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Grażyna Dziedzic wygrała
wybory na prezydenta
Rudy Śląskiej

Foto: mat. pras.

61,77%
GŁOSÓW

Grażyna Dziedzic wygrała w drugiej turze wyborów na prezydenta Rudy Śląskiej. Obecnie urzędująca prezydent Grażyna
Dziedzic uzyskała 61,77 procent głosów (25 177 rudzian), natomiast na jej kontrkandydata Marka Wesołego zagłosowało
38,23 procent (15 579 głosów) głosujących mieszkańców.
Tym samym Grażyna Dziedzic będzie sprawowała władzę
przez kolejną, już trzecią kadencję, która potrwa pięć lat (kadencja z czteroletniej w Kodeksie wyborczym została przedłużona do pięciu lat). – Wszystkim, którzy oddali na mnie głos,
serdecznie dziękuję. Pragnę jednak podkreślić, że jestem prezydentem wszystkich rudzian. Będę nadal współpracować ze
wszystkimi, którym leży na sercu dobro naszej małej ojczyzny
– komentuje wynik wyborów Grażyna Dziedzic. – Trzecia kadencja to wielki sukces, ale też wielkie zobowiązanie. Zrobię
wszystko, aby dobrze się z niego wywiązać – zapewnia.
Frekwencja w niedzielnych wyborach wyniosła 38,48 proc.,
podczas gdy w pierwszej turze była na poziomie 46,30 proc.
Natomiast w całym województwie było to 44,49 proc.

Więcej na str. 3
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Grażyna Dziedzic ponownie
prezydentem Rudy Śląskiej
downictwo komunalne). Stworzyli– Uzyskała Pani 61,77 procent
śmy już także projekt budowy kolejw drugiej turze wyborów. To spora
nych mieszkań komunalnych przy
różnica w porównaniu do kontrul. Bankowej. Dodatkowo staramy
kandydata. Jest Pani zadowolona
się wesprzeć mieszkańców, jeżeli
z tego wyniku, czy traktuje go Pani
chodzi o mieszkania w TBS-ach, bo
jako wyzwanie?
tych w naszym mieście powstaje co– Na pewno poczułam, że mieszraz więcej. Chodzi o zwolnienie lokańcy docenili to, co robiłam przez
katorów z partycypacji, którą pokryostatnie osiem lat. Trzeba pamiętać,
wa miasto. Zapewniam, że 200
że kiedy w 2010 roku zostałam premieszkań, o których mowa w moim
zydentem, moja pierwsza kadencja
programie wyborczym, na pewno
była bardzo trudna. Była kadencją
powstanie w perspektywie najbliżgaszenia pożarów. Dopiero w drugiej
szych pięciu lat. Drugie nasze działakadencji mogliśmy sobie pozwolić
nie w zakresie zasobów mieszkaniona realizację większych inwestycji,
wych to remont lokali. Rozmawiamy
co jak widać, zostało dostrzeżone
w tej chwili z PKP o możliwości
przez mieszkańców. Dlatego zaufaprzejęcia części budynków w dzielnie, którym mnie obdarzono, zobonicy Chebzie, bo jest tam bardzo duwiązuje mnie do jeszcze bardziej
żo pustostanów. Nie chcemy, by te
wytężonej pracy.
lokale niszczały, dlatego zamierza– Jakie będą pierwsze działania
my je wyremontować i zagospodarow zakresie zarządzania miastem?
wać. Zależy mi także na poprawie
– Sukcesywnie będziemy realizoestetyki budynków, bo jako budowwać to, co sobie założyliśmy.
lańcowi, temat ten jest mi wyjątkoW pierwszej kolejności zamierzamy
wo bliski.
kontynuować budowę trasy N-S,
– W programie ma Pani także
modernizować drogi, czy szkoły,
hasło
„Pracujesz”. Ale przecież
a także budować kolejne mieszkania.
w Rudzie Śląskiej problemem jest
Natomiast takim dużym, zupełnie nozbyt mała liczba pracowników...
wym projektem, będzie rewitalizacja
Nowego Bytomia, co oczywiście
– Owszem, Ruda Śląska ma bezroskonsultujemy z mieszkańcami. Zabocie na poziomie ok. 3 proc. i jest
pewniam jednak,
że Nowy Bytom
– Chciałabym podziękować
bardzo się zmieni.
mieszkańcom za zaufanie oraz za to,
– Do tego jeszcze wrócimy, ale
że oddali na mnie głosy. Zapewniam,
najpierw chciałaże będę prezydentem wszystkich
bym porozmawiać
mieszkańców. Dla mnie partią jest Ruda
o Pani haśle wyŚląska, a najważniejsi dla mnie i moich
borczym „Mieszkasz, pracujesz,
zastępców są jej mieszkańcy – mówi
odpoczywasz”. Co
prezydent Grażyna Dziedzic.
się pod tym kryje?
– Chciałabym
doprowadzić do tego, by mieszkańono jednym z najniższych w regionie.
com jeszcze lepiej żyło się w Rudzie
Ale traktujemy to jako sukces i wyŚląskiej. Chodzi o stworzenie lepzwanie. Sukces, bo jadąc trasą N-S
szych warunków mieszkaniowych,
i Drogową Trasą Średnicową widać,
z dobrym dojazdem i satysfakcjonujak wiele nowych miejsc pracy pojącym miejscem pracy, które pomawstało. To oznacza, że jesteśmy miagamy tworzyć. Zależmy mi także na
stem przyjaznym dla przedsiębiortym, aby w naszym mieście przygoców. Chcemy kontynuować ten trend,
tować kompleksową ofertę wypobo zależy nam na tym, aby do Rudy
czynku dla osób w każdym wieku.
Śląskiej ściągać kolejne firmy, które
– Może kilka konkretów, jeżeli
będą zatrudniały osoby z wyższym
chodzi o hasło „Mieszkasz”.
wykształceniem i wysokimi kwalifi– Obecnie kończymy budowę
kacjami. Tak, aby osoby młode z pomieszkań przy ul. Bytomskiej (butencjałem zostawały w mieście.

Foto: mat. pras.

W drugiej turze wyborów na prezydenta Rudy Śląskiej wygrała Grażyna Dziedzic, dotychczas urzędująca prezydent. Uzyskała ona
61,77 proc. głosów. Natomiast Marek Wesoły zdobył 38,23 proc. głosów. Będzie to trzecia kadencja Grażyny Dziedzic, która sprawuje
w naszym mieście władzę od 2010 roku. Prezydent wystartowała w wyborach z hasłem „Mieszkasz, pracujesz, odpoczywasz”. Między
innymi o jego szczegółach oraz o planach na najbliższe pięć lat rozmawiamy z prezydent Grażyną Dziedzic.

– A co z wyzwaniem pt. „Odpoczywasz”. Tutaj sporo nowości
– utworzenie Teatru Impresaryjnego, strefy smaku, czy strefy wolnej od ruchu drogowego, a także
rewitalizacja Wielkiego Pieca oraz
przebudowa Placu Jana Pawła II.
Spora rewolucja nam się szykuje
w Nowym Bytomiu...
– Traktuję to raczej jako ewolucję,
bo zmiany będą przebiegały stopniowo. Zresztą proces ten już się rozpoczął. Obecnie remontujemy Floriankę oraz tzw. Floriankę Bis. Jesteśmy
także w trakcie rozmów na temat
przejęcia Wielkiego Pieca. Chcemy
stworzyć centrum miasta z prawdziwego zdarzenia. Dlatego planujemy
zamknąć dla ruchu kołowego część
ulicy Niedurnego. Wiemy już, jak
należałoby poprowadzić ruch. Zresztą remont torów tramwajowych pokazał, że takie rozwiązanie jest możliwe. Kolejny pomysł to utworzenie
tzw. strefy smaku i zachęcenie restauratorów do otwierania restauracji
i kawiarenek poprzez stworzenie im
dogodnych warunków. Chciałabym,
żeby rynek żył i myślę, że do tego
dojdzie. Mamy już także plany na

ożywienie centralnej części Goduli,
ale na to przyjdzie jeszcze czas.
– Chciałabym wrócić do przedwyborczych dni. Premier Morawiecki podczas ostatniej wizyty
w Rudzie Śląskiej mówił m.in.
o tym, że miasto jego zdaniem robi
niewiele w zakresie walki z niską
emisją oraz że Ruda Śląska nierównomiernie się rozwija. Zgadza
się Pani z taką opinią?
– Żebyśmy my mogli zrobić coś
z niską emisją w skali ogólnomiejskiej, potrzebne są rozwiązania ogólnopolskie. Dlatego pan premier Morawiecki powinien zacząć od rozliczania swoich działań. My walczymy
z problemem niskiej emisji m.in. poprzez dofinansowanie do wymiany
starych pieców węglowych, podłączanie kolejnych budynków do nitki
ciepłowniczej, czy rozwijając fotowoltaikę. By zrobić więcej, potrzebne są rozwiązania rządowe, bez których my nic nie zrobimy.
– „Od początku swojego urzędowania staram się być prezydentem
wszystkich rudzian i zawsze działam ponad podziałami” – to fragment jednego z Pani ostatnich wpi-

sów na Facebooku. Jak więc wyobraża sobie Pani współpracę
z nową Radą Miasta, gdzie będzie
Pani miała mniejszość? Zamierza
Pani wejść z którąś z partii w koalicję, na co mogłoby wskazywać
poparcie udzielone Pani przed
drugą turą wyborów przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną
i Śląską Partię Regionalną, czy nadal rządzić w mniejszości?
– Nie będziemy tym razem rządzić
w mniejszości, dlatego że udało mi się
przekonać do siebie wiele osób. Jednak jest jeszcze za wcześnie, by mówić
o konkretnych planach. Dodam, że ja
nie zabiegałam o poparcie partii, ale
cieszę się, że ich przedstawiciele dostrzegają to, co robię nie tylko w mieście, ale również w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. I doceniają
to, że jestem osobą bezpartyjną, działającą dla mieszkańców. W tym miejscu chciałabym podziękować mieszkańcom za zaufanie oraz za to, że oddali na mnie głosy. Zapewniam, że będę prezydentem wszystkich mieszkańców. Dla mnie partią jest Ruda Śląska,
a najważniejsi dla mnie i moich zastępców są jej mieszkańcy.
JO
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WIZYTA PREMIERA

Morawiecki z wizytą w Hucie Pokój

Premier Mateusz Morawiecki
był w środę w Rudzie Śląskiej.

– Ten zakład jest bardzo ważny dla Rudy
Śląskiej, bo daje ok. 800 miejsc pracy. Jednak jest to zakład przechodzący trudną restrukturyzację. Jednocześnie jest to restrukturyzacja prowadzona we współpracy z pracownikami, którzy chcą utrzymać miejsca
pracy – mówił premier Mateusz Morawiecki. – Rozmawiałem z załogą o procesach
technologicznych, które muszą być usprawnione, o decyzjach, które są tutaj potrzebne.
Huta Pokój, która ma wieloletnią tradycję,
stoi przed ogromnymi wyzwaniami. Rozmawiamy z kierownictwem i pracownikami, w jaki sposób te produkty, które tutaj powstają,
wzbogacić. Żeby marże sprzedawanych produktów były wyższe oraz żeby dochody Huty
Pokój były jak najwyższe – dodał.
JO

KRONIKA KRYMINALNA

Strzały w kopalni Pokój

W nocy z piątku na sobotę w Rudzie Śląskiej miały miejsce sceny rodem
z ﬁlmu. W kopalni Pokój doszło do próby kradzieży. Podczas szamotaniny
padł strzał. Pracownik ochrony twierdzi, że oddał tylko strzał ostrzegawczy, jednak godzinę później do szpitala zgłosił się postrzelony 27-latek.
Policja bada sprawę.
W piątek ok. godz. 23.30 ochrona kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej zauważyła
czterech mężczyzn, którzy próbowali
ukraść, prawdopodobnie wcześniej obcięty
przez nich, kabel energetyczny. Ochroniarze kopalni interweniowali. – Wtedy jeden
ze sprawców chwycił za metalowy przedmiot i usiłował zaatakować nim pracownicę ochrony. Dowódca ochrony, chcąc odeprzeć atak, wyciągnął pistolet służbowy.
Krzyczał, że użyje broni i oddał strzał
ostrzegawczy w powietrze z broni służbowej. Napastnicy uciekli – relacjonuje Arkadiusz Ciozak, oﬁcer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.
Jednak ok. godz. 00.45 do Szpitala
Miejskiego w Goduli został przywieziony
przez kolegę i jego partnerkę 27-latek,
który miał ranę postrzałową brzucha. Kobieta zaprzeczyła jednak, że 27-latek był
wcześniej na kopalni i brał udział w kra-

dzieży. Stwierdziła, że wyszedł tylko do
sklepu i wrócił z raną postrzałową.
W sprawie przesłuchani zostali także pracownicy ochrony kopalni Pokój. – Pracownik kopalni twierdzi, że oddał strzał
ostrzegawczy w powietrze i że nie strzelał
poziomo, tylko w pionie – wyjaśnia Arkadiusz Ciozak.
27-letni mężczyzna przeszedł operację,
a z jego ciała został wyciągnięty pocisk.
Mężczyzna przewieziony został z rudzkiego szpitala do katowickiego. Natomiast
broń, którą posługiwał się pracownik
ochrony, została zabezpieczona. – Badanie balistyczne wykaże, czy jest to pocisk
wystrzelony z tej właśnie broni. Jeżeli tak,
będziemy prowadzić dochodzenie prawdopodobnie w sprawie przekroczenia
uprawnień – mówi Ciozak.
Kopalnia Pokój jest monitorowana, policja ma przeanalizować nagrania.
JO

RUDZKA
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

Foto: JO

Foto: JO

Rudę Śląską odwiedził w środę (31.10) premier Mateusz Morawiecki, który spotkał się z pracownikami Huty Pokój w Nowym Bytomiu. Mówił tam
m.in. o obecnej sytuacji zakładu.

Wizyta była okazją do spotkania z pracownikami.

ZAPROSZENIE
W związku z setną rocznicą odzyskania przez Naród Polski niepodległości
serdecznie zapraszam na uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny
i mieszkańców Rudy Śląskiej, która zostanie odprawiona 11 listopada br.
o godz. 10.30 w Paraﬁi pw. św. Piusa X.
Zachęcam również do włączenia się w akcję „Niepodległa do Hymnu”.
O godzinie 12.00 na placu kościelnym wspólnie zaśpiewamy „Mazurka
Dąbrowskiego” przy akompaniamencie Orkiestry Dętej „Wirek”. Właśnie
o tej porze podczas oﬁcjalnych obchodów do hymnu staną przedstawiciele
Państwa i mieszkańcy całego kraju, by razem przeżywać i godnie celebrować
Święto.
Pamiętajmy, że Święto Niepodległości jest wyjątkowym dniem. Odzyskanie
przez Polskę po wielu latach zaborów wolności to wydarzenie, o którym
pamięć musi zachować każdy z nas. W tym wyjątkowym dniu powinna
przepełniać nas duma i radość z tego, że żyjemy w wolnej Polsce.
Wywieśmy 11 listopada biało-czerwoną ﬂagę i przypnijmy do piersi kokardy
w barwach narodowych. To wyjątkowe i ważne święto! Mam nadzieję, że
11 listopada każdy z nas zamanifestuje obywatelską wspólnotę i miłość do
Ojczyzny.

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

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

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

ogłasza
pisemny przetarg
nieograniczony na usługi
porządkowe w zasobach:
•

Administracji Nr 1
w Goduli, Orzegowie,

•

Administracji Nr 3
w Rudzie 1,

•

Administracji Nr 5
w Wirku, Bielszowicach,

•

Administracji Nr 7
w Orzegowie, Goduli.

Oferty należy składać w siedzibie RSM w Rudzie Śląskiej 1,
ul. Magazynowa 12, w pokoju
nr 213 do dnia 21.11.2018 r. do
godz. 8.00.
Szczegółowych
informacji
udziela Dział Eksploatacji, pokój
304, telefon 32 248-24-11 wew.
201, 202 w godzinach 10.0012.00 od poniedziałku do piątku.
Spółdzielnia zastrzega sobie
prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.
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Nowy Bytom

ORZEGÓW, BIELSZOWICE

„Jesienne Klimaty” to festiwal, podczas którego
występują niepełnosprawne dzieci i młodzież.

wiedzieć, że są to urodzone gwiazdy, dla których scena jest drugim domem – dodał.
Festiwal oprócz tego że prezentuje talenty osób
niepełnosprawnych, także integruje. W „Jesiennych
Klimatach” biorą udział zarówno podopieczni „Łukaszków”, jak również z innych ośrodków z Rudy
Śląskiej, a także z ościennych miast. W tym roku było ich osiem. 
AL
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Od wielu lat w ten szczególny dzień działają w szczytnych celach. Członkowie Towarzystwa Miłośników
Orzegowa oraz nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielszowicach w dniu Wszystkich Świętych zorganizowali kwesty na cmentarzach. Ci pierwsi,
jak zawsze, zbierali datki na rzecz ratowania starej nekropolii w Orzegowie, natomiast drudzy wsparli działalność hospicjum stacjonarnego w Rudzie Śląskiej.
Członkowie TMO oraz wolontariusze, w tym m.in.
harcerze, kwestowali na obu częściach cmentarza komunalnego oraz na starym cmentarzu parafialnym.
– Przede wszystkim zajmujemy się ratowaniem tych
pomników, które wymagają natychmiastowej interwencji – wyjaśniał Jerzy Kasperek, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Orzegowa.
Renowacja starego cmentarza w Orzegowie to żmudna praca. Członkowie TMO starają się m.in. przeprowadzić inwentaryzację nekropolii i przygotować ewidencję oraz restaurować kolejne nagrobki. Dotychczas
m.in. udało się zrekonstruować pomnik poległych górników, czy uporządkować aleje. Natomiast za kwotę
zebraną podczas ubiegłorocznej kwesty członkowie
TMO odrestaurowali dwa pomniki. Teraz być może
przyjdzie czas na kolejne, bo w ramach zbiórki w dniu
Wszystkich Świętych udało się zgromadzić ok. 5 tys. zł.
– Wyrazy uznania dla zaproszonych znamienitych gości,

Foto: arch. pryw.

Kwestowali w słusznej sprawie

Foto: AL

Jesienne talenty
Prawie 130 młodych artystów z ośmiu ośrodków
z Rudy Śląskiej i okolicznych miast zaprezentowało
swoje talenty podczas Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Jesienne
Klimaty”. We wtorek (30.10) na scenie Miejskiego
Centrum Kultury im. H. Bisty nie zabrakło występów
muzycznych, tanecznych i teatralnych. Organizatorem
wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna
im. Świętego Łukasza w Rudzie Śląskiej.
– Celem tej imprezy było zaprezentowanie twórczości i możliwości artystycznych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ten festiwal ma zachęcić
dzieci do tworzenia i dzięki temu uczy pokonywania
różnych przeciwności losu – powiedział Wiesław Jagielski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Św.
Łukasza. – Możliwość uczestniczenia w festiwalu
i występowania na scenie sprawia, że uczestnicy stają się pewniejsi siebie. Nasi młodzi artyści otrzymują
wielkie brawa, dzięki którym czują, że znajdują się
w centrum zainteresowania. Poza tym bardzo lubią
występować publicznie i patrząc na nich, można po-
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Kwesta odbyła się m.in. w Orzegowie.

harcerzy oraz członków TMO, którzy poświęcili w tym
szczególnym dniu swój czas na organizację kwesty oraz
wielkie podziękowania dla wszystkich Państwa, którzy
swoją hojnością wsparli naszą ideę, aby orzegowski
cmentarz był chlubą nie tylko naszej dzielnicy, ale całego regionu – podsumował Kasperek.
Kwesta odbyła się także na cmentarzu parafialnym
w Bielszowicach. W akcję włączyło się kilkunastu
uczniów oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 17.
Jak co roku, tak i w tym, zbierano pieniądze na rzecz
hospicjum stacjonarnego w Rudzie Śląskiej. – Ten dzień
jest dniem pełnym zadumy, dlatego właśnie taki był cel
naszej kolejnej zbiórki – tłumaczyła Izabela NowaraRemisz, wicedyrektorka SP nr 17.
JO
REKLAMA

ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
w rejonie ulicy Do Dworca z przeznaczeniem
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu ograniczonego – z przeznaczeniem na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – jest nieruchomość gruntowa
własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy
Do Dworca, stanowiąca działkę nr 3298/25 o powierzchni 374 m2, obręb Kochłowice, karta mapy
1, KW nr GL1S/00007554/5 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów). Do udziału w przetargu
będą uprawnieni właściciele działek nr: 1573/26, 1574/26, 3299/25, 3716/19.
Przetarg, który odbył się w dniu 30 października 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
zbywana nieruchomość stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz funkcji usługowej (symbol planu 26MNUI) oraz funkcji usługowej (symbol planu 148U).
Zbywana nieruchomość posiada nieregularny kształt, zbliżony do trójkąta, położona jest w sąsiedztwie
terenów mieszkaniowych, nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych i ze wszystkich
stron otoczona jest gruntami osób trzecich.
Działka nr 3298/25 objęta jest 2 umowami dzierżawy, obowiązującymi do dnia 30.11.2020 r. z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe. Nabywca nieruchomości z dniem zawarcia aktu notarialnego wchodzi w prawa
Wydzierżawiającego.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 38.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2018 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, 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 5.12.2018 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 1.900,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu, złożą w sekretariacie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu 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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Tego smaku nie da się zapomnieć! Bar Wieża w Nowym Bytomiu zaprasza na piwo Tyskie prosto z tanka, czyli
jedyne w mieście piwo wyróżniające się niezwykłym smakiem – świeżym, niepasteryzowanym. Jest to wspaniała uczta zmysłów dla klientów, którzy poszukują nowości rozumianej jako powrót do tradycyjnego smaku
piwa. To jednak nie wszystko. Tyskie z tanka przy wszystkich swoich walorach podawane w Barze Wieża jest
najtańszym piwem w mieście. Przyjdź i sprawdź, a na pewno nie poczujesz się zawiedziony!

Tyskie prosto z tanka jedyne w mieście

Czym jest piwo z tanka?
Tanki to cylindryczne pojemniki wykonane ze stali nierdzewnej. Piwo nie jest
wlewane bezpośrednio do tanka. Znajduje
się w specjalnym worku, który ma na celu
utrzymanie niezmiennego smaku i jakości
piwa. Natomiast sprężone powietrze wtłaczane jest do tanka, wywołując kurczenie
się plastikowego worka i wypycha piwo

poprzez instalację do kranu. Co ważne, piwo nie ma kontaktu z powietrzem, a dzięki
wbudowanemu systemowi chłodzącemu,
zachowuje cały czas niską temperaturę.
Czym wyróżnia się piwo z tanka?
Zachowuje niezwykłą świeżość smaku
i zyskuje niepowtarzalne walory smakowe:
owocowy bukiet, rześką cierpkość, goryczkowy ﬁnisz oraz wyraźny chmielowy aro-

mat. Jest dosłownie świeże, ponieważ może być przechowywane w tankach tylko
przez dwa tygodnie. Po upływie tego czasu
do Baru Wieża przyjeżdża nowa dostawa.
Jeśli chcesz spróbować Tyskiego z tanka, przyjdź do Baru Wieża, który znajduje
się przy ul. Furgoła 2 w Rudzie ŚląskiejNowym Bytomiu. Z pewnością nie zapomnisz tego smaku przez długi czas.

BAR
,,WIEŻA”

ul. Furgoła 2
Ruda Śl. - Nowy Bytom

Tel. 516 900 618

PROMOCJA!

Czynne:

Przyjdź i kup 5 piw Tyskich
14-dniowych w cenie 4*

8.00-24.00 7 dni w tygodniu!

* promocja obowiązuje od poniedziałku do czwartku.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM
PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda
Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda
Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 3333/223 o pow.
422 m2, zapisanej na karcie mapy 1, obręb Bielszowice,
położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kingi 89,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz jej użytkownika wieczystego.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska oraz o zamieszczeniu na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności
Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym
nr 2214/30 o pow. 1314 m2, zapisanej na karcie
mapy 3, w obrębie Kochłowice, położonej w Rudzie
Śląskiej przy ul. Głogowej, która zostanie zbyta na rzecz
jej użytkowników wieczystych.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska oraz o zamieszczeniu na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności
Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym nr
4866/420 o pow. 830 m2, zapisanej na karcie mapy 3,
w obrębie Bielszowice, położonej w Rudzie Śląskiej
przy ul. Górnej, która zostanie zbyta na rzecz jej
użytkowników wieczystych.

• Rogale Świętomarcińskie
11 listopada • Gęsina na świętego Marcina
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SZKOLNICTWO

– Jak do tego doszło, że CKPiDZ powstało w Rudzie Śląskiej?
– Centrum Kształcenia Praktycznego
utworzono w styczniu 2001 roku na bazie
warsztatów szkolnych Zespołów Szkół Zawodowych z Rudy Śląskiej. W obecnej
formie tzn. jako Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego funkcjonujemy od 1 września 2008 roku. Wtedy to doszło do połączenia CKP
oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Naszym podstawowym
zadaniem jest praktyczne przygotowanie
młodzieży i dorosłych do zawodu. Kształcenie w formie pozaszkolnej ma charakter
kursów doszkalających, kwalifikacyjnych
i przekwalifikujących. W skład CKPiDZ
wchodzą cztery warsztaty, rozlokowane
w różnych dzielnicach naszego miasta.
Przy ul. Hallera funkcjonuje warsztat mechaniczny, Regionalne Centrum Szkolenia
Toyoty i warsztat fryzjersko-kosmetyczny.
Przy ul. Planty Kowalskiego znajduje się
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, pracownie sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz nowoczesna pracownia
elektryczna. Warsztat nr 3 ma z kolei swoją
siedzibę przy ul. Tunkla 147. W jego skład
wchodzą: serwis obsługi samochodów oraz
kolejna pracownia elektryczna i pracownia
budowlana. Natomiast warsztaty gastronomiczne mają swoje siedziby przy szkołach
znajdujących się przy ul. Oświęcimskiej 90
oraz przy ulicy Glinianej 2.
– Istniejecie już od 17 lat. Co udało się
osiągnąć przez ten czas?
– Naszym największym sukcesem niezmiennie są absolwenci Centrum, którzy
dzięki, między innymi naszej pracy, są fachowcami w swojej dziedzinie. Jeżeli sukces można zobrazować cyframi to mamy
ponad 10,5 tys. sukcesów, bo tylu uczniów
ukończyło zajęcia praktyczne w naszej pla-

Doszkol się w zawodzie
cówce. Dzięki naszej kadrze mamy bardzo
wysoką średnią zdawalność egzaminów zawodowych. W niektórych zawodach zdawalność wynosiła 100%. Kolejnym sukcesem było uzyskanie w 2005 roku akredytacji śląskiego kuratora oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych. Uważam, że sukcesem
można również nazwać dynamiczny rozwój Ośrodka Doskonalenia Zawodowego.
Rozpoczynając w 2002 roku organizację
turnusów dokształcania młodocianych pracowników, podjęliśmy współpracę z czterema szkołami z Rudy Śląskiej. Obecnie na
turnusy uczęszcza ponad 750 uczniów
rocznie, skierowanych do naszej placówki
z 20 szkół zarówno z naszego miasta, jak
i z miast ościennych – takich jak Bytom,
Chorzów, Mikołów, Pyskowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tarnowskie
Góry, czy Zabrze. CKPiDZ jest również
dużym ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w zakresie realizacji części praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Już od 14 lat przeprowadzamy egzaminy zawodowe w ponad 30
kwalifikacjach. Rocznie w trakcie dwóch
sesji egzaminujemy około 400 osób. Niewątpliwie do sukcesów CKPiDZ zaliczyć
należy także osiem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Dwa z nich dotyczyły rozbudowy i przebudowy naszych budynków oraz doposażenia
kilku z naszych pracowni. Celem pozostałych projektów było podniesienie lub potwierdzenie kwalifikacji zawodowych osób
dorosłych i młodzieży. Z projektów „Fachowiec w Zawodzie” oraz „Potwierdź, co
potrafisz” skorzystało łącznie 400 osób.
Zaś takie tytuły jak: „Smaki Europy”,
„Przez kuchnię do Europy”, czy „Twój
image, Twój sukces” z całą pewnością rozpoznawalne są przez wielu czytelników
„WR”. Obecnie realizujemy projekt „Absolwent z atrakcyjnym zawodem”, który
skierowany jest do młodzieży szkół zawodowych, branżowych I stopnia i techników
z Rudy Śląskiej.
– Proszę powiedzieć nieco więcej o prowadzonych przez Państwa kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
– Kwalifikacyjne kursy zawodowe
umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie
kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 2012 roku każdy zawód podzielony jest na kwalifikacje, co
stwarza możliwości przekwalifikowania się
lub zdobycia nowego zawodu. Jest to wygodna forma kształcenia, dzięki której
można wybrać jedną kwalifikację, pozwa-

lającą zdobyć konkretne umiejętności.
Każda osoba pełnoletnia, bez względu na
dotychczasowe wykształcenie, może
uczęszczać na wybrany kurs kwalifikacyjny. Osoba, która ukończy KKZ i zda egzamin w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Na przykład zawód
technik żywienia i usług gastronomicznych
podzielono na dwie kwalifikacje: sporządzanie potraw i napojów oraz organizacja
żywienia i usług gastronomicznych. Osoba
dorosła zainteresowana kształceniem w tym
zawodzie może zapisać się na jeden kurs
i uzyskać świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub skończyć dwie
kwalifikacje oraz w przypadku posiadania
wykształcenia średniego uzyskać dyplom
technika. Jest to rozwiązanie wychodzące
naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Ten nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności
zawodowej osób dorosłych oraz szybsze
reagowanie na potrzeby rynku pracy. Rocznie organizujemy od czterech do pięciu
kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Od
2014 roku „przewinęło się” przez KKZ
około 500 osób. Pełna lista KKZ znajduje
się na naszej stronie internetowej. Wspomnę tylko, że koncentrujemy się głównie
na zawodach: krawiec, kucharz, operator
obrabiarek skrawających i elektryk. Bardzo
dużym zainteresowaniem cieszy się od lat
kurs w kwalifikacji „Sporządzanie potraw
i napojów”. Bardzo często uczestnikami
tego kursu są osoby, które pracują już w zawodzie, ale brak im wiedzy teoretycznej,
czy dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje. Poza tym zdobyte umiejętności pozwalają na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Jednym z najpopularniejszych ostatnio kursów jest także kurs
w kwalifikacji „Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych”, czyli kurs
w zawodzie krawiec. Pracodawcy z kolei
poszukują absolwentów kursu operator obrabiarek CNC. Słuchacze tego kursu otrzymują oferty pracy jeszcze w trakcie trwania
zajęć. Umiejętności nabyte w trakcie tego
kursu cenione są u pracodawców, zarówno
na rynku lokalnym oraz krajowym, jak i zagranicznym. Z kolei uczestnicy kursu skierowanego dla elektryków są naszymi najwierniejszymi słuchaczami. Duża grupa,
która rozpoczyna swoją przygodę z KKZ
w kwalifikacji „Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych”, uczestniczy potem w kursie „Montaż instalacji
elektrycznych” i kończy swoją przygodę na
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz o zamieszczeniu
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu
nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym nr 1441/24 o pow. 1422 m2,
zapisanej na karcie mapy 2, w obrębie Orzegów, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Akacjowej, która
zostanie zbyta na rzecz jej użytkowników wieczystych.

Foto: JO

Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia
Zawodowego istnieje
w naszym mieście już od
ponad 17 lat. Przez ten czas
w zajęciach praktycznych,
organizowanych przez
CKPiDZ, uczestniczyło ponad
10 tys. osób. Jednak na
tym nie koniec. Centrum
organizuje kolejne kursy
i planuje uruchomić następną
pracownię. O tym wszystkim
rozmawiamy z dyrektorem
CKPiDZ, Janem Lomanią.

Dyrektor Lomania pokazuje, jak zmienia się CKPiDZ.
kursie „Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych”, zdobywając na koniec dyplom technika.
– Czy obecnie można zapisać się na
takie kursy?
– CKPiDZ prowadzi aktualnie trzy kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach:
krawiec, kucharz i elektryk w kwalifikacji
E07. Oprócz tego trwa nabór na kolejne
kursy np. w zawodzie operator obrabiarek
CNC oraz krawiec. Można dopisać się
jeszcze do kursu dla elektryków w kwalifikacji E08. Na każdy z kursów uczęszcza
od 20 do 30 osób. Zajęcia teoretyczne
w ramach danego kurs są wspólne dla
wszystkich uczestników i odbywają się
najczęściej w piątki od godziny 15.30. Natomiast zajęcia praktyczne odbywają się
w dwóch mniejszych grupach i są prowadzone w soboty od rana lub, jeżeli uczestnicy zgłoszą taką potrzebę, jedna z grup
ma zorganizowane zajęcia w trakcie tygodnia w godzinach popołudniowych. Długość kursu zależy od rodzaju kwalifikacji
i wynosi od pół do jednego roku, a w harmonogramie uwzględnione są ferie, wakacje i przerwy świąteczne.
– Pomówmy jeszcze o zapleczu technicznym CKPiDZ.
– Kształcimy w nowoczesnej i bardzo
dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej.
W bieżącym roku w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE „Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu
w Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie
Śląskiej” zmodernizowano i wyposażono
pięć pracowni do praktycznej nauki zawodu. Są to: pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, pracownie fryzjersko-kosmetyczne, pracownia gastronomiczna, symulacyjna pracownia sprzedaży
detalicznej i hurtowej oraz pracownie elektryczne. Całkowita wartość projektu to
ponad 1 mln 777 tys. zł. Pracownia komputerowego programowania obrabiarek
CNC jest wyposażona w 11 stacji graficznych, na których zostało zainstalowane
profesjonalne oprogramowanie. Dzięki powyższemu oprogramowaniu uczniowie
uczą się programowania obrabiarek do toczenia, frezowania, tworzenia rysunku
CAD i przetwarzaniu go na program maszynowy. Poza tym hala obrabiarek wzbogaciła się o dwie nowe obrabiarki sterowa-

ne numerycznie – tzn. tokarkę i centrum
obróbkowe oraz cztery nowe obrabiarki
konwencjonalne. Natomiast pracownia gastronomiczna wyposażona jest w siedem
samodzielnych stanowisk pracy do sporządzania potraw i napojów. Każde stanowisko dysponuje własnym stołem produkcyjnym, trzonem kuchennym z piekarnikiem,
ladą chłodniczą, zlewozmywakiem i niezbędnym sprzętem gastronomicznym. Pracownia przystosowana jest również do
prowadzenia kursów takich jak barman
czy barista. Wyposażenia, które znajduje
się w pracowni fryzjersko-kosmetycznej,
może z kolei pozazdrościć niejeden właściciel profesjonalnego salonu tej samej
branży. Najnowocześniejszy aparat do tlenoterapii wykorzystywany w pielęgnacji
włosów i skóry, mikro kamera służąca do
profesjonalnej diagnostyki stanu skóry
i włosów, nożyczki na gorąco do strzyżenia i pielęgnacji włosów to tylko niektóre
elementy wyposażenia, które pozyskaliśmy w ramach projektu. Pracownia elektryczno-elektroniczna wzbogaciła się z kolei m.in. o nowe stoły ćwiczeniowo-montażowe, mierniki elektryczne, lutownice,
stacje lutownicze, narzędzia elektromonterskie, mierniki do pomiaru uziemienia,
oscyloskopy oraz tablice montażowe.
Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni do sprzedaży hurtowej i detalicznej
placówka nasza mogła rozszerzyć swoją
ofertę edukacyjną o nowy kierunek, tj.:
magazynier-logistyk.
– A jakie są dalsze plany Centrum
Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego?
– Planuję rozszerzenie działalności placówki o pracownię, pozwalającą uzyskać
w CKPiDZ dodatkowe uprawnienia w zakresie spawalnictwa. Gwarancją świadczonych usług będzie bezpośredni merytoryczny nadzór Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach oraz zezwolenia na szkolenie
i egzaminowanie spawaczy wydane przez
Urząd Dozoru Technicznego. Pracownia
będzie wyposażona w nowoczesne stanowiska do spawania metodami MAG/MIG
oraz TIG. Kursant po pozytywnym egzaminie końcowym będzie mógł otrzymać
książeczkę spawacza lub wpis do posiadanej książeczki spawacza, sygnowany przez
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz
certyfikat spawacza.
Joanna Oreł
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Do końca roku całkowicie przebudowane zostanie zniszczone boisko przy Szkole Podstawowej nr 30 w Rudzie Śląskiej – Rudzie. Z kolei w połowie listopada zakończy się rewitalizacja boiska na osiedlu Kaufhaus w Nowym Bytomiu. – Oprócz wykonywania nowych inwestycji remontujemy też infrastrukturę sportową, która powstała w ostatnich dwudziestu kilku latach i w tym czasie kompletnie się wysłużyła – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic. Dodatkowo w tym roku w mieście wybudowano już dwa nowe przyszkolne kompleksy boisk, a kolejny powstanie jeszcze do końca grudnia.
Na wszystkie te zadania przeznaczono ponad 5 mln zł.

Boiska do liftingu
Wielofunkcyjne boisko przy Szkole
Podstawowej nr 30, podobnie jak i sama siedziba placówki, powstało jeszcze pod koniec lat 90. XX w. i całkowicie nie nadaje się już do użytku. Podziurawiona syntetyczna nawierzchnia
zostanie teraz zastąpiona nową ze
sztucznej trawy. – W ubiegłym tygodniu przekazaliśmy teren budowy, aktualnie trwają prace rozbiórkowe. Zamówiona jest już też nowa nawierzchnia i powinna być układana jeszcze
w listopadzie – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. – Co istotne,
inwestycje realizuje ﬁrma z Rudy Śląskiej, dzięki czemu ma możliwość elastycznego dostosowania planu robót
do aktualnie panujących warunków
pogodowych – dodaje.
W ramach przebudowy boiska,
oprócz całkowitej wymiany dotychczasowej nawierzchni, wyremontowane zostaną bramki, pojawią się też pił-

kochwyty i mała architektura. Koszt
kompleksowego remontu wyniesie ponad 0,5 mln zł. Zgodnie z umową realizacja zadania ma się zakończyć w tym
roku.
Jeszcze wcześniej gotowe będzie
boisko na osiedlu Kaufhaus w Nowym
Bytomiu. Tu również zniszczona nawierzchnia zostanie zastąpiona nową
ze sztucznej trawy. – Już w przyszłym
tygodniu rozpocznie się montaż docelowej nawierzchni ze sztucznej trawy.
Całość inwestycji ma być gotowa do
połowy listopada – zapowiada Michał
Pierończyk. Modernizacja boiska kosztować będzie blisko 250 tys. zł.
Oprócz remontów istniejących boisk
w tym roku w mieście realizowane są
również nowe inwestycje w tym zakresie. Nowy kompleks boisk powstał
przy Szkole Podstawowej nr 16, a dokładnie przy budynkach tej placówki
położonych przy ul. Obrońców Westerplatte. – W ramach inwestycji powstały

trzy boiska o nawierzchni poliuretanowej: do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, rzutnia do pchnięcia kulą, bieżnia do skoku w dal oraz trzytorowa
bieżnia do sprintu na 60 m. Zamontowane zostały również ławki i piłkochwyty – wylicza Piotr Janik, naczelnik
Wydziału Inwestycji. Prace obejmowały także zagospodarowanie dziedzińca, a koszt inwestycji wyniósł
1,1 mln zł. Od początku roku szkolnego z nowych boisk mogą korzystać
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13
w Bielszowicach. W tym przypadku,
oprócz boisk i bieżni podobnych jak
przy SP nr 16, powstało także pole gry
do badmintona. Zadanie kosztowało
900 tys. zł.
W trakcie budowy jest kompleks
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rudzie, obejmujący boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, poliuretanowe
boiska do koszykówki i siatkówki, siłownię plenerową typu street workout,

Zniszczone boisko przy Szkole Podstawowej nr 30
będzie całkowicie przebudowane.
bieżnię do skoku w dal oraz trzytorową
bieżnię do sprintu na 60 m. Dodatkowo
cały teren zostanie oświetlony, inwestycja zakłada także modernizację placu apelowego. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 2,5 mln zł. Całość
ma być gotowa do końca roku.
Co istotne, na te trzy zadania oraz
rozpoczętą przebudowę boiska przy
Szkole Podstawowej nr 30 miasto pozy-

skało doﬁnansowanie w łącznej kwocie
1 381 600 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w ramach Programu
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska”.
TK

Kolejne wielorodzinne budynki komunalne w Rudzie Śląskiej zostały stermomodernizowane. Chodzi o lokalizacje przy ul. Dąbrowskiego 9a, Wita Stwosza 3, Różyckiego 19 oraz Kubiny 31.
Trzy ostatnie budynki zostały także podłączone do sieci c.o. Trwa również termomodernizacja kompleksu budynków przy ul. Matejki, które dodatkowo zostaną podłączone do sieci gazowej. Ogółem na te proekologiczne inwestycje miasto pozyskało ponad 8 mln zł unijnego doﬁnansowania. Władze Rudy Śląskiej do końca roku będą jeszcze aplikowały o kolejne środki na
ten cel. Dzięki temu będzie można poprawić efektywność energetyczną kolejnych budynków.

Komunalne termomodernizacje
– Termomodernizujemy oraz podłączamy do sieci cieplnej komunalne budynki mieszkaniowe. Chcemy to robić
kompleksowo. Zdajemy sobie jednak
sprawę, że, szczególnie w przypadku
podłączania budynków do sieci cieplnej, nie jest to takie proste, gdyż nie
wszędzie istnieje taka techniczna możliwość – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic.
Zakończone właśnie w mieście inwestycje dotyczą budynków przy ul. Dąbrowskiego 9a, Wita Stwosza 3, Różyc-

kiego 19 oraz Kubiny 31. Trzy ostatnie
budynki zostały podłączone także do
sieci c.o. Trwają również prace przy
termomodernizacji budynków przy
ul. Matejki. – To duży projekt. Aktualnie
roboty prowadzone są przy budynkach
2a i 2b, już za chwilę rozpoczniemy prace przy budynkach przy ul. Matejki 7 i 9.
Ogłoszony został także przetarg na termomodernizację tzw. harmonijki przy
ul. Matejki 2-12. Na koniec wszystkie te
budynki podłączone zostaną do nitki
gazowej, która stanowić będzie nowe

Trwają prace przy termomodernizacji budynków przy ul. Matejki 2a i 2b.

źródło ciepła – wylicza wiceprezydent
Michał Pierończyk.
Co istotne, na wszystkie te inwestycje miasto pozyskało środki unijne
w wysokości ok. 8,5 mln zł. Okazuje
się, że to nie koniec starań rudzkich samorządowców o zewnętrzne fundusze
na poprawę efektywności energetycznej
budynków komunalnych. – Złożyliśmy
już wnioski na blisko 1,5 mln zł doﬁnansowania na termomodernizację budynków przy ul. Mickiewicza 1, Strażackiej
16a oraz Sobieskiego 58. Jeszcze w tym
roku chcemy złożyć wnioski na ponad
mln zł doﬁnansowania na termomodernizację budynków przy ulicach: Jankowskiego 6 i 8, Różyckiego 21,
Cegielnianej 30, Kokota 127-129-131,
Hallera 10, Sikorek 49-51-53-55-57,
Kokota 149 oraz Bielszowickiej 112
– informuje wiceprezydent Pierończyk.
– Część z tych budynków podłączono
zostanie także do nowego źródła ciepła
– dodaje.
W większości przypadków miasto
posiada już gotowe dokumentacje

Sąsiadujące ze sobą budynki przy ul. Kubiny 31 i Różyckiego 19
zostały ocieplone oraz podłączone do sieci c.o.
techniczne tych inwestycji, co jest podstawą do ubiegania się o unijne dotacje. Ponadto jeszcze w tym roku władze Rudy Śląskiej chcą złożyć wnioski
na montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych przy ul. Szczęść
Boże 62 i Raciborskiej 10 oraz dwóch
budynkach użyteczności publicznej
– przychodni przy ul. Niedurnego 50d

oraz biblioteki przy ul. Kaczmarka 38.
Tu miasto będzie się starać o ok.
900 tys. zł.
Przypomnijmy, że władze miasta
sporo środków przeznaczają też na termomodernizacje placówek oświatowych. W ostatnich czterech latach wykonano 23 takie inwestycje za kwotę
ponad 38 mln zł. Od początku obecnej
perspektywy unijnej miasto pozyskało
już ok. 374 mln zł ze środków zewnętrznych, w tym ponad 22,3 mln zł
na termomodernizacje.
TK
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Jeszcze w tym roku przy dziesięciu rudzkich przedszkolach zostaną zmodernizowane place zabaw. Z budżetu miasta przekazano na ten cel w sumie blisko
300 tys. złotych. Po ok. 30 tys. zł trafiło do przedszkoli nr 8, 18, 24, 30, 32, 34, 35, 43, 45 i 47. W sumie na inwestycje w różnego rodzaju place zabaw, strefy
aktywności rodzinnej czy skateparki od roku 2011 wydano około 9 mln złotych.

Kolejne place zabaw

W tym roku do dziesięciu rudzkich
przedszkoli przekazano po 30 tys. złotych na rewitalizacje placów zabaw. Taka sama kwota w przyszłym roku zasili
dziesięć kolejnych placówek, podobnie
będzie w roku 2020. Za cztery lata, czyli w 2021 r., kwota 30 tys. zł trafi na konta tych przedszkoli, które otrzymały dofinansowanie w tym roku. – Przekazanie
pieniędzy bezpośrednio do placówek pozwala na zaspokojenie najpilniejszych
potrzeb dotyczących placów zabaw
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
– Wiemy, że placówki potrzebują więcej
środków i w miarę możliwości budżetowych miasta będziemy je przekazywać
– zapewnia.
W Miejskim Przedszkolu nr 8 dofinansowanie zostanie przeznaczone na
zakup domku przedszkolaka, karuzeli
tarczowej, lokomotywy z wagonikiem
oraz dwóch ławek. Miejscowo zostanie
również położona mata przerostowa.
Z kolei w Miejskim Przedszkolu nr 18
sprawą priorytetową była wymiana nawierzchni w ogrodzie przedszkolnym.
Teren został wyrównany i uporządkowany, a na całej powierzchni została
wyłożona trawa z rolki. Warto przypomnieć, że we wrześniu tego roku miasto

zrealizowało remont elewacji budynku
przedszkola.
W listopadzie urządzenia zostaną zakupione również do Miejskiego Przedszkola nr 24. Będzie to lokomotywa
z wagonikiem, zestaw zabawowy, kilkuosobowy samochód-bujak oraz huśtawka. Plac zabaw mieszczący się przy
placówce, do której uczęszcza 137
przedszkolaków, jest podzielony na
część dla dzieci młodszych i starszych.
Na doposażenie czeka jeszcze plac dla
starszaków.
Do końca listopada ma być również
zakończony montaż urządzeń w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 30.
Z kolei w grudniu powinien zakończyć
się montaż zestawu zabawowego
w ogrodzie Miejskiego Przedszkola
nr 32, a w MP nr 34 dodatkowo powstanie boisko do gier i zabaw sportowych.
Nowe urządzenia zostaną zamontowane również na placach zabaw Miejskich Przedszkoli nr 35 oraz 43. Kwota
ta wystarczyła na zakup i zamontowanie nowych huśtawek, karuzeli, trapu
drewnianego, podłoża pod miejsca zabaw ruchowych oraz zestawu „lokomotywa”. Prace powinny zostać w li-

stopadzie. – Z placu zabaw korzysta
150 dzieci, w tym również dzieci niepełnosprawne, dlatego każda kwota na
tę inwestycję nas cieszy – mówi Beata
Sroka, dyrektor MP nr 43. Natomiast
do 6 grudnia będzie zamontowany duży zestaw urządzeń zabawowych i karuzela platforma w MP nr 45.
Z kolei plac zabaw przy Miejskim
Przedszkolu nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi zostanie doposażony w nowe
urządzenia w strefach zarówno dla dzieci najmłodszych, jak i starszych. Dzieci
będą mogły korzystać m.in. z drewnianego zestawu zabawowego z drabinkami
wspinaczkowymi oraz z urządzeniami
manipulacyjnymi do gier. Inwestycja ma
być wykonana do końca listopada br.
Warto dodać, że od 2011 roku w Rudzie Śląskiej wybudowano 22 place zabaw w ramach programu „Radosna
Szkoła”, zmodernizowano i rozbudowano 14 placów zabaw, m.in. przy basenie letnim, w parku dworskim, na
kochłowickich plantach, w parku Strzelnica, parku Kozioła, na osiedlach Paryż
i Kaufhaus. W ubiegłym roku wybudowano plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 25 oraz zmodernizowano infrastrukturę
rekreacyjno-zabawową

Jeszcze w tym roku przy 10 przedszkolach w Rudzie Śląskiej
zostaną zmodernizowane place zabaw.
przy MP nr 36. W tym roku w ramach
budżetu obywatelskiego został zrewitalizowany plac zabaw przy MP nr 42, a prace przy MP nr 39 są w toku. Wyjątkowy,

industrialny plac zabaw powstaje również na rewitalizowanej hałdzie przy
ul. 1 Maja w Wirku. W Rudzie Śląskiej
jest 29 przedszkoli.
AS

Marchewka z serkiem mascarpone – takie połączenie smaków proponuje Marcelina Skubis, laureatka październikowej edycji konkursu Rudzkie Smaki. Rudzianka zaproponowała przepis na ciasto marchewkowe z kremem mascarpone. Do 18 listopada można przesyłać przepisy na zapiekanki oraz przysmaki na
wigilijny stół. Jeszcze w tym roku rudzki magistrat planuje wydać kalendarz z przepisami laureatów tegorocznej edycji „Rudzkich Smaków”.

Warzywo na słodko

– To ciasto to ciekawa jesienna
propozycja. Jest smaczne i wilgotne,
pachnie cynamonem – mówi Marcelina
Skubis, autorka przepisu. – Polewa z budyniu ugotowanego na soku i galaretce
podkreśla marchewkową nutę ciasta
i równoważy łagodny smak kremu – dodaje.
Zapraszamy do kulinarnej zabawy
z rudzkim magistratem. Do 18 listopada
można przesyłać przepisy na zapiekanki i przysmaki na wigilijny stół. – Smak
listopada i smak grudnia chcemy wybrać jeszcze w tym miesiącu, tak aby
zdążyć z wydaniem kalendarza z przepisami laureatów przed nowym rokiem
– mówi Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
UM. – Będzie to już piąty kalendarz kulinarny z potrawami mieszkańców nie
tylko Rudy Śląskiej – dodaje.
Przepisy do listopadowej i grudniowej edycji 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 Wydziale Komunikacji Społecznej
i Promocji Miasta (p. 325).
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.
Ciasto marchewkowe
z kremem mascarpone
Składniki:
Ciasto:
– 2 szklanki mąki,
– 2 łyżeczki sody,
– 2 łyżeczki cynamonu,
– 4 jajka,
– 1 szklanka cukru,
– 2 szklanki startej marchewki
(na drobnych oczkach),

Rudzki Informator Samorządowy

– 2/3 szklanki oleju;
Krem:
– 200 ml śmietany 30%,
– 250 g serka mascarpone,
– 4 łyżki cukru pudru,
– 1,5 łyżeczki żelatyny
(opcjonalnie);
Polewa:
– 500 ml soku marchewkowego
(typu Kubuś),
– 1 budyń waniliowy,
– 1 galaretka pomarańczowa.
Przygotowanie
Ciasto: mąkę mieszamy z sodą i cynamonem. Jajka ubijamy z cukrem na
puszystą masę. Ubijając dalej, dodajemy naprzemiennie mąkę i olej. Następnie dodajemy startą marchewkę i delikatnie mieszamy. Ciasto wlewamy do
formy (23x28 cm) wyłożonej papierem
do pieczenia i pieczemy około 50 minut w 180oC (termoobieg). Po wystudzeniu przecinamy ciasto na pół.
Masa: śmietanę ubijamy na sztywno
z cukrem pudrem, następnie dodajemy
ser mascarpone i mieszamy na niskich
obrotach. W celu uzyskania sztywnej

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

Przepis na ciasto marchewkowe znajdzie się w kalendarzu kulinarnym na 2019 r.
konsystencji kremu można dodać do
masy żelatynę rozpuszczoną w odrobinie śmietany, wtedy ciasto będzie stabilne. Tak przygotowaną masą przekładamy blaty ciasta.
Polewa: w rondelku podgrzewamy
250 ml soku. W pozostałej części soku
rozprowadzamy
budyń. Wlewamy

masę do gotującego się soku i zagotowujemy. Zdejmujemy masę z ognia,
wsypujemy galaretkę i mieszamy do
rozpuszczenia. Polewę odstawiamy do
przestygnięcia, następnie rozprowadzamy na cieście. Dekorujemy bitą
śmietaną.
Smacznego!
IM
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ORZEGÓW

RUDA

Od 11 lat działają dla dzielnicy

Foto: JO

Towarzystwo Miłośników Orzegowa działa w naszym mieście od jedenastu lat. Przez ten czas jego członkowie niejednokrotnie udowadniali, czym jest miłość do swojej małej ojczyzny. Po ubiegłorocznym jubileuszu
orzegowianie (z pochodzenia, a często wyłącznie z wyboru) nie zwalniają tempa i kolejny rok minął im równie
intensywnie. Podsumowano go podczas wtorkowego (30.10) spotkania.

Do grona ambasadorów Orzegowa dołączyły trzy osoby.

Była to okazja do podsumowania minionego roku działalności Towarzystwa Miłośników Orzegowa. Podczas uroczystości
wręczono również honorowe wyróżnienia
dla osób związanych z TMO. – Mijający rok
minął nam pod hasłem „Rok Karola Goduli
i Joanny Schaffgotsch”. W związku z tym
m.in. zorganizowaliśmy dwie duże wystawy,
Jedna z nich została przygotowana z okazji
rocznicy konsekracji naszego kościoła. Natomiast tematyka drugiej związana była
z rodem Schaffgotschów – przypomniała
Iwona Skrzypczyk-Sikora, prezes Towarzystwa Miłośników Orzegowa. – Byliśmy
również na dwóch wyjazdach do mauzo-

leum rodzinnego w Kopicach, gdzie pochowani są członkowie rodziny Schaffgotschów.
Ponadto w czerwcu gościliśmy prawnuka
Joanny von Schaffgotsch, hrabiego Hansa
Ulricha Graf Schaffgotscha – dodaje.
Członkowie TMO włączyli się również
w organizację festynu, który odbył się podczas otwarcia ryneczku w Orzegowie,
a także kontynuowali renowację starego
cmentarza w dzielnicy i przygotowali kalendarz orzegowski na 2019 rok. Jednym
z działań jest także nagradzanie tzw. ambasadorów Orzegowa, co właśnie uczyniono
podczas urodzinowego spotkania. W tym
roku tytuły otrzymali: radna Sejmiku Woje-

wództwa Śląskiego, Urszula Koszutska;
pochodzący z Orzegowa profesor Bronisław Barchański oraz Paweł Kroliczek,
członek TMO, który czuwa nad pracami
wykonywanymi na starym cmentarzu. – Tego typu stowarzyszenia są niezwykle ważne, ale też miejsce to jest niezwykle ważne,
bo Orzegów ma w sobie coś, co nazywa się
genius loci (duch miejsca) – mówił prof.
Barchański. – Niektórzy przyjeżdżają tutaj
tysiąc kilometrów, co świadczy o tym, że
kochają to miejsce i sercem są za swoją małą ojczyzną – dodał.
Dodajmy, że do Towarzystwa Miłośników Orzegowa należy ok. 70 osób i to nie
tylko mieszkańcy Orzegowa, ale również
pozostałych dzielnic. Liczna grupa sympatyków mieszka także w Niemczech. – Są to
głównie osoby starsze, ale mamy też dużą
grupę osób młodych, które popierają naszą
działalność i są nią zainteresowani – podkreśliła Iwona Skrzypczyk-Sikora. – My ze
swojej strony planujemy kontynuacje dotychczasowych działań. Na pewno wznowimy i wzbogacimy o historię kolejnych rodzin
wystawę o rodach orzegowskich. W przyszłym roku także planujemy organizację festynu – zapowiedziała.
Joanna Oreł

Wiedzą co dobre, ważne i piękne

„Ważne, dobre, piękne” to hasło programu proﬁlaktycznego, który został
podsumowany w środę (31.10). W Młodzieżowym Domu Kultury odbyła
się gala, podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia młodym laureatom, uczestniczącym w trzech konkursach. Rudzianie popisali się swoimi talentami plastycznymi, muzycznymi i literackimi.

Foto: AL

www.wiadomoscirudzkie.pl

W MDK-u nie brakowało występów artystycznych.

Program proﬁlaktyczny „Ważne, dobre,
piękne” to m.in. konkurs plastyczny, adresowany do rodzin, który miał na celu podkreślenie wartości rodzinnych.
– Dziecko w tym konkursie było głównym autorem danej pracy, ale mogli wspierać je rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, czy
kuzynostwo. Łącznie wpłynęło do nas ok.
siedemdziesięciu prac, a autorów było około ok. osiemdziesięciu – powiedział Jerzy
Mazurek, wicedyrektor Młodzieżowego
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej. – W kolejnym konkursie „Piosenki Pozytywnej
i Pozytywnego Słowa”, który polegał na

przygotowaniu piosenki, wiersza lub kawałka prozy, zgłoszeń było kilkadziesiąt.
Trzecim konkursem i chyba najtrudniejszym, był konkurs literacki, do którego
zgłoszono siedemnaście prac. W ramach
niego trzeba była napisać wiersz, scenariusz lub opowiadanie – dodał.
Konkursy organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury i Urząd Miasta Ruda
Śląska, co roku cieszą się dużym zainteresowaniem. Biorą w nich udział dzieci
i młodzież w różnym wieku, począwszy od
przedszkoli i szkół podstawowych, kończąc
na szkołach ponadpodstawowych.
AL
OGŁOSZENIE

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, tel. 32 248-62-40, www.mckrudasl.pl
7 listopada, godz. 11.00
Festiwal Piosenki Patriotycznej „Z piosenką do wolności” – przesłuchania konkursowe

Przesłuchania odbywać się będą na żywo, w formie otwartej dla publiczności. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku
13-26 lat – solistów, grup wokalnych i chórów oraz grup wokalno-instrumentalnych. Uczestnicy wezmą także udział w warsztatach
wokalno-instrumentalnych, [7-9 listopada] oraz w ﬁnałowym koncercie galowym.
Wstęp wolny

9 listopada, godz. 19.00
„Smak Tropików” stand-up Wojciecha Cejrowskiego

Opowieści z Madagaskaru, Ameryki Łacińskiej oraz z Wysp Ludożerców. Smak jest pretekstem, a przedstawienie jest komediowe, a nie kulinarne. Co je ekipa ,,Boso…”, na wyjazdach? Polowanie na krokodyle za pomocą samochodu oraz kilka dobrych rad
pochodzących z tropików: mężczyźni powinni być brzydcy, a kobiety nie powinny się odchudzać.
Bilety w cenie: 75 zł

10 listopada, godz. 17.00
Koncert „Z piosenką do wolności” – Trio Grzegorza Płonki

Finałowy koncert galowy. Tegoroczny laureat nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury, ubiegłoroczny laureat tytułu ,,Hanysa”, śląski bard Grzegorz Płonka wystąpi podczas koncertu podsumowującego Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej
,,Z piosenką do wolności”. Wystąpią również uczestnicy konkursu.
Wstęp wolny

11 listopada, godz. 17.00
Hanysy

Hanysy to wyjątkowe wydarzenie społeczno-kulturalne, organizowane przez Miasto Ruda Śląska i Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, którego pomysłodawcą i reżyserem jest Grzegorz Poloczek, popularny śląski kabareciarz, satyryk, autor tekstów i piosenkarz, niezwykle lubiany przez publiczność naszego regionu i nie tylko. Podczas uroczystej gali nagradzani są przedstawiciele świata
sportu, dziennikarstwa, medycyny, kultury, nauki, sztuki, przemysłu i biznesu, a także instytucje takie jak teatry, opery, fundacje,
centra kultury czy media.
Bilety w cenie: 50 zł parter i 40 zł balkon

16-18 listopada
XIII Spotkania Górskie ,,Lawiny”
Wstęp wolny

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl
9 listopada godz.19.00
Program kabaretowy „Spotkanie kolesiów”

Zenon Laskowik, Jacek Fedorowicz, Grzegorz Tomczyk. Bilety w cenie 65 zł i 80 zł

11 listopada, godz.17.00
Koncert zespołu BACIARY
Bilety w cenie 65 zł

16 listopada, godz.19.00
„Upiór w operetce”– widowisko muzyczne
Bilety w cenie 69 zł, 75 zł, 65 zł

Miejska Biblioteka Publiczna – Filia Nr 16 MBP, tel. 32 248-13-18
9 listopada godz. 19.00
Finał XIV Regionalnego Konkursu Poetyckiego po ślonsku im. ks. Norberta Bonczyka

Od roku 2005 Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej organizuje Regionalny Konkurs Poetycki po ślonsku im. ks. Norberta
Bonczyka. Tematyka związana jest ze Śląskiem.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza drugi 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
Pierwszy przetarg ustny ograniczony przeprowadzony w dniu 25.10.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem zbycia w drodze drugiego 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 119.000,00 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.
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KOMUNIKAT
PREZYDENTA MIASTA
– SZEFA OBRONY
CYWILNEJ
MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Informuję, że w dniach 14-15 listopada 2018 roku
(termin zapasowy 16 listopada br.) zaplanowano trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren
alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu
w ramach krajowych ćwiczeń RENEGADE-SAREX 18/II,
organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej
Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie
dla ludności cywilnej.
Alarmowanie będzie miało miejsce tylko na terenie
powiatów znajdujących się na trasie ewentualnego
przelotu statku powietrznego. Wówczas w ramach treningu przewiduje się wykorzystanie syren alarmowych
do:
• ogłoszenia alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty,
• odwołania alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy
minuty.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje

Przetarg odbędzie się w dniu 11.12.2018 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 4.12.2018
r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 6.000,00 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.

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska oraz o zamieszczeniu na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości
własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu
geodezyjnym nr 1434/24 o pow. 821 m2 i 1453/24
o pow. 548 m2, zapisane na karcie mapy 2,
w obrębie Orzegów, położonej w Rudzie Śląskiej
przy ul. Akacjowej, która zostanie zbyta na rzecz jej
użytkowników wieczystych.
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Pani dr Irenie HOWANIEC
wyrazy szczerego współczucia
i słowa otuchy
z powodu śmierci

MĘŻA Teodora Howańca
składają
pracownicy Przychodni ,,BUM-med” Sp. z o.o.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta wykazu lokalu mieszkalnego usytuowanego
na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. 1 Maja 218/13,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska,
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemcy.
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„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Janiny Potyki
emerytowanej pracownicy
Urzędu Miasta Ruda Śląska

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jej śmierci
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
Wszystkim, którzy okazali pomoc i wsparcie
oraz wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Ireny Gałąski

Grażynie Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska,
przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, delegacjom,
współpracownikom
składa Celina Opielka wraz z rodziną

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu
nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniach
geodezyjnych 1440/24 i 1459/24 o łącznej powierzchni 1583 m2,
zapisanej na karcie mapy 2, obręb Orzegów, położonej w Rudzie
Śląskiej przy ul. Leszczynowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu
geodezyjnym 2223/30 o pow. 998 m2, zapisanej na karcie mapy 3,
obręb Kochłowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Głogowej,
przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej
użytkowników wieczystych w trybie art. 32 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
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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

Halemba, trzypokojowe, 54 m2, 165 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Drobne usługi budowlane. Tel. 607-219491, 32 240-04-01.

Halemba, jednopokojowe, 30 m2, 84 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

Ruda, trzypokojowe, 82 m2, 108 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

Bykowina, dwupokojowe, 51 m2, 95 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.

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

Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń.
Cena od 0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA
AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 77161-31, 502-097-300. Ruda Śląska - Chebzie ul.
Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607-969-200.

Firma

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW na stanowiska:

BRYGADZISTA, MAJSTER ORAZ MURARZ, ZBROJARZ,
CIEŚLA, POMOCNIK OGÓLNOBUDOWLANY

NUMERY KONTAKTOWE: 784 612 706, 788 266 235

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.
Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
513-981-778.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116672.
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.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu
geodezyjnym nr 1448/24 o pow. 1357 m2, zapisanej na karcie mapy
2, w obrębie Orzegów, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Akacjowej,
która zostanie zbyta na rzecz jej użytkowników wieczystych.

Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel.
605-109-517.
„Złota rączka” – kompleksowe profesjonalne remonty łazienek, panele, instalacje c.o.
Tel. 784-699-569.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.
Pranie mebli tapicerowanych, dywanów.
Szybko i solidnie. Tel. 519-639-121.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

USŁUGI POGRZEBOWE

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu
geodezyjnym 1451/24 o pow. 1408 m2, zapisanej na karcie
mapy 2, obręb Orzegów, położonej w Rudzie Śląskiej przy
ul. Akacjowej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
na rzecz jej użytkowników wieczystych w trybie art. 32 ustawy z dnia
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
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DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi
pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek,
ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-2627.

NIERUCHOMOŚCI

Nowy Bytom, dwupokojowe, 41 m2, 119
tys., www.ANEL.pl tel. 502-052-885
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne,
gotówka, tel. 730-770-900.
Sprzedam 3 pokoje Solidarności, 110 tys.,
2 pokoje, Sławika 44 m2, 109 tys., Olszynowa
37 m2, 105 tys. Tel. 793-017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.
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.
Sprzedam 2 mieszkania na Goduli: 50
tys., 65 tys. Tel. 668-845-818.
Sprzedam lub wynajmę M-3, 42,3 m2, Wirek. Tel. 513-903-407.
Wirek, M-2, 34 m2, 39 tys. Tel. 609-814723.
Zarządzanie Nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi, wspólnotami mieszkaniowymi. Tel. 785 720 563, www.fhutechnika.
pl.
Ruda Śl.-Halemba sprzedam dom 100 m2,
zabudowanie gospodarcze 70 m2 na działce
1044 m2. Tel. 004925948934008.
Do wynajęcia lokal użytkowy w centrum
Nowego Bytomia. Tel. 603-372-240.
Sprzedam mieszkanie 37 m2, parter, Halemba, cena do negocjacji 115 tys. Bez pośredników. Tel. 661-689-503.

MOTORYZACJA

Skup zużytych akumulatorów i felg aluminiowych. Tel. 32 275 05 47, 603-534-003.
Skup samochodów na części. Tel. Tel. 32
275 05 47, 603-534-003.

PRACA
Buduj-Remontuj zatrudni pracowników
ogólnobudowlanych. Tel. 784-612-706, 788266-235.
Zatrudnię kucharza/kucharkę na cały etat.
Praca Ruda Śląska 1 biuro.stolowka@interia.
pl. Tel. 517-333-960.
Przyjmę pracowników do pracy – brukarstwo, ogrodzenia. Tel. 504-334-464.
Firma BAREX z Zabrza zatrudni kierownika
budowy. Prawo jazdy kat. B. Praca na delegacjach. Kontakt, tel. 32 740-91-63, 604-908300.
Zatrudnimy kierowcę ambulansu oraz
sanitariusza-noszowego i ratownika medycznego. NZOZ Paktor, tel. 32 771-71-02,
praca@paktor.com.pl.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 32 240-84-76.
Osobę do montażu instalacji zatrudnię. Tel.
604-796-694 w godz. 17-18.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 608-793-121.
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych. Tel. 603-975-040.
Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera z pasją. Tel
785-081-977.

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

RÓŻNE
Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.
TEL. 502-052-885, ANEL.

Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

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

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

Kupię wszelkie starocie od igły po szafę.
Tel. 603-280-675.

NAJMŁODSI
RUDZIANIE
– WITAMY
W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ

Miłosz Szczęch
syn Joanny i Wojciecha
ur. 18.10. (2850 g i 53 cm)

Borys Grzyb
syn Moniki i Dawida
ur. 17.10. (3350 g i 59 cm)

Mikołaj Gołąb
syn Aleksandry i Krzysztofa
ur. 18.10. (3400 g i 54 cm)

Marcel Macioł
syn Bożeny i Sebastiana
ur. 18.10. (3820 g i 58 cm)

Tatiana Penszor
córka Justyny i Kamila
ur. 16.10. (3450 g i 51 cm)

Bartosz Rytkowski
syn Sabiny i Pawła
ur. 16.10. (3550 g i 54 cm)

Tomasz Namysło
syn Agnieszki i Mirosława
ur. 16.10. (2980 g i 52 cm)

Michał Wróblewski
syn Wiktorii i Łukasza
ur. 16.10. (3200 g i 54 cm)

Zosia Schabek
córka Agnieszki i Wojciecha
ur. 19.10. (3590 g i 58 cm)

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna
Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka
Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego
36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227.
Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna
w godz. pn. 8.00-17.00, wt., śr., czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy
ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje
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Ostatni raz pobiegli z wiewiórką
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Biegacze
sprawdzili
swoje
siły
po raz
ostatni
w tym
sezonie.

SP. Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ , UL. 1 MAJA 218
Oferuje do sprzedaży na terenie miasta Ruda Śląska działkę gruntową niezabudowaną o numerze
geodezyjnym 3376/218 o powierzchni 20163 m2, położonej u zbiegu ulic: Chorzowskiej i Lisiej w Rudzie
Śląskiej, zapisaną w księdze wieczystej GL1S/00018385/9, która w drodze przetargu nieograniczonego
zostanie sprzedana zgodnie z ustaleniami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Działka ulokowana jest pomiędzy ulicami Chorzowskiej i Lisiej, która posiada dostęp do drogi publicznej.
W planie przestrzennego zagospodarowania oznaczona jest symbolem 162 MWI i przeznaczona jest na
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z niewielkim fragmentem terenu zabudowy usługowej.
Teren położony jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz kompleksu
garażowego, Jest możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową.
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego wynosi netto 2 700 000 zł.
Kwota postąpienia wynosi 30.000,00 zł – w przypadku przeprowadzenia licytacji zgodnie z regulaminem
postępowania w sprawach zbywania nieruchomości przez Spółkę.
Wysokość wadium wynosi 60.000,00 wpłacone w kasie Spółki najpóźniej do godz. 14.00 dnia
poprzedzającego dzień przeprowadzenia przetargu lub na rachunek Spółki 03 1050 1331 1000 0010
0109 0321 najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia przetargu, przy czym za datę
wpływu na rachunek Spółki uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Zarządu do dnia 6.12.2018 do godziny 11.00.
Bliższych informacji o nieruchomości oraz regulamin postępowania w sprawach zbywania
nieruchomości przez Spółkę można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki w Rudzie Śląskiej pod
numerem 32 242-01-33 wew. 777, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie
www.mpgm.com.pl.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu garaży usytuowanych
na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Alojzego Jankowskiego – garaż nr 7,
ul. Alojzego Jankowskiego – garaż nr 3,
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące
ogródki rekreacyjne położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Katowickiej.

Listopadowy „Bieg Wiewiórki” w tym sezonie za
nami. Zapaleni biegacze i miłośnicy nordic walking
spotkali się po raz ostatni w tym roku by sprawdzić
swoją kondycję. Na zakończenie uczestnicy imprezy
otrzymali pamiątkowe statuetki, czyli „Rudzką Wiewiórkę” za udział w tegorocznym cyklu.
– W sobotę odbył się już dziewiąty i przy tym ostatni bieg w trzecim cyklu „Biegu Wiewiórki”. Pomimo
niesprzyjającej pogody mogliśmy się cieszyć z wysokiej frekwencji. Na starcie pojawiło się ponad sto
dzieciaków, a dorosłych było ponad dwieście – podkreślił ultramaratończyk August Jakubik. – Rozdaliśmy 210 „Małych Rudzkich Wiewiórek” osobom,
które wzięły udział w przynajmniej sześciu biegach.
Z kolei „Dużych Rudzkich Wiewiórek” przygotowaliśmy dziewięćdziesiąt trzy. Otrzymali je uczestnicy,
którzy minimum osiem razy pobiegli z wiewiórką –
dodał.
Tak jak w latach ubiegłych bazą dla uczestników imprezy była bieżnia Szkoły Podstawowej Sportowej
nr 15 przy ul. Energetyków oraz las halembski. Zawodnicy rywalizowali na pętli o długości 4,2 km, którą w za-

leżności od predyspozycji można było pokonać od jednego do pięciu razy. Limit pokonania pełnego dystansu,
czyli 21 km wynosił 2:45 godziny. Na tej samej trasie
rywalizowali wielbiciele nordic walking, dla których
maksymalny dystans wynosił 12,6 km. Tradycyjnie na
dzieci i młodzież do lat 15 czekał bieg na dystansie
1 km. – To impreza rekreacyjna i rodzinna, dlatego nie
jest ważny wynik, tylko częstotliwość startów. Każdego
roku liczba uczestników, którzy biorą udział w biegu,
jest podobna, ale w tym roku jest więcej dzieci niż w poprzednich latach, co bardzo nas cieszy. Frekwencja
pokazuje, że ludzie lubią ten bieg, dlatego w przyszłym
roku także pobiegniemy z wiewiórką – dodał August
Jakubik.
Sobotni (3.11) „Bieg Wiewiórki” była także dobrą
okazją, żeby wesprzeć chorego Kacpra Grajdka. – Przy
okazji biegu postanowiliśmy pomóc dziewięcioletniemu Kacperkowi, który jest chory na glejaka. Zebraliśmy tysiące maskotek, które sprzedajemy po pięć złotych, a pieniądze z tego przekażemy na leczenie naszego małego rudzianina – zaznaczyła Aleksandra Poloczek, prezes Fundacji Przyjaciół Świętego Mikołaja.

PIŁKA NOŻNA

Zwycięski Grunwald
Ze zwycięstwa swojej drużyny mogą cieszyć się kibice Grunwaldu. W sobotę (3.11) w 11. kolejce Grunwald zwyciężył z UKS-em Szopienice wynikiem 5:3.
To był ważny mecz dla zawodników z Halemby, ponieważ przed tą kolejką tracili dziewięć punktów do lidera
z Bielszowic.
Początek meczu był bardzo udany dla Grunwaldu,
a szczególnie jego pierwsze 45 minut. Piłkarze z Rudy
Śląskiej całkowicie zdominowali przeciwników. Wtedy też padły cztery bramki dla rudzian (4:1). W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Szopienice miały

szansę na zdobycie bramki, jednak bez efektu. W drugiej połowie meczu zawodnicy UKS-u Szopienice traﬁli do bramki po raz drugi. Później trener Grunwaldu
dokonał zmian i roszad w ustawieniu. W końcu jedna
z kontr przyniosła efekt. Rozgrywający kapitalny mecz
duet Patryk Twardoch/Wojciech Jankowski strzelił
piątą bramkę. Natomiast obrońca gospodarzy dostał
dwie żółte kartki i opuścił boisko. Grunwald stwarzał
kolejne bramkowe okazje, jednak to gospodarze
w końcówce regulaminowego czasu gry wywalczyli
jedenastkę zakończoną bramką.
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Akrobatyka

Każdy z medalem

Kolejny sukces odnieśli akrobaci na zawodach w Libiążu.
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Biegi przełajowe w halembskim lesie
Ponad 600 młodych zawodników ze Śląska wystartowało w finale
wojewódzkim Sztafetowych Biegów Przełajowych. Ta największa impreza roku sportu szkolnego w województwie śląskim odbyła się we
wtorek (30.10) na bieżni Szkoły Podstawowej nr 15 Sportowej w Halembie oraz w halembskim lesie. – Zawody te uczą współzawodnictwa
i uczciwej rywalizacji. Dzieci i młodzież mogą też sprawdzić swoje
możliwości fizyczne oraz wytrzymałość. Z kolei udział w tych zawodach
dla szkół to prestiż i sukces, bo to przecież szczebel wojewódzki – tłumaczył Piotr Prencel, dyrektor Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15.
– Można śmiało powiedzieć, że poziom tych zawodów jest z roku na rok
coraz wyższy – dodał.
Finał wojewódzki to finał poszczególnych etapów rozgrywanych na
poziomie miast i gmin. Trzy najlepsze sztafety z tego etapu przeszły do
zawodów rejonowych. Ruda Śląska podlega pod rejon Zabrze, dlatego

Biegi
przełajowe
to impreza
skupiająca
zawodników
z Rudy
Śląskiej
i innych
miast.
trzy szkoły z naszego miasta startowały ze szkołami z Zabrza, a zwycięzca z rejonu awansował do etapu wojewódzkiego. W finale wystartowało szesnaście sztafet, a w każdej uczestniczyło sześciu zawodników w kategoriach dziewcząt i chłopców.
OGŁOSZENIE

Z medalami wrócili zawodnicy
KPKS-u Halemba z Otwartych Mistrzostw Małopolski, które odbyły
się w sobotę (3.11) w Libiążu.
– Aż 341 zawodników z 20 klubów
rywalizowało na planszy, ścieżce
oraz trampolinach. Na tym tle reprezentacja KPKS-u Halemba wyglądała raczej skromnie, ale jak zażartował jeden z rodziców, „poszliśmy na
jakość”. I faktycznie była to prawdziwa jakość, bo wszyscy zawodnicy
wyjechali z zawodów z medalem
– zaznacza Danuta Wodarska, prezes
KPKS-u Halemba.
W najmocniej obsadzonej konkurencji dwójek kobiet klasy trzeciej
Pola Mendocha i Zuzia Krawieczek
zajęły drugie miejsce. W klasie wyższej Dagmara Piktas i Lilianna Szudy zdobyły złoto. Równie cenny,
choć dający drugie miejsce, był występ Emilki Krawczyk i Marty Sze-

beszczyk. – Bardzo dobry występ i kolejne drugie miejsce dla KPKS-u Halemba zdobyły Ala Szal, Weronika
Krzykalska i Maja Kuropatwa. Pecha miał Kajtek Szal z Martynką
Niedochodowicz, którzy po błędzie
„w gięciu” zajęli najniższy stopień
podium. Podziękowania dla trenerek
za przygotowanie zawodników i dla
zawodników za piękne emocje – podsumowała Wodarska.
Wyniki
Dwójki kobiet: 1. miejsce Dagmara Piktas/Lilianna Szudy (II klasa); 2. miejsce Marta Szebeszczyk/
Emilia Krawczyk (II klasa);
2. miejsce Zuzanna Krawieczek/Pola Mendocha (III klasa). Trójki kobiet: 2. miejsce Weronika Krzykalska/Maja Kuropatwa/Alicja Szal (III
klasa). Dwójki mieszane: 3. miejsce:
Martyna Niedochodowicz/Kajetan
Szal (III klasa).

Szachy

Mistrz
szachów
Jakub Herwy triumfował podczas III Ogólnopolskich Mistrzostw
Szkół i Przedszkoli w szachach.
Wtorkowe (30.10) zawody, które
odbyły się w katowickim Spodku,
przyniosły młodemu rudzianinowi
tytuł mistrza Polski szkół podstawowych klas szóstych. W zawodach wzięło udział ponad 1500
dzieci.

Młody rudzianin odniósł
kolejne zwycięstwo w swojej
krótkiej karierze.

Piłka nożna w skrócie
11. kolejka, klasa A, Katowice
Strażak Mikołów
– Urania II Ruda Śląska 1:2
1:0 Jastrzębski, 34 min., 1:1 Rotkegel, 40 min., 1:2 Sobierański, 44
min.
UKS Szopienice
– Grunwald Ruda Śląska 3:5
0:1 Ogłoza, 16 min., 0:2 Jankowski, 33 min., 0:3 Twardoch, 36 min.,
0:4 Ogłoza, 41 min., 1:4 Chodak,

48 min., 2:4 Wentkowski, 63 min.,
2:5 Jankowski, 78 min., 3:5 Wentkowski, 88 min. (karny).
Śląsk II Świętochłowice
– Wawel Wirek 0:3
0:1 Maciejok, 15 min., 0:2 Lux, 66
min., 0:3 Buchcik, 78 min.
MKS Siemianowiczanka II
– Jastrząb Bielszowice 1:1
1:0 Albrecht, 28 min., 1:1 Nowok,
67 min.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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www.wiadomoscirudzkie.pl

Ruda Śląska | Ruda | Matejki 14
797 027 212, 32 340 00 84

Ruda Śląska | Wirek | 1 Maja 194
797 027 226, 32 340 85 26

Ruda Śląska | Halemba | P. Skargi 114a
797 027 241, 32 242 40 95

