadacz biletu na
którykolwiek ze spektakli granych podczas Nocy Teatrów, będzie mógł podróżować autobusami, tramwajami, trolejbusami bez opłaty. Aby skorzystać
z darmowego przejazdu, podczas podróży należy mieć ze sobą bilet na spektakl
oraz – wydrukowany ze strony www.
nocteatrowmetropolii.pl – bilet okolicznościowy. Miejskie Centrum Kultury
włącza się w organizację wydarzenia od
2015 roku.
AS

Drobiowe saszetki z fetą i kruche ciasto ze śliwkami smakami wakacji w konkursie „Rudzkie Smaki”. Przepisy nadesłały rudzianki Teresa Baranowska
oraz Bożena Skupin. Do końca września do rudzkiego magistratu można przesyłać przepisy na śląski żur. Wybrany znajdzie się w kalendarzu kulinarnym
na 2019 rok.

Smaki wakacji

Filety z kurczaka to bardzo wdzięczny składnik wielu dań. Smażone, pieczone, jako dodatek do sałatek i zup
mają wielu zwolenników. Nadziewane,
podane z warzywną sałatką czy chipsami z batatów świetnie nadają się na
wakacyjny lekki obiad. Pani Baranowska proponuje nadzienie ze świeżego
szpinaku, suszonych pomidorów i sera
feta. Z kolei do popołudniowej kawy
czy herbaty na świeżym powietrzu Bożena Skupin proponuje kruche ciasto ze
śliwkami pod pierzynką. – Przepis mam
od mojej mamy, która do ciasta dodaje
praktycznie wszystkie owoce z ogródka: porzeczki, jabłka, wiśnie czy właśnie śliwki – mówi pani Bożena. Pani
Bożena jest rudzianką, obecnie mieszka w Niemczech. – Często piekę to ciasto dla bliskich i wracam wspomnieniami do mojego rodzinnego miasta – dodaje.
Konkurs „Rudzkie Smaki – sezon
V” jest kontynuacją zabawy, która zainaugurowana została na początku
2014 roku. Co miesiąc z nadesłanych
przepisów wybierany jest smak miesiąca. Autor zwycięskiego przepisu
otrzymuje nagrodę w postaci gadżetów
promocyjnych oraz chleb rudzianin,
którego sponsorem jest rudzka piekarnia Jakubiec. Ponadto przepisy laureatów poszczególnych miesięcy tej edycji konkursu znajdą się w kalendarzu
kulinarnym na 2019 rok, wydanym
przez Urząd Miasta.

Drobiowe saszetki z fetą świetnie nadają się na wakacyjny lekki obiad, a na deser idealne będzie kruche ciasto ze śliwkami pod pierzynką.
Zapraszamy do kulinarnej zabawy
z rudzkim magistratem. Jeszcze do
końca września można przesyłać przepisy na żurek śląski. – Ilu kucharzy,
tyle przepisów na żur. Każdy ma swój
ulubiony składnik czy przyprawę, która
powoduje, że właśnie jego żur jest najsmaczniejszy – mówi Iwona Małyska
z Wydziału Komunikacji Społecznej
i Promocji Miasta UM. – Zachęcam do
podzielenia się swoim przepisem ta tę
zupę, przekazywanym z pokolenia na
pokolenie – dodaje. Przepisy wraz
ze
zdjęciem
potrawy
można
przesyłać drogą e-mailową na adres
media@ruda-sl.pl, pocztą na adres
Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudzkie
Smaki”, bądź składać osobiście w Wy-

Rudzki Informator Samorządowy

dziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (p. 325).
Drobiowe saszetki z fetą
Składniki:
1/2 opakowanie świeżego
szpinaku w liściach,
2 ząbki czosnku,
ser feta,
kilka suszonych pomidorów,
4 piersi z kurczaka,
bataty
Przygotowanie:
Na patelnię wrzucamy posiekany
czosnek, dodajemy szpinak w liściach
i kilka drobno pokrojonych pomidorów. Smażymy do momentu, w którym
odparuje woda. Pod koniec dodajemy
pokrojony w kostkę ser feta.

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

W piersiach z kurczaka robimy kieszonki i wypełniamy je farszem (kurczaka można związać nitką). Następnie
przyprawiamy solą i pieprzem oraz
smażymy z wszystkich stron. Sakiewki
możemy również przełożyć do naczynia żaroodpornego, skropić oliwą i piec
w temperaturze około 180oC przez
30 minut.
Bataty kroimy w cienkie plasterki,
skrapiamy oliwą, układamy na blasze
i pieczemy w 180°C do momentu uzyskania chrupiących czipsów.
Kruche ciasto ze śliwkami
Składniki:
2,5 szklanki mąki,
1,5 szklanki cukru,
2 łyżeczki proszku do pieczenia,

5 jajek
1 kostka margaryny (250 g)
1 kg śliwek
Do miski wsypujemy mąkę,
pół szklanki cukru, proszek do pieczenia margarynę i żółtka. Ugniatamy
gładkie ciasto i odstawiamy do lodówki. W tym czasie śliwki kroimy na pół,
usuwamy pestki. Białka z jedną szklanką cukru ubijamy na sztywną pianę.
2/3 ciasta wykładamy na natłuszczoną
blachę, nakłuwamy widelcem. Na cieście układamy śliwki przekrojoną częścią do góry, na śliwki wykładamy pianę z białek. Na białkach układamy
kawałeczki ciasta. Pieczemy w 180oC
około 40 minut.
Smacznego!
IM
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

MAKSYMA NA
WRZESIEŃ

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

„Język nie ma kości,
ale kości łamie”
przysłowie ludowe

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA

ZEBRANIA OSIEDLOWE W RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Uprzejmie informujemy Członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, że w miesiącu październiku br. kończy się 4-letnia kadencja Rad
Osiedli RSM, wybranych w 2014 r. Organem zwoływanym w celu dokonania wyboru lub odwołania członków Rady Osiedla działającej na
terenie danej Administracji jest zebranie osiedlowe.
W związku z powyższym
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że zebrania osiedlowe członków RSM poszczególnych Administracji W CELU DOKONANIA WYBORU RADY OSIEDLA na okres kadencji 2018-2022 odbędą się w terminach podanych w poniższym harmonogramie.
Lp
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Zebranie
osiedlowe
Administracja

Dzielnica

Termin
i godz.
Zebrania

Miejsce Zebrania

ADM-1

Ruda Śl. 3
Godula,
Orzegów

8.10.2018 r.
godz. 16.00
poniedziałek

Osiedlowym Domu
Kultury „Jowisz”
ul. Joanny 12a.
Ruda Śląska 3
-Godula

ADM-2

Ruda Śl.9
Nowy Bytom
Wirek
- os. Obr.
Westerplatte

9.10.2018 r.
godz.16,00
wtorek

Pustostan
– pawilon
ul. Pokoju 14
Ruda Śl. 9
-Nowy Bytom

Ruda Śl. 1

10.10.2018 r.
godz.16,00
środa

Szkoła Podstawowa
nr 30
ul. Chryzantem 10
Ruda Śl. 1

ADM-3

ADM-4

Ruda Śl.6 i 7
Halemba
Kochłowice

15.10.2018 r.
godz. 16,00
poniedziałek

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
nr 3 im.Jana Pawła II
– aula
ul. Oświęcimska 90
Ruda Śl. 7
-Kochłowice

ADM-5

Ruda Śl. 10
Wirek,
Bielszowice

16.10.2018 r.
godz. 16,00
wtorek

ODK RSM „Pulsar”
ul. Różyckiego 30
Ruda Śląska 10
– Wirek

Ruda Śl. 5
Bykowina

17.10.2018 r.
godz. 16.00
środa

Szkoła Podstawowa
nr 2
im. Jana Wyplera
ul. Gwarecka 2
Ruda Śl. 5
-Bykowina

Ruda Śl..4
Orzegów

18.10.2018 r.
godz.16,00
czwartek

Szkoła Podstawowa
nr 6
ul. Bytomska 8
Ruda Śl. 4
-Orzegów

ADM-6

ADM-7

Do uczestnictwa w obradach uprawnieni są członkowie Spółdzielni zamieszkali w zasobach administrowanych przez DANĄ
ADMINISTRACJĘ lub posiadający na tym terenie spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu użytkowego lub garażu, lub prawo
odrębnej własności tego lokalu za okazaniem aktualnego dowodu
osobistego lub innego dowodu tożsamości. Współmałżonkowie
nie będący członkami RSM mogą uczestniczyć w zebraniu bez
prawa głosu.
Niniejsze zawiadomienie spełnia wymogi § 47 ust. 3 Statutu
RSM o obowiązku zawiadamiania członków RSM o czasie, miejscu i porządku obrad zebrania osiedlowego RSM.

1.
2.
3.
4.
5.

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA OSIEDLOWEGO
Otwarcie obrad.
Wybór Prezydium – przewodniczącego i sekretarza.
Wybory Komisji Skrutacyjnej.
Przyjęcie porządku obrad.
Zapoznanie się ze sprawozdaniami Administracji i Rady
Osiedla oraz dyskusja.

6.

Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla RSM na okres
kadencji 2018-2022.
7. Zakończenie obrad zebrania osiedlowego.
Wybór członków Rady Osiedla dokonywany jest na podstawie §
48 i § 49 Statutu RSM.
Jednocześnie Zarząd RSM informuje,
zgodnie z zapisami Statutu, że:
W zebraniu osiedlowym uczestniczą członkowie zamieszkali na
terenie jednej Administracji lub posiadający na tym terenie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego lub garażu,
lub prawo odrębnej własności tego lokalu. Jeżeli członkowi przysługuje równocześnie prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego
i garażu, podstawą do zaliczenia do określonego zebrania osiedlowego stanowi miejsce położenia lokalu mieszkalnego. W przypadku przysługiwania równocześnie prawa do dwóch lub więcej równorzędnych lokali podstawą zaliczenia stanowi miejsce położenia
lokalu, w którym aktualnie zamieszkuje.
W przypadku gdy członek posiada prawa tylko do lokali użytkowych lub nie zamieszkuje w lokalu wchodzącym w skład zasobów
spółdzielni podstawą zaliczenia do określonego zebrania osiedlowego stanowi prawo, które zostało nabyte wcześniej. Każdy członek uczestniczący w zebraniu osiedlowym musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nie może delegować swego pełnomocnika. Udział w obradach zebrania osiedlowego za pośrednictwem pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego jest możliwy
tylko w przypadku osoby prawnej, małoletniej, bądź ubezwłasnowolnionej.
Zasady organizacji zebrania osiedlowego
oraz wyborów do Rady Osiedla:
A. Zebranie osiedlowe jest zdolne do podejmowania uchwał bez
względu na liczbę obecnych członków.
B. Zebranie osiedlowe otwiera członek Zarządu lub wyznaczona
przez Zarząd osoba.
C. Zebranie wybiera przewodniczącego i sekretarza zebrania
oraz Komisję Skrutacyjną w składzie trzyosobowym. Do udziału
w pracach ww. komisji zebranie osiedlowe może powołać do jej
składu także pracowników Spółdzielni.
D. Wyboru i odwołania członków Rady Osiedla dokonuje zebranie osiedlowe w głosowaniu tajnym.
E. Kandydatów do Rady Osiedla zgłaszają ustnie członkowie
Spółdzielni uczestniczący w zebraniu osiedlowym w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zebrania. Członek może zgłosić również swoją osobę na kandydata.
F. Kandydat do Rady Osiedla winien na zebraniu wyrazić zgodę
na kandydowanie i złożyć| informację odnośnie:
1) prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni
2) zaleganiu z wnoszeniem opłat za używanie lokalu
3) braku przeszkód określonych w art. 57 prawa spółdzielczego.
G. Pracownik Spółdzielni może kandydować do Rady Osiedli za
wyjątkiem kierownika
Administracji obejmującej dane osiedle.
H. Członkowie mogą zadawać kandydatom pytania.
I. Wybory do Rady Osiedla przeprowadza się przy pomocy kart
wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w układzie alfabetycznym. Karty wyborcze wydaje się na
podstawie mandatów.
J. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do
urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.

K. Głosujący stawia na karcie do głosowania znak X w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów, na których oddaje swój głos.
L. Głos jest nieważny, jeżeli postawiono więcej znaków X niż
jest miejsc w Radzie Osiedla. Dopisywanie na karcie wyborczej
dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków lub przekreśleń nie wpłynie na ważność oddanych na niej głosów.
Ł. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, która z tych czynności sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
M. Każdy członek uczestniczący w obradach zebrania osiedlowego ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów i lokali.
N. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali
największą liczbę głosów.
O. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się dodatkowe wybory spośród tych kandydatów.
P. Stwierdzenie wyników wyborów lub odwołania członka Rady
Osiedla następuje w formie uchwały.
R. Kadencja Rady Osiedla trwa cztery lata i rozpoczyna się od
daty zebrania osiedlowego, na której została wybrana i trwa do
dnia obrad zebrania osiedlowego, na której zostaną przeprowadzone kolejne wybory Rady Osiedla w ostatnim roku kadencji.
S. Pierwsze posiedzenie Rady Osiedla w celu jej ukonstytuowania zwołuje kierownik Administracji w terminie 14 dni od daty
zebrania osiedlowego .
Liczba mandatów do poszczególnych Rad Osiedla:
•
ADM-1
– 6 mandatów członków Rady Osiedla.
•
ADM-2
– 6 mandatów członków Rady Osiedla.
•
ADM-3
– 7 mandatów członków Rady Osiedla.
•
ADM-4
– 5 mandatów członków Rady Osiedla.
•
ADM-5
– 5 mandatów członków Rady Osiedla.
•
ADM-6
– 7 mandatów członków Rady Osiedla.
•
ADM-7
– 5 mandatów członków Rady Osiedla.
Zebrania osiedlowe ustalone są w poniższym układzie:
1/ w obrębie Administracji nr 1
– dzielnica Orzegów – os. przy ul.Wysockiej, Bogusławskiego,
Kard. Hlonda, Huloka, Kr. Jadwigi, Joanny, Modrzejewskiej ,
– dzielnica Godula – os. przy ul.Podlas, Bytomskiej, Tiałowskiego, Czereśniowej, Przedszkolnej, Starej
2/ w obrębie Administracji nr 2
– dzielnica Nowy Bytom,
– osiedle przy ul. Obr. Westerplatte w Wirku,
3/ w obrębie Administracji nr 3
– dzielnica Ruda Śląska 1,
4/ w obrębie Administracji nr 4
– dzielnica Halemba,
– dzielnica Kochłowice
5/ w obrębie Administracji nr 5
– dzielnica Wirek,
– dzielnica Bielszowice,
6/ w obrębie Administracji nr 6
– dzielnica Bykowina,
7/ w obrębie Administracji nr 7
– dzielnica Orzegów – os. Powstańców Śl.,
– dzielnica Godula – os. Lipa –Lipińska
Regulamin zebrania osiedlowego znajduje się do wglądu w Administracjach RSM, w Dziale Organizacji i Samorządu w dyrekcji
Spółdzielni oraz na stronie internetowej RSM: www.rsm.com.pl.
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| Polecamy
David Attenborough

Przygody młodego
przyrodnika

W 1954 roku młody prezenter telewizyjny David
Attenborough otrzymał propozycję życia – miał podróżować po całym świecie w poszukiwaniu rzadkich,
trudno osiągalnych zwierząt do kolekcji londyńskiego
zoo oraz filmować swoje wyprawy na potrzeby nowego programu telewizji BBC pod tytułem „Zoo Quest”
(Zoologiczne poszukiwania).
Oto historia tych podróży. Podczas wędrówek w poszukiwaniu gujańskich mrówkojadów, wielkich indonezyjskich „smoków z Komodo” i paragwajskich pancerników autor i pozostali członkowie zespołu musieli
korzystać z gościny miejscowych plemion oraz zmagać
się z drapieżnymi rybami, agresywnymi jeżozwierzami nadrzewnymi i biegłymi w sztuce ucieczek dzikimi
świniami, a także ze zdradliwym terenem i nieprzewidywalną pogodą, żeby móc rejestrować piękno i biologiczną różnorodność odwiedzanych okolic.
Książka „Przygody młodego przyrodnika”, napisana
z właściwymi autorowi dowcipem i urokiem, to nie tylko opowieść o niezwykłej przygodzie, lecz także o człowieku, który nauczył nas kochać świat przyrody i doceniać znaczenie jego ochrony, czym zajmuje się do dziś.

Stanisław Grzesiuk

Na marginesie życia

Ostatnia część kultowej trylogii Stanisława Grzesiuka. Pisana pod koniec życia Autora, świadomego jak
niewiele czasu mu zostało.
Opowieść, bez której nie sposób zrozumieć barda
warszawskiej ulicy. Przewrotny Los chciał zepchnąć
go na margines życia, ale on do końca pozostał jego
królem.
Stanisław Grzesiuk, pisząc tę książkę, wiedział, że
umiera i nie ma już czasu. Wszystkie fragmenty, które
wskazywano mu do poprawy, usuwał. Miał pomysły
na nowe książki… miał umówione kolejne spotkania
z czytelnikami…
Po latach tekst porównano z rękopisem i przywrócono fragmenty usunięte przez Autora i wydawcę przy
pierwszej publikacji. Dopiero dziś poznajemy najbardziej osobistą książkę Stanisława Grzesiuka.
Stanisław Grzesiuk (1918–1963) – pisarz, pieśniarz,
zwany bardem Czerniakowa. Urodzony w Małkowie
koło Chełma. Od drugiego roku życia mieszkał w Warszawie, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. W trakcie
okupacji aresztowany i wysłany na roboty przymusowe
do Niemiec, następnie do obozów koncentracyjnych.
W lipcu 1945 roku wrócił do kraju; leczył się na gruźlicę
płuc, która była konsekwencją pobytu w obozie.

NAJMŁODSI RUDZIANIE – witamy w rudzie śląskiej

Zofia Szydłowska
córka Martyny i Dawida
ur. 6.09. (3230 g i 53 cm)

Marcelina Juraszek
córka Anety i Roberta
ur. 8.09. (3740 g i 56 cm)

Helena Gołębiowska
córka Katarzyny i Adama
ur. 11.09. (3150 g i 56 cm)

Kaja Świerk
córka Barbary i Roberta
ur. 11.09. (4480 g i 58 cm)

Agata
i Oliwia
Pohl
córki
Agnieszki
i Pawła
ur. 3.09.
(2050,
2250 g
i 46, 46 cm)

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę terenu
pod miejsca postojowe w Rudzie Śl. 5 przy ul. Gwareckiej 4
/część działki 1185/142, KW GL1S/00006640/8/,
który obejmuje 20 miejsc postojowych, na ogrodzonym terenie,
zlokalizowanym przy siedzibie Administracji nr 6.
Warunki uczestniczenia w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela Dział członkowsko-lokalowy ul. Magazynowa 12 (pokój 118 i 100) tel. 32 248-24-11 wew. 311 lub
267 oraz Administracja nr 6 przy ul. Gwareckiej 4 tel. 32 242-70-75.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.
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OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego –
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 03.07.2018 r. Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła
II 6 w Rudzie Śląskiej - Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego poprzez pełnomocnika Pana Krzysztofa Trólkę (Trólka) – Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o., z siedzibąw Katowicach przy ul. Bolesława Prusa 42, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne,w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa ul. Głównej i ul. Kokota – budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. Głównej i ul. Kokota, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 286, 479/149, 1527/206, 481/212, 483/213, 484/213, 551/283, 553/373,
569/211, 1511/218, 1978/213, 2120/204, 2733/278, 2734/278, 549/284, 2751/220,
2752/220, 3000/284, 3006/213, 3007/220, 3022/373, 3023/375, 3026/377, 3027/219,
3278/189, 3412/211, 3415/211, 3422/203, 3435/211, 3442/204, 3604/377,
3673/287, 3674/287, 3694/211, 3689/211, 4089/211, 4090/211, 4091/211, 183,
184, 264/182, 265/182, 1125/37, 1309/31, 1689/31, 1920/36, 1921/36, 1922/34,
1923/34, 1927/34, 1928/34, 1967/37, 1971/37, 1973/37, 2226/37, 2339/65, 2505/31,
2529/17, 2240/188, 2534/17, 2561/38, 2579/17, 536/189, 563/214(numery działek
przed podziałem) w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach/Wirku”.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie,
składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących im
uprawnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, w siedzibie
Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy
Urzędu, w pokoju nr 320.

PRZEDŁUŻONY NABÓR
DO KOMITETU REWITALIZACJI
W Rudzie Śląskiej zostanie powołany Komitet Rewitalizacji. Nabór na kandydatów został wydłużony.
Jeszcze do 21 września można zgłaszać kandydatury osób, które chciałyby zostać członkami
tego zespołu. Komitet będzie pośredniczył w komunikacji między mieszkańcami a Urzędem Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny zadań rewitalizacyjnych. Będzie
też pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą przy wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Ruda Śląska do 2030 roku.
Zgłoszenia osobiście należy dostarczyć do Wydziału Rozwoju Miasta lub Biura Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu do 21 września br. Szczegóły dotyczące składania kandydatur, powołania Komitetu i jego działalności można znaleźć na stronie www.rudaslaska.pl.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Wireckiej, obręb Kochłowice, k.m.
4, zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00011360/9, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
1) 2126/32 o powierzchni 693 m2, użytek R-V,
2) 2127/32 o powierzchni 928 m2, użytek R-V.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 39MNII).
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte wysoką
trawą. Dojazd do nich winien odbywać się z drogi publicznej ul. Wireckiej poprzez działkę nr 2132/32
przewidzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na
przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów
tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.) obiekty budowlane na działce nr 2127/32
powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi ulicy Wireckiej.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wynoszą:
– dla działki nr 2126/32 – 110.000,00 zł,
– dla działki nr 2127/32 – 138.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do
ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały
okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach
określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia
dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.10.2018 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 16.10.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr : 2126/32 – 5.500,00 zł, 2127/32 – 6.900,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul.
Wirecka, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628
ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu
pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00
oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel.
32 248-75-63.
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WYCIĄG Z O GŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu ograniczonego 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-Kochłowicach przy ul. Wyzwolenia, obręb Nowa Wieś,
k.m. 2, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00018855/5,
stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1691/44 o powierzchni 885 m2, użytki: Bp, dr.
Do udziału w przetargu upoważnione będą osoby, które są aktualnymi (byłymi) właścicielami (współwłaścicielami) lub
użytkownikami (współużytkownikami) wieczystymi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych
w liniach rozgraniczających trasy N-S na odcinku od węzła autostrady A-4 do ul. Kokota i zostały pozbawione swojego
prawa na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 4/2017 z dnia 24.05.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn..: „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez
węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1691/44 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 46MNI).
Na działce nr 1691/44 obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy.
Zbywana nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. Działka
posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Wyzwolenia. Dojazd do działki może odbywać się bezpośrednio od strony
ul. Wyzwolenia. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. Obiekty budowlane
powinny być usytuowane za nieprzekraczalną linią zabudowy w odległości co najmniej 8,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni
ulicy Wyzwolenia.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 148.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne
wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty
rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę
do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od
opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2018 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do
dnia 18.10.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 7.400,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Wyzwolenia” przelewem
na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda
Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie
tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz złożą
w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami ( pok.217 ) w godzinach pracy Urzędu zamkniętą kopertę z napisem
„ zgłoszenie uczestnictwa w przetargu – działka ul. Wyzwolenia” i przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej
wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej
-Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach w rejonie ulicy
Edmunda Kokota, stanowiąca działkę nr 773/73 o powierzchni 366 m²,
obręb Bielszowice, karta mapy 6, KW nr GL1S/00028710/0 (działy III
i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntu
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).
Nieruchomość posiada kształt prostokąta, położona jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. Jest porośnięta drzewami, krzewami
i trawą.
Działka nr 773/73 nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt zapewnić dojazd do działki z drogi publicznej –
powyższe będzie wymagało uzyskania odpowiedniej zgody na przejazd
przez inne nieruchomości.
Ww. grunt objęty jest umową dzierżawy nr UM/1553/PG/755/DPD/2016 z dnia 26.07.2016 r. z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, z okresem obowiązywania do dnia 31.07.2019 r. Nabywca nieruchomości wejdzie w prawa Wydzierżawiającego z dniem zawarcia aktu
notarialnego.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 36.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona
o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2018 r. o godz. 11.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 17.10.2018 r. dokonają
wpłaty wadium w wysokości 1.800,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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GÓRNIKU!

KUPIMY PRAWA DO AKCJI KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.
ORAZ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A.

JEŻELI JESTEŚ, BĄDŹ BYŁEŚ PRACOWNIKIEM KOPALNI, ZADZWOŃ.
TA OFERTA JEST DLA CIEBIE!
KUPIMY RÓWNIEŻ AKCJE HUTY POKÓJ

TEL. 510-806-072 | 519-700-062

NAJWYŻSZE CENY | POKRYWAMY KOSZTY NOTARIALNE | GOTÓWKA OD RĘKI

Usługi

USŁUGI POGRZEBOWE

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

DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi
pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 24226-27.

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Drobne usługi budowlane. Tel.
607-219-491, 32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.

Firma

Zatrudni pracowników na stanowiska:

brygadzista, majster oraz murarz, zbrojarz,
cieśla, pomocnik ogólnobudowlany

Numery kontaktowe: 784 612 706, 788 266 235

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. ul.
Mikołowskiej, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod urządzenie infrastruktury technicznej, ul.
Jana Brzechwy, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku
mieszkalnego na terenie Miasta Ruda Śląska:
– ul. Podlas 30/15
stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda Śląska a
przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na
rzecz jego najemcy.
Zapraszamy do salonu

Alex

(C.H. DOMINO – pasaż dolny),
•
•
•
•
•

Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
513-981-778.

informuje

Oferujemy:

farbowanie i stylizację włosów
prostowanie keratynowe
stylizację paznokci
zabiegi parafinowe
modne w tym okresie opalanie natryskowe.

Dla stałych klientów oferujemy różne
promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny.

Tel. 32 700-70-78

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.

•
•

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne,
gotówka, tel. 730-770-900.
Sprzedam 3 pokoje Westerplatte 54 m2,
139 tys., 2 pokoje, Sławika 44 m2, 114 tys.,
kawalerka, Westerplatte, 35 m2, 42 tys. Tel.
793-017-323, www.lokator.nieruchomosci.
pl.
Sprzedam mieszkanie po generalnym
remoncie w Rudzie Śl. tel. 668-845-818.
NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się w sprzedaży
atrakcyjnych domów jednorodzinnych.
Obecna oferta: HALEMBA ul. Solidarności od
89 m2, WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2,
GODULA „Paryż” od 125 m2. Pomagamy
uzyskać kredyt. Tel. 691-523- 055.
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.
TEL. 501-239-405, ANEL.

„Złota rączka” – kompleksowe profesjonalne remonty łazienek, panele, instalacje
c.o. Tel. 784-699-569.
Instalacje wod.-kan., c.o., tel. 797-599031.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów.
Solidnie. Tel. 737-593-999.
Gazownik, piece, instalacje gazowe, c.o.
Tel. 502-510-340.

wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem
na istniejące cele rolnicze w rej. ul. Jana III Sobieskiego,
wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem
pod ogródek przydomowy w rej. ul. Storczyków,
wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem
pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ul. Stefana Żeromskiego,
wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki rekreacyjne w rej. ul. Bankowej – Stanisława.

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA
CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel.
32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu
Skarbowego).

Praca
Firma budowlana BEDAMEX zatrudni
pracowników budowlanych doświadczenie min 2 lata, brygadzistę z prawem jazdy kat. B, tel. 601-504-030 w godz. 7-16,
32 242-24-11.
Zatrudnię do prac dorywczych, pracownika gospodarczego – murarza, Wirek. Tel.
692-765-153.

Halemba, dwupokojowe, 37 m2, 92 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Zatrudnię mężczyznę do pracy fizycznej
w ogrodnictwie. Tel. 691-911-683.

Ruda, trzypokojowe, 82 m2, 118 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Firma zatrudni osoby chętne do pracy w
restauracji. Praca w systemie zmianowym.
Tel. 502-845-327.

Halemba, dom, 210 m2, 465 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Krycie papą termozgrzewalną, rynny
itp. Faktura VAT. Tanio i solidnie. Tel. 512549-097.

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

Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Szybka gotówka z dostawą do domu,
natychmiastowa decyzja, błyskawiczna wypłata, tel. 32 348-61-68, 504-819-404. Pośrednik CDF S.C. Firmy MATPOL FINANSE
Sp. z o.o.
Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel.
605-109-517.

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

Emeryta górniczego do prac gospodarczych przy nieruchomości zatrudnię. Wymagania Prawo jazdy kat.B Sprawność fizyczna. Tel. 603-179-748.

Ruda, dwupokojowe, 42 m2, 89 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215)
poniższych wykazów nieruchomości gruntowych:

•

Nieruchomości

Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116672.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
•
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Mieszkanie Wirek, stare budownictwo,
c.o. do wynajęcia. Tel. 692-765-153.
Do wynajęcia lokal użytkowy Wirek, I p,
80 m2, na biuro, kancelarię, gabinety. Tel.
692-765-153.
UWAGA! Do wynajęcia Gabinet Stomatologiczny Ruda Śląska-Halemba tel.32
243-29-98.
Biura, gabinety lekarskie. Lokale do wynajęcia po remoncie, aranżacja pomieszczeń
według potrzeb. Powierzchnie od 16 m2 do
150 m2. Instalacje centralnego ogrzewania,
telefoniczne, internet światłowody. Centrum
Goduli, naprzeciw Biedronki. Przystanki autobusowe, tramwaj. Karola Goduli 24. Tel.
603-179-748.
Administrowanie, zarządzanie nieruchomościami, DOM, tel. 504 434-445.
Sprzedam M-3 Orzegów, 38 m2, 65 tys.
Tel. 600-154-391.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031261.

Szukamy do pracy emerytów górniczych
na stanowiska ślusarz, tokarz, frezer. Kontakt pod nr telefonu 697-771-111 w godz.
11-13.
Zatrudnimy kierowców z kategorią C i
mechaników samochodowych. Kierowcy –
praca na terenie woj. śląskiego, mechanik
samochodowy – praca na terenie Rudy Śląskiej. Tel. kom. 693-399-002, 693-399-005.
Firma WPBK-BIS-EXPORT Sp. z o.o. zatrudni osobę dozoru na terenie kopalni
Bielszowice. Tel. 883-953-430.
Firma WPBK-BIS-EXPORT Sp. z o.o. zatrudni górników na terenie kopalni Silesia.
Bardzo dobre wynagrodzenie. Firma zapewnia transport. Tel. 883-953-430.
Zatrudnimy kierowcę ambulansu
oraz sanitariusza-noszowego i ratownika medycznego. NZOZ Paktor, 32 77171-02, praca@paktor.com.pl.
Elektronika do domofonów zatrudnię.
Tel. 604-796-694 w godz. 17.00-18.00.
Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 32 271-09-66 781-989-873.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.
Buduj-Remontuj zatrudni pracowników
ogólnobudowlanych. Tel. 784-612-706,
788-266-235.

Różne
Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Kupię wszelkie starocie od igły po szafę.
Tel. 603-280-675.
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Łucznicy

Puchary dla łuczników

Łuczników odwiedziła prezydent Grażyna Dziedzic.
Zwycięski okazał się dla rudzkich łuczników Finał Śląskiej Ligi
Dzieci i Młodzieży w Łucznictwie,
który odbył się w niedzielę (16.09).
Na torach łuczniczych przy ul. Tunkla w Kochłowicach podsumowane
zostały wszystkie cztery edycje
ŚLDiM w Łucznictwie, podczas
których rudzcy łucznicy zdobyli aż
12 pucharów.
Na podium stanęli: dzieci młodsze chłopcy – 1. miejsce Tymoteusz
Kolasiński, 2. miejsce Aleks Chudy; dzieci starsze chłopcy – 2. miejsce Daniel Kamiński; dzieci starsze
dziewczęta – 1. miejsce Pola Pa-

czyńska, 2. miejsce Karolina Grudzień; młodziczki – 1. miejsce Natalia Lepa, 2. miejsce Karolina Hernicka, 3. miejsce Dominika Ratyńska; młodzicy – 1. miejsce Jakub
Sroka, 2. miejsce Adrian Szłapak,
3. miejsce Paweł Korzonek; młodzicy starsi – 1. miejsce Marcin Lesiński
– Podziękowania za pomoc w organizacji imprezy kierujemy w stronę rodziców, Urzędu Miasta Ruda
Śląska oraz wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie – zaznaczają trenerzy UKS-u Grot Ruda Śląska.

Piłka nożna

Remis Slavii

LKS Zieloni Żarki 1:1 KS Slavia Ruda Śląska
Piłkarze rudzkiej Slavii zremisowali w Żarkach z „zielonymi” podczas sobotniego (15.09) meczu.
Spotkanie 7. kolejki Haiz IV ligi
dwóch drużyn, które dość słabo
rozpoczęły rundę, było sygnałem,
że teraz trzeba będzie już zacząć
poważną walkę o punkty, aby utrzymać się w IV lidze.
Podopieczni Jarosława Zajdla
byli od początku skoncentrowani,
a każdy ich atak był tak opracowany, że zaskakiwał przeciwnika. Gospodarze przerywali jednak ataki
faulami. Mimo wszystko gra zawodników wskazywała na to, że
Slavia za kilka chwil zdobędzie
pierwszą bramkę. Po 30 minutach
podczas jednego z rzutów rożnych
Tomasz Szpoton został sfaulowany

Skład: Strąk – Ostrowski,
Szpoton, Met, WawrzynStachoń (Puschhaus), Skorupa,
Wujec, Rejmanowski, Moritz
(Jamrozy) – Kot (Strzempek)
w polu karnym. Do jedenastki podszedł kapitan drużyny Jacek Wujec
i pewnie zamienił ją na bramkę.
Dalsza część meczu to kolejne ataki, jednak wiele akcji zostało niewykorzystanych. Prawie do końca
meczu rudzcy piłkarze mieli nadzieję, że przywiozą ze sobą pierwsze trzy punkty, ale sędzia odgwizdał rzut wolny dla „zielonych”. 94.
minuta spotkania okazała się remisem. Ostatecznie mecz zakończył
się wynikiem 1:1.
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Biegi

Zdrowie psychiczne przede wszystkim
Już po raz czwarty w sobotę (15.09)
odbył się „Bieg dla Zdrowia Psychicznego”. Na Burloch Arenie spotkali się
nie tylko zapaleni biegacze i miłośnicy
nordic walking, ale również pacjenci
i ich rodziny, lekarze oraz terapeuci ze
Szpitala Miejskiego w Goduli.
– Mieliśmy w tym roku rekordową
liczbę uczestników, bo ponad 260 biegaczy, entuzjastów nordic walking oraz
niepełnosprawnych osób na wózkach.
Na szczęście pogoda w sobotę dopisała
i bezproblemowo pod namiotami mogło
też zafunkcjonować Miasteczko Zdrowia. Tam wszyscy uczestnicy biegu mogli skorzystać z darmowych badań i specjalistycznych porad z zakresu: diabetologii, chorób słuchu, zdrowego żywienia
itp. – zaznaczył Arkadiusz Loska, rzecznik prasowy Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. – Po raz pierwszy na naszym biegu były też dmuchańce dla najmłodszych i food truck ze słodkościami
i kawą. Odbył się również tradycyjnie
kiermasz prac pacjentów Oddziału Psychiatrii Dziennej. Prace to efekt prowadzonej z nimi terapii zajęciowej. Co
ważne, w biegu wystartowało też kilku-

Foto: UM Ruda Śląska
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Miłośnicy zdrowego stylu życia sprawdzili swoje siły na Burloch Arenie.
nastu naszych pacjentów. Najlepsi w poszczególnych kategoriach oprócz pamiątkowych medali, dyplomów i koszulek, uhonorowani zostali również ufundowanymi przez szpital nagrodami rzeczowymi – dodał.
W trakcie imprezy prowadzona była
charytatywna zbiórka na rzecz chorego
na ostrą białaczkę limfoblastyczną

4-letniego Nikodema Brzozy. Zaangażowali się w nią wolontariusze rudzkiej
Fundacji Przyjaciół Świętego Mikołaja
oraz pracownicy szpitala. Biegacze
sprawdzili swoje siły w biegu na dystansie 2,5 lub 5 km, a zawodnicy nordic walking na dystansie 5 km. Odbył
się także wyścig osób na wózkach inwalidzkich.
OGŁOSZENIE
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Biegi

Akrobatyka

Rudzcy akrobaci z medalami

Foto: AugustTeam

Srebro i brąz dla rudzian
Wielki sukces odniosło dwoje rudzian podczas mistrzostw Polski w biegu 24-godzinnym, które odbyły się
w Łysych. Aneta Rajda wywalczyła
srebrny medal, a Przemysław Basa
brązowy.
Aneta Rajda z wynikiem 228 km
399 m zajęła drugie miejsce open
wśród kobiet, ustępując miejsca jedynie Patrycji Bereznowskiej, obecnej
rekordzistce świata w biegu 24-godzinnym. Jest również druga w klasyfikacji
mistrzostw Polski (klasyfikacja zawodników z licencją). Z kolei Przemek Basa z wynikiem 227 km 746 m zajmuje
czwarte miejsce open i trzecie w klasyfikacji mistrzostw Polski.

Biegacze zostali powitani na stadionie
lekkoatletycznym przy ul. Czarnoleśnej.
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska oraz o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy
Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 3833/99 o powierzchni
42 m2, zapisanej na karcie mapy 1 , obręb Kochłowice, KW
GL1S/00008228/8 położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Solnej,
przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej przez oddanie
w użytkowanie wieczyste na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej.

SPORT | 19.09.2018

Zawody
na hali
w Halembie
okazały się
owocne
dla rudzkich
akrobatów.

Wyniki w MiędzywojeMedale powędrowały
Wyniki w Pucharze Prezesa ŚZAS: dwójki kobiet: 2.
wódzkich Mistrzostwach
do rudzkich zawodników
miejsce Angela Pytlok, Magdalena Koper, 5. miejsce
Martyna Kahl, Julia Galowy. Dwójki mieszane: 1. miejsce
Młodzików: dwójki kobiet
podczas
MiędzywojeJulia Kuczera, Szymon Jaworek. Trójki kobiet: 2. miejsce
– 1. miejsce Julia Rasek,
wódzkich
Mistrzostw
Martyna Kahl, Julia Galowy, Emilia Dziedziejko, 3. miejsce
Karolina Gołąb, 2. miejsce
Młodzików oraz ZawoAngela Pytlok, Magdalena Koper, Marika Malcharek.
Monika Skorupa, Julia Jesdów o Puchar Prezesa ŚląSkoki mężczyzn: 1. miejsce Szymon Jaworek.
sel, 3. miejsce Alicja Szal,
skiego Związku AkrobatyMaja Kuropatwa, 5. miejki Sportowej. Podczas zawodów, które odbyły się w hali ciężył KPKS Halemba, który zgodnie sce Zuzanna Krawieczek, Pola MendoMOSiR-u w Halembie młodzi akroba- z regulaminem PZG będzie również or- cha. Dwójki mieszane – 1. miejsce Leci po raz kolejny pokazali, że stać ich ganizatorem tych zawodów w 2019 ro- na Hudzik, David Biliaiev, 2. miejsce
na wiele.
ku. Zarząd klubu serdecznie dziękuje Martyna Niedochodowicz, Kajetan
– Przeprowadziliśmy te zawody bar- wszystkim, którzy przyczynili się do Szal, 4. miejsce Julia Kuczera, Szymon
Jaworek. Trójki kobiet – 1. miejsce
dzo sprawnie, a kibice spisali się na zorganizowania obu imprez – dodała.
medal zapełniając trybuny hali sportoJak co roku to KPKS Halemba był Monika Skorupa, Karolina Gołąb, Julia
wej – zaznaczyła Danuta Wodarska, organizatorem obu imprez. W tym ro- Rasek, 4. miejsce Zuzanna Krawieczek,
prezes KPKS-u Halemba. – W obu im- ku na starcie stanęło 165 zawodników Pola Mendocha, Iga Pluta. Skoki na
ścieżce – 3. miejsce Szymon Jaworek.
prezach sportowych drużynowo zwy- z siedmiu klubów sportowych.
REKLAMA

www.wiadomoscirudzkie.pl 

RUDA ŚLĄSKA (RUDA)
UL. MATEJKI 14
TEL.: 32 / 340 00 84, 797 027 212
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RUDA ŚLĄSKA (WIREK)
UL. 1 MAJA 194
TEL.: 32 / 340 85 26, 797 027 226
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RUDA ŚLĄSKA (HALEMBA)
UL. PIOTRA SKARGI 114A
TEL.: 32 / 242 40 95, 797 027 241

