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POmAgAmy 

Rudzianie pomagają Kacperkowi
Rudzianie mają wielkie serca i udowadniają to na każdym kroku. Po raz kolejny zrobili 
tak w przypadku dziewięcioletniego Kacperka grajdka, u którego w sierpniu tego roku 
zdiagnozowano bardzo ciężką chorobę – glejaka wielopostaciowego. Od tego czasu trwa 
nieustanna walka o życie małego chłopca, w którą zaangażowali się m.in. mieszkańcy na-
szego miasta. W związku z tym w Rudzie Śląskiej od kilku miesięcy organizowane są liczne 
imprezy charytatywne, z których dochód przeznaczony jest właśnie na leczenie Kacpra.

Niedawno chłopcu można było pomóc 
podczas koncertu charytatywnego „O rety! 
Urzędowe kabarety”, który odbył się we 
wtorek (6.11) w Domu Kultury w Bielszo-
wicach. Podczas koncertu pracownicy 
rudzkiego Urzędu Miasta zaprezentowali 
skecze i piosenki w autorskim wykonaniu. 
Nie zabrakło też popisów tanecznych.  
– Mam nadzieję, że ten pełen radości kon-
cert będzie promykiem słońca, który dotrze 
do naszego małego wojownika i doda mu sił 
w walce o zdrowie – powiedziała podczas 
koncertu Grażyna Dziedzic, prezydent Ru-
dy Śląskiej. – Jestem bardzo dumna z pra-
cowników Urzędu Miasta, że zorganizowali 
takie wspaniałe, pełne humoru i dobrej za-
bawy przedstawienie. Wszyscy życzymy 
Kacprowi powrotu do zdrowia i dużo szczę-
ścia dla niego i jego rodziców – dodała. 

Podczas koncertu udało się zebrać blisko 
9 tysięcy złotych. – Chcielibyśmy serdecz-
nie podziękować wszystkim zaangażowa-
nym osobom. Dla nas, rodziców ciężko cho-
rego dziecka, jest to sytuacja tak trudna, że 
bez pomocy ludzi dobrego serca nie byliby-
śmy w stanie tego przetrwać – dodali 
Agnieszka i Jarosław Grajdkowie, rodzice 

Kacperka. – Dzięki ludziom, 
którzy chcą nam poma-
gać, jesteśmy w kli-
nice, gdzie dano 
nam szansę na 
wyzdrowienie na-
szego dziecka 
oraz na powrót do 
normalnego życia. 
Leczenie odbywa się 
w Niemczech i jest bardzo 
kosztowne, dlatego wciąż prosimy 
o każdy grosz, gdyż sami nie jesteśmy w sta-
nie finansować leczenia syna. Dziękujemy 
wszystkim z całego serca – dodają. 

Koncert charytatywny urzędników to nie 
jedyne wydarzenie przygotowane z myślą 
o chorym Kacperku. W Rudzie Śląskiej ca-
ły czas organizowane są imprezy, których 
celem jest pomoc małemu rudzianinowi.  
– Od momentu, kiedy okazało się, że Kacper 
potrzebuje pomocy, mieszkańcy naszego 
miasta dają wielkie świadectwo miłości do 
drugiego człowieka i dzielą się tym, co ma-
ją. Organizowanych jest wiele akcji przez 
różnych ludzi i różne organizacje – podkre-
śliła Aleksandra Poloczek, prezes Fundacji 

Przyjaciół Świętego Mikołaja. – My też nie 
zostawiamy Kacperka bez pomocy. Zorga-
nizowaliśmy na przykład „Misiowy kier-
masz” podczas Biegu Wiewiórki oraz na 
rynku w Nowym Bytomiu, kiedy to można 
było kupić maskotkę za 5 złotych. To ważne, 
żebyśmy nie przechodzili obojętnie obok tej 
sprawy, bo tylko nasza pomoc pozwoli temu 
maluchowi odzyskać zdrowie – dodała.

Już niedługo pojawi się kolejna okazja 
do niesienia pomocy. 24 listopada od godz. 
10 do godz. 16 w SP nr 16 odbędzie się 
Charytatywny Maraton Fitness dla Kacper-
ka. Na uczestników imprezy będzie czekać 
finalistka programu „Mam Talent” Inna Bi-
liaieva z pokazem baniek mydlanych. 

OgŁOSZENIA

Dla dziewięciolatka na scenie MCK-u wystąpili rudzcy urzędnicy.
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PREZydENt 
mIAStA 

RudA ŚląSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń oraz zamieszczeniu w Biu-
letynie Informacji Publicznej urzę-
du miasta Ruda Śląska wykazu nie-
ruchomości własności gminy Ruda 
Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 
3337/223 o pow. 223 m2, zapisanej 
na karcie mapy 1, obręb Bielszo-
wice, położonej w Rudzie Śląskiej 
przy ul. Kingi 89d, przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej na rzecz jej użytkownika 
wieczystego.

PREZydENt 
mIAStA 

RudA ŚląSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń urzędu miasta Ruda Ślą-
ska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, 
naprzeciw pokoju 215) wykazu nie-
ruchomości gruntowej położonej 
na placu Jana Pawła II, która zosta-
nie oddana w najem na okres 3 lat 
z przeznaczeniem pod istniejącą 
działalność handlową, gastrono-
miczno-handlową, usługową.

Wpłat na leczenie Kacperka można do-
konywać na adres: Fundacja Pomóc Wię-
cej, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosno-
wiec, numer konta: 14 1750 0012 0000 
0000 2194 9302, tytuł wpłaty: Kacper Graj-
dek, PayPal: pomocwiecej@interia.pl. Na-
leży podać tytuł/cel przy wpłacie PayPal  
– Kacper Grajdek. Dane do przelewów za-
granicznych: Kod SWIFT: RCBWPLPW. 
Kod IBAN: PL 14 1750 0012 0000 0000 
2194 9302, tytuł wpłaty: Kacper Grajdek 
KRS: 0000389968, cel szczegółowy: Kac-
per Grajdek. Można też wpłacać pieniądze 
na stronie fundacji Się Pomaga przelewem 
lub wysyłając SMS-a.

  Agnieszka Lewko
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REKLAMA

RUDA ŚLĄSKA

Święto niepodległości po harcersku
Rudzcy harcerze święto odzyskania niepodległości 

postanowili obchodzić na różne sposoby – poprzez 
wizytę w stolicy, na sportowo, z pamięcią o barwach 
narodowych, a nawet na wodzie. Ostatnie dni upłynę-
ły pod znakiem szeregu działań harcerzy Hufca ZHP 
w Rudzie Śląskiej.

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości 4. Harcerska Drużyna Wodna „Hook” 
11 listopada na stawie Kokotek utworzyła pływającą 
flagę narodową. Stworzono ją z wykorzystaniem po-
siadanych przez drużynę kajaków, canoe, łódek, a tak-
że żaglówek. – Zaangażowanych w wydarzenie było 
ponad 100 osób z miejscowym WOPR-em, Uczniow-
skim Klubem Sportowym „Czwórka” oraz Polskim 
Związkiem Wędkarskim koło nr 51 – mówił Krystian 
Niegel, rzecznik prasowy rudzkiego Hufca ZHP.

Ponadto w setną rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości w Rudzie odbył się bieg na orientację, 
który został połączony z tematyką niepodległościową. 
Jednak już dzień wcześniej harcerze włączyli się 
w obchody. – W tym roku rudzcy harcerze zostali za-
proszeni do Warszawy, aby w przeddzień Święta Nie-

podległości uczestniczyć w centralnych uroczysto-
ściach przekazania ognia niepodległości. Ogień roz-
palony został w Kostiuchnówce, gdzie stoczono walki 
o niepodległość Polski pod dowództwem Józefa Pił-
sudskiego – podkreślał Krystian Niegel.

Rudzcy harcerze odwiedzili także Zabrze, gdzie 
w piątek wzięli udział w meczu Górnika Zabrze ze 
Śląskiem Wodzisław, przed rozpoczęciem którego 
wnieśli na płytę boiska wielką flagą narodową.  JO

Na stawie Kokotek w niedzielę ułożono żywą flagę.
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KOCHŁOWICE

W barwach biało-czerwonych
W obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości włączyli się także rudzcy seniorzy, za-
praszając do tego dzieci. Pomysł zrodził się podczas 
zajęć Klubu Aktywnego Seniora, który działa przy Do-
mu Kultury In-nY w Kochłowicach. W ten sposób w so-
botę (10.11) zorganizowano poranek niepodległościo-
wy, podczas którego m.in. przygotowywano ozdoby 
w barwach narodowych. 

– Grupa ok. 50 osób wzięła udział w zajęciach, pod-
czas których uczestnicy m.in. tworzyli kokardy, wstążki, 
pomponiki, czy breloczki. W ten sposób dzieci i seniorzy 
postanowili uczcić święto niepodległości – mówiła Bo-
gusława Grzyśka z Domu Kultury In-nY. – Ponadto 

rozdawaliśmy flagi, które zostały uszyte podczas zajęć 
Klubu Aktywnego Seniora. Pokazaliśmy m.in., jak pra-
widłowo należy złożyć taką flagę. W ten sposób starali-
śmy się uczulić uczestników na to, jak należy traktować 
nasze symbole narodowe – dodała.

Z jednej strony były to więc zajęcia artystyczne, ale 
z drugiej zahaczały o tradycję i historię kraju. – Mamy 
nadzieję, że w ten sposób udało nam się zachęcić więk-
szą liczbę osób do wywieszenia flagi – wyjaśniła Bogu-
sława Grzyśka. 

Dodajmy, że poranek niepodległościowy w Domu 
Kultury In-nY udało się zorganizować dzięki programo-
wi Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  JO

WIREK 

Mają powody, żeby kochać ojczyznę
„Sto powodów, by kochać naszą ojczyznę” to hasło 

uroczystości, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 7 
im. Adama Mickiewicza. Z okazji stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości w czwartek (8.11) uczniowie 
zaprezentowali inscenizację nawiązującą do wydarzeń 
historycznych oraz popisali się swoimi talentami. 

– Świętowaliśmy stulecie odzyskania przez Polskę nie-
podległości, a hasłem tej uroczystości było „Sto powo-
dów, by kochać naszą ojczyznę”. Na początku dzieci sa-
modzielnie w klasach pisały swoje propozycje. Każdy na-
pisał dziesięć powodów, dlaczego kocha ojczyznę – tłuma-
czyła Danuta Tułaj, nauczycielka w Szkole Podstawowej 
nr 7 i organizatorka uroczystości. – Podczas uroczystej 
akademii przedstawiliśmy sto powodów, dzięki którym ko-

chamy naszą Polskę. Pomiędzy tymi prezentacjami odbyły 
się występy taneczne i muzyczne. Zaprezentowana została 
również inscenizacja historyczna. Ponadto przedstawili-
śmy historię trzech osób, które były związane z odzyska-
niem przez Polskę niepodległości – dodała. 

W czwartkowe popołudnie sala gimnastyczna wypełni-
ła się po brzegi. W uroczystych obchodach Święta Nie-
podległości wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice 
i zaproszeni goście. Jednak najważniejszą rolę odegrały 
dzieci, bo to właśnie one zaprezentowały przed publicz-
nością program artystyczny związany z odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości. – Chcieliśmy, żeby to była 
uroczystość uczniów, którzy przygotowywali się do niej od 
miesiąca – powiedziała Danuta Tułaj.  AL

RUDA ŚLĄSKA

Melodie dla Niepodległej
To był wieczór muzyczno-tanecznych wrażeń. 

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości w czwartek (8.11) uczniowie Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia w Rudzie Śląskiej zapre-
zentowali klimatyczny koncert pt. „Melodie Nie-
podległej”. W Miejskim Centrum Kultury im.  
H. Bisty można było posłuchać utworów związa-
nych z historią Polski z początku XX wieku. 

– Początkowo ten koncert miał być lekcją historii 
dla naszych uczniów. Jednak później zostałem zasy-
pany przez moich nauczycieli wieloma pomysłami 
i propozycjami na uczczenie tej ważnej rocznicy. 
Postanowiliśmy więc zrobić muzyczny spektakl  
– tłumaczył Mirosław Krause, dyrektor Zespołu 
Szkół Muzycznych I i II stopnia. 

Podczas uroczystości nie zabrakło oczywiście 
wspomnień historycznych o losach Polski. – Pry-
mas Wyszyński powiedział, że sztuką jest umierać 
dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć 
dla niej. Myślę, że tę pierwszą sztukę opanowaliśmy 
do perfekcji i nie raz pokazywaliśmy, że potrafimy 
umierać dla ojczyzny i to w różnych okoliczno-
ściach. O wiele gorzej jest z tą sztuka dobrego życia 

dla ojczyzny. Tej lekcji, mimo że niepodległość  
odzyskaliśmy sto lat temu, chyba do końca nie  
odrobiliśmy – powiedział wiceprezydent Krzysztof 
Mejer podczas koncertu w MCK-u. 

Podczas koncertu oprócz uczniów rudzkiej szko-
ły muzycznej na scenie zaprezentowali się  tancerze 
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira 
Różyckiego w Bytomiu oraz Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach, z którymi 
współpracuje rudzka szkoła muzyczna. AL

Publiczność mogła podziwiać  
utalentowanych tancerzy. 
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RUDA ŚLĄSKA, ORNONTOWICE

Nasz narodowy kwiat
Niepodległościową, a zarazem... ogrodniczą ciekawostką podzielił się  

z nami Ronald Winkler, który urodził się w Rudzie Śląskiej, a obecnie 
mieszka w Ornontowicach. Pan Ronald pielęgnuje niezwykły ogród,  
w którym rosną równie niezwykłe okazy. Hoduje on m.in. różę odmiany 
Dagmar Spath, która jest w naszych biało-czerwonych barwach narodo-
wych. Ten ewenement zainteresował m.in. naukowców z Hannoveru, któ-
rzy ustalili, że róża odmiany Dagmar Spath to mutant po róży odmiany 
Joseph Guy i ma w sobie uśpione geny czerwonych płatków kwiatowych. 
Wyjątkowo rzadko są one uaktywnione pod wpływem promieniowania 
słonecznego, co z kolei ustalił Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.  
– Wtedy wśród białych kwiatów róży odmiany Dagmar Spath można spo-
tkać kwiat z domieszką od jednego do trzech płatków czerwonych tzw. 
chimerę, ale niestety wyjątkowo rzadko – tłumaczy Ronald Winkler. JO Fo
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

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.

RUDA ŚLĄSKA

Policjanci powoli wracają do pracy

– Od kilku dni dowiaduję się z ogólno-
polskich mediów, że bardzo dużo policjan-
tów przebywa na zwolnieniach lekarskich. 
Wydaje mi się ta sytuacja niepokojąca. Ja-
ko mieszkaniec Rudy Śląskiej chciałbym 
wiedzieć, czy mogę czuć się bezpiecznie 
w naszym mieście, czy gdy zadzwonię po 
pomoc na policję to ktoś przyjedzie? 
– zwrócił się do nas w ubiegłym tygodniu 
jeden z mieszkańców.

Protest policjantów rozpoczął się w lip-
cu, a w listopadzie szczególnie przybrał na 
sile. Policjanci domagali się m.in. wyż-
szych zarobków i reformy systemu emery-
talnego. Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji początkowo przedsta-
wiło projekt porozumienia, który zakładał 
dodatkowe podwyżki dla policjantów, 
a także nadgodziny płatne w 100 proc. i 30 
dni pełnopłatnego L4 dla funkcjonariuszy 
z pierwszej linii. MSWiA zapowiedziało 
także rezygnację z wymogu ukończonych 
55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. 
Związkowcy porozumienie jednak odrzuci-
li, tłumacząc, że to tylko połowa ich postu-
latów, a podwyżki są za niskie. 

Sprawdziliśmy, czy także w Rudzie Ślą-
skiej był problem. 7 listopada na L4 prze-
bywało 105 rudzkich policjantów. Nato-
miast ogółem w naszym mieście pracuje 
ich 311. – Jesteśmy w stałym kontakcie 
z komendantem policji i póki co problem 
dotyczy głównie drogówki. Żeby wesprzeć 
pracę policjantów, zwiększyliśmy liczbę pa-
troli Straży Miejskiej. Bezpieczeństwo 
w mieście jest pod kontrolą i nie dostajemy 
sygnałów, żeby działo się coś niepokojącego 
– wyjaśniał w ubiegłym tygodniu Krzysztof 
Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

We wtorek, 6 listopada opublikowany 
został list komendanta głównego policji 
gen. insp. Jarosława Szymczyka. – Tak jak 
Wy wierzę w sens służby, w poświęcenie i od-
danie. Wierzę w odpowiedzialność. Wierzę, 

Powoli dobiega końca protest policjantów. Podczas niego aż ok. 45 proc. 
mundurowych z województwa śląskiego przebywało na L4. Wśród nich 
sporo było także policjantów z Rudy Śląskiej. W pewnym momencie w pra-
cy nie pojawiło się ok. 1/3 mundurowych z rudzkiego garnizonu. Obecnie 
sytuacja powoli wraca do normy, bo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji doszło do porozumienia z protestującymi policjantami. 

że wszyscy mamy pełną świadomość tego, 
co może się stać, kiedy zabraknie nas na 
ulicach. Dlatego staję przed Wami i proszę 
o zrozumienie. Nie dopuśćmy do tego, by na 
ulicach zaczęli rządzić bandyci. Z perspek-
tywy doświadczeń i dzisiejszego postrzega-
nia polskiej policji jako kręgosłupa bezpie-
czeństwa wewnętrznego Polski chcę pod-
kreślić, że zawsze będę z policjantami i za-
wsze będę ich wspierał i podejmował 
wszelkie możliwe działania dla poprawy 
ich sytuacji – zapewnił komendant Szym-
czyk.

Sytuacja uspokoiła się jednak, gdy 8 li-
stopada związkowcy zawarli porozumienie 
z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim. 
W związku z tym 10 listopada zakończono 
protest. W tej chwili na L4 przebywa ok. 50 
policjantów z Rudy Śląskiej. Co udało się 
wywalczyć policjantom? Między innymi 
podwyżkę w wysokości 655 zł od stycznia 
2019. Kolejna podwyżka w wysokości 500 
zł będzie od stycznia 2020 (kwoty brutto). 
Ponadto mundurowi będą mogli przecho-
dzić na emeryturę po 25 latach służby (bez 
warunku ukończenia 55 lat). Nadgodziny 
mają być płatne w 100 proc. i rozliczane do 
pół roku. Będzie też specjalny dodatek dla 
funkcjonariuszy po 25 latach wysługi (od 
2021 roku). Ministerstwo ma także opraco-
wać wieloletni program rozwoju formacji 
na lata 2021-2024. Joanna Oreł
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Protest policjantów 
zakończył się 10 listopada.

Jeden z mieszkańców Goduli zgłosił nam problem niedziałających latarni przy ul. Goduli. – Wieczorami latarnie nie 
świeciły, a pora była już jest taka, że powinny być włączone. Tak samo w Parku Mickiewicza – informuje pan Jan. 

W Parku 
Mickiewicza 

zostanie 
zainstalowane 

oświetlenie 
typu LED. Fo

to
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Na brak chodnika przy ul. Kingi w Bielszowicach skarży się jeden z mieszkańców tej dzielnicy. Najbardziej niepo-
koi go fakt, że sytuacja ta jest niebezpieczna dla najmłodszych mieszkańców.

– Tą drogą uczniowie chodzą do szkoły 
i wracają z niej, a przez brak chodnika cho-
dzą oni po jezdni, co jest bardzo niebez-
pieczne – informuje pan Janusz, nasz Czy-
telnik. – Do tego dzieci nie mogą chodzić 
poboczem, bo z kolei tam parkują samocho-
dy i w rezultacie uczniowie chodzą środ-
kiem jezdni. Czy chodnik przy ul. Kingi zo-
stanie wybudowany? – zastanawia się. 

Jak się okazuje, problem budowy chod-
nika przy ul. Kingi nie jest taki prosty do 
rozwiązania, ponieważ pobliski teren 
w większości nie należy do miasta. – Znacz-
na część ulicy Kingi na odcinku od ulicy 
Szkolnej do ulicy Szymanowskiego jest zlo-
kalizowana na terenach prywatnych. Dlate-
go zachodzi tutaj konieczność dokonania 
regulacji terenowo-prawnych – tłumaczy 
Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Ruda Śląska. – Kompleksowe wyko-
nanie chodnika będzie mogło nastąpić do-
piero po dokonaniu wykupu terenów pry-

Sprawdziliśmy to i oświetlenie przy 
ul. Karola Goduli na odcinku od kościoła 
do szpitala rzeczywiście nie działało, jed-
nak awaria ta została usunięta i oświetlenie 
działa już bez zarzutów. – Mieszkańcy in-
terweniowali w sprawie nieświecących 
opraw przy ul. Karola Goduli, w związku 
z tym oprawy te zostały naprawione. Do-
dam też, że awarie związane z oświetleniem 
ulicznym usuwane są na bieżąco nie tylko 
w ramach zgłoszeń mieszkańców – tłuma-
czy Marcin Lis z Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska. 
– W przypadku nieświecących opraw 
oświetleniowych na terenie miasta proszę 
o bezpośredni kontakt z Wydziałem Gospo-
darki Komunalnej, który zleci naprawę fi r-
mie zajmującej się eksploatacją i konser-
wacją oświetlenia ulicznego – dodaje.

Natomiast jeżeli chodzi o Park Mickie-
wicza to mieszkańcy Goduli za jakiś czas 
będą mogli cieszyć się z zupełnie nowego 
oświetlenia. W ramach programu Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych w latach 
2019-2021 m.in. w Parku Mickiewicza zo-

watnych oraz po wycięciu rosnących w pa-
sie drogowym drzew – dodaje. 

Być może wcześniej na ulicy tej zostaną 
zainstalowane progi zwalniające, żeby 
ograniczyć prędkość i zwiększyć tym sa-

GODULA

Latarnie do wymiany

BIELSZOWICE

Chodnik pierwszej potrzeby

mym bezpieczeństwo pieszych. Jednak ta-
ką decyzję po przeprowadzonej interwencji 
musi wydać Komisja Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego.

Agnieszka Lewko

staną zainstalowane nowe latarnie. – Lam-
py sodowe, które obecnie znajdują się 
w Parku Mickiewicza, zostaną wymienione 
na nowe, energooszczędne typu LED – za-
powiada Marcin Lis.

 Agnieszka Lewko

Ulica Kingi 
jest często 

uczęszczana 
przez dzieci, 

jednak nie 
wzdłuż 

chodnika. Fo
to

: A
L
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REKLAMA

NOWy BytOM

Niepodległość według SP nr 22
Szkoła Podstawowa nr 22 włączyła się w obchody 

setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W piątek (9.11) w placówce odbyła się uroczysta akade-
mia nawiązująca do wydarzeń tamtego okresu. 

– Dzieci realizowały projekty związane z odzyska-
niem sto lat temu niepodległości przez nasz kraj. Każda 
klasa przygotowała sto rzeczy, które kojarzą się z odzy-
skaniem niepodległości. To były bardzo różne rzeczy  
– np. chorągiewki, baloniki, czy serduszka. Ponadto 
każda klasa przygotowała w formie plakatu informacje 
o postaciach związanych z odzyskaniem niepodległości, 
a zwieńczeniem tych wszystkich działań była akademia 
przygotowana przez naszych uczniów – podkreśliła An-
na Szarwak, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeń-
stwie w SP nr 22.

Podczas akademii, dokładnie o godz. 11, odśpiewano 
hymn i tym sposobem szkoła włączyła się w bicie re-

kordu dla niepodległej. – Można powiedzieć, że dosłow-
nie wszyscy byli zaangażowani w obchody tego święta. 
To bardzo ważne, żeby dzieci poznawały historię swoje-
go kraju, a także swojej małej ojczyzny, czyli Rudy Ślą-
skiej – dodała Anna Szarwak.  AL

Dzieci w swoich prezentacjach odniosły się  
do odzyskania przez Polskę niepodległości.
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NOWy BytOM

Niezwykłe spotkania
Spotkania Aktorskie Osób Niepełnosprawnych to już 

tradycja w naszym mieście, a także okazja dla uczestni-
ków do zaprezentowania talentów oraz swojej wrażli-
wości. Kolejne, 13. już spotkania, odbyły się w środę 
(8.11) w Miejskim Centrum Kultury. 

– Zasadniczym celem przedsięwzięcia Spotkania Ak-
torskie Osób Niepełnosprawnych jest stymulowanie 
i rozwijanie zainteresowań kulturalnych oraz artystycz-
nych młodych, dorosłych osób niepełnosprawnych, 
szczególnie w zakresie działań scenicznych, teatralnych, 
filmowych i muzycznych – wyjaśnił Dariusza Sitko, dy-
rektor Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze 
Serce Jezusa w Halembie, organizator spotkań. – Pro-
jekt jest zaproszeniem osób niepełnosprawnych do od-
ważnego zaprezentowania swoich artystycznych zainte-
resowań, talentów i przeżyć lokalnej społeczności, ma 
się przyczynić do rozpropagowania i podniesienia rangi 
ich twórczości, a przede wszystkim do wykreowania po-
zytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w społe-
czeństwie i pogłębienia więzi społecznych – dodał.

Widzowie mogli zobaczyć m.in.: film pt. „O bied-
nym, bogatym i Panu Jezusie”, który zaprezentowała 

grupa Ja, Jo z Rudy Śląskiej; przedstawienie pt. „Świte-
zianka” zabrzańskiej grupy No name; przedstawienie 
rudzkiej grupy Od Serca pt. „Paciorki Niepodległości”; 
przedstawienie pt. „Deszczowy Poranek” w wykonaniu 
rybnickiego Zespołu Baj; przedstawienie pt. „Ojczy-
zna”, który przygotowała grupa Jesteś Potrzebny z Biel-
ska-Białej oraz przedstawienie „Opowieść Wigilijna” 
grupy Pociechy Brata Alberta z Ojcowa. W sumie 
w MCK-u zaprezentowało się ok. 90 artystów niepełno-
sprawnych. JO

Widzowie mogli m.in. zobaczyć  
spektakl „Świtezianka”.
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Orzegów 

Niepodległościowy Dzień Podchorążego
Uczniowie pierwszych klas mundurowych Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Orzegowie obchodzi-
li swoje święto. W piątek (9.11) w szkole tradycyjnie 
już odbył się Dzień Podchorążego, podczas którego 
młodzież klas pierwszych złożyła uroczyste ślubowa-
nie, natomiast uczniowie klas drugich i trzecich otrzy-
mali awanse na wyższe stopnie. W tym roku uroczy-
stość została połączona z obchodami setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

– Setna rocznica odzyskania niepodległości przez 
Polskę stanowi okazję, żeby zastanowić się nad znacze-
niem patriotyzmu w naszym życiu. O miłości do ojczy-
zny można mówić wiele, lecz trudniej ją pokazać. Ob-
chodząc tę rocznicę, chciałabym zwrócić uwagę na to, 
że wierność wartościom sprawdza się nie tylko w cza-
sach trudnych dla kraju, ale także w naszym codzien-
nym, również szkolnym życiu – podkreśliła Iwona Lusz-
czak, dyrektorka ZSO nr 4 im. H. C. Hoovera w Orze-
gowie. –  Drodzy kadeci, pamiętajcie, że patriotą nie 
jest się tylko w czasie wielkich zagrożeń, ale także na co 
dzień, wtedy kiedy szanuje się symbole narodowe, dba 

się o język polski, kiedy pamięta się o ważnych wydarze-
niach i potrafi się godnie je celebrować – dodała pod-
czas uroczystości. 

Po zakończeniu uroczystości w szkole odbył się prze-
marsz w asyście służb mundurowych oraz orkiestry dę-
tej na ul. Hlonda przed tablicę upamiętniającą Obroń-
ców Ojczyzny, gdzie odbył się uroczysty apel i złożenie 
kwiatów.  AL 

Młodzież Hoovera ślubowała oraz otrzymała  
awanse na wyższe stopnie. 

Informujemy, że do artykułu pt. „Żużel i popiół do 
segregacji”, który opublikowaliśmy 31 października, 
wkradł się błąd. Mianowicie od 1 stycznia 2019 roku, 
kiedy to zostanie wprowadzony obowiązek segregacji 
żużlu i popiołu, pojemnik przeznaczony na te odpady 
będzie odbierany przez firmę zajmującą się wywozem 

śmieci z budynków mieszkalnych (jednorodzinnych 
i wielorodzinnych) raz na trzy miesiące w okresie od 
czerwca do sierpnia oraz raz na miesiąc w miesiącach: 
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, wrzesień, paź-
dziernik, listopad oraz grudzień, a nie jak podaliśmy  
– do października. 

Kiedy wywóz żużlu i popiołu?
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RUDA śLĄSKA

Niepodległościowe uroczystości 
Msza św. w intencji Ojczyzny, wspólne śpiewanie 

hymnu i biegi – tak rudzianie uczczili Święto Niepodle-
głości. – Odzyskanie przez Polskę po wielu latach zabo-
rów wolności to wydarzenie, o którym pamięć musi za-
chować każdy z nas. W tym wyjątkowym dniu powinna 
przepełniać nas duma i radość z tego, że żyjemy w wolnej 
Polsce – mówiła prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji Oj-
czyzny i mieszkańców, która została odprawiona w ko-
ściele pw. św. Piusa X w dzielnicy Ruda. Po jej zakoń-
czeniu na placu kościelnym mieszkańcy wspólnie od-
śpiewali Mazurka Dąbrowskiego przy akompaniamen-
cie Orkiestry Dętej „Wirek”. W uroczystościach wzięły 
też udział trzy rudzkie chóry: Gloria, Michael i Acalan-
tis. – Właśnie o tej porze podczas oficjalnych obchodów 
do hymnu stanęli przedstawiciele państwa i mieszkańcy 
całego kraju, by razem przeżywać i godnie celebrować 
święto – mówiła prezydent miasta Grażyna Dziedzic.  

– Cieszę się, że tak wielu mieszkańców chciało wspólnie 
obchodzić to wyjątkowe święto – dodała. 

Ruda Śląska ten wyjątkowy dzień w historii Polski 
uczciła także na sportowo. W lasach halembskich zor-
ganizowano XXV Biegi Niepodległości (więcej na str. 
19).  JO

Uroczysta msza święta odbyła się w kościele  
pw. św. Piusa X w Rudzie.
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PO WER ,,Nasze zawody mają przyszłość europejską”
ELEKTRYK – SPEDYTOR – INFORMATYK

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, tel. 32 248-62-40, www.mckrudasl.pl
16-18 listopada

XIII Spotkania Górskie ,,Lawiny”
Wstęp wolny

20 listopada, godz. 18.00 
„CPH4” – spektakl dyplomowy studentów Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie 

– Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu
Najnowszy spektakl w choreografi i Jacka Łumińskiego, przygotowany ze studentami 

Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.
Bilety w cenie: 10 zł 

21 listopada, godz. 18.00 
Akademia Kultur i Religii Świata 

Temat wykładu: „Święta i zwyczaje w Chinach”, 
prowadzenie: Maria Jolanta Wolna, antropolog kultury i religii.

Bilety w cenie: 5 zł 

25 listopada,  godz. 18.00 
 „Przyszedł mężczyzna do kobiety” – spektakl Teatru Mazowieckiego w Warszawie

W sztuce Złotnikowa poznajemy historię Diny i Wiktora – zwykłą a zarazem niezwykłą, komiczną i dramatyczną, zabawną 
i smutną… jak samo życie. Oboje po przejściach i z przeszłością, oboje samotni, rozżaleni i spragnieni ciepła, bliskości oraz szczęścia 
u boku innej osoby. Pozornie inni, niepasujący do siebie, ale jakże podobni w poszukiwaniu prawdziwego uczucia. Czy im się uda? 

Czy przypadkowa znajomość przerodzi się w coś więcej, a jedno spotkanie będzie początkiem nowego, prawdziwego związku? 
Sztuka nie daje oczywistych odpowiedzi, ale daje nadzieję i pozostawia nas z wiarą, że na miłość nigdy nie jest za późno.

Bilety w cenie: 60 zł (parter), 55 zł (balkon)

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl
16 listopada, godz.19.00

„Upiór w operetce”– widowisko muzyczne
Bilety w cenie 69 zł, 75 zł, 65 zł

25 listopada, godz.16.00
„Przygody Kubusia i Ancymonka” – spektakl bajkowy dla dzieci

To wesoła, dynamiczna i pełna zawadiackich zwrotów akcji bajka, przenosząca Dzieci w świat fantazji za sprawą 
baśniowej muzyki i barwnej scenografi i. Dzięki głównym bohaterom, dzieci w zabawny sposób poznają świat matematyki, 

dowiadują się, jak cenna jest nauka.
Bohaterami są dwaj chłopcy: Kubuś – rezolutny, dzielny, prawdziwy przyjaciel zwalczający wszelkie zło, wzorowy uczeń.

Ancymon – urwis, jakich mało, matematyczny żółtodziób i nygus.
Mimo tak wielu różnic, między nimi jest prawdziwa przyjaźń, która zostanie wystawiona na próbę, 

gdy na ich drodze pojawi się tajemnicza postać płatając chłopcom różne fi gle.
Czy Ancymon nauczy się liczyć? Czy dobro zwycięży?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie oglądając ten magiczny spektakl!
Bilety w cenie: 12 zł
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Hanysy 2018 rozdane
Tradycyjnie 11 listopada w Miejskim Centrum Kultury rozdano Hanysy, czyli nagrody za promowanie Śląska i śląskości. Pomysłodawcą imprezy jest 
Grzegorz Poloczek, a organizatorem imprezy miasto Ruda Śląska.  Tekst i foto: AW

HAnysy 2018 oTrzymAli: 

Ewa Leśniak – za różnorodność kreacji teatralnych i filmo-
wych oraz aktywność społeczną w środowisku aktor-
skim. 

Wojciech Leśniak – dla aktora teatralnego, filmowego, 
reżysera i nauczyciela za zarażanie pasją aktorską mło-
dych adeptów sztuki teatralnej. 

Dariusz Miłkowski – za wyjątkowe wizje artystyczne, 
umiłowanie Śląska i stworzenie marki instytucji kultury 
jaką jest Teatr Rozrywki w Chorzowie.

Andrzej Urny – dla jednego z czołowych polskich gitarzy-
stów za niezapomniane kompozycje i oryginalną osobo-
wość artystyczną.

Eugeniusz Kosmała – za rozważania, opowieści, niesamo-
wite historie oraz żarty prezentowane śląską mową. 

Michał Loskot – dla cenionego dziennikarza radiowego za 
kulturę słowa, rzetelność i dbałość o wartości. 

Gabriel Tobor – dla społecznika, pasjonata, miłośnika ślą-
skiej godki oraz tradycji, za Biblię po śąsku.

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach – dla in-
stytucji kultury za dbałość o popularyzację historii Śląska 
oraz dziejów Śląskich Powstań z zastosowaniem nowo-
czesnych technologii w wystawiennictwie. 

Telewizja silesia  – z okazji jubileuszu dziesięciolecia dzia-
łalności, za promowanie śląskich obyczajów i muzyki poza 
granicami regionu. 
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BAR 
,,WIEŻA”

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

ul. Furgoła 2
Ruda Śl. - Nowy Bytom

Tel. 516 900 618

Czynne:
8.00-24.00 7 dni w tygodniu!

PROMOCJA!
Przyjdź i kup 5 piw Tyskich

14-dniowych w cenie 4*

* promocja obowiązuje od poniedziałku do czwartku.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) następujących wykazów 

nieruchomości gruntowych: 

Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznacze-• 
niem na istniejący garaż wolnostojący w rej. ul. Feliksa Wyleżoła.

Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z prze-• 
znaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Feliksa Wyleżoła.

Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przezna-• 
czeniem pod istniejący kiosk handlowy wraz z terenem przyległym 
w rej. ul. Powstańców.

Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznacze-• 
niem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ul. Piastowskiej.

Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznacze-• 
niem pod placyk gospodarczy w rej. ul. Słowiańskiej.

Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przezna-• 
czeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ul. Stefana Żerom-
skiego.

Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę oraz na-• 
jem z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, przydo-
mowe, cele rolnicze, drogi dojazdowe oraz garaże w rej. ul. Jana III 
Sobieskiego.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 14.11.2018 r. do dnia 5.12.2018 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy Cyprysowej, stanowiącej działkę ozna-
czoną numerem geodezyjnym 1868/154 o powierzchni 157 m2, obręb Kochłowice, zapisaną na karcie mapy 6 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00014816/2 (działy III i IV ww. księgi wolne są 
od wpisów), która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem na poprawienie warun-
ków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

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 1958/10 o pow. 1006 m2, 
zapisanej na karcie mapy 3, w obrębie Kochłowice, położonej 
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kaszubskiej, która zostanie zbyta na 

rzecz jej użytkowników wieczystych.
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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 tre-

ning 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 alarmo-
wych do:

ogłoszenia alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty,• 
odwołania alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.• 

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 nume-
rem geodezyjnym 1691/44 o powierzchni 885 m2, użytki: Bp, dr.

Do udziału w przetargu upoważnione będą osoby, które są aktualnymi (byłymi) właścicielami (współwłaścicielami) lub użytkow-
nikami (współużytkownikami) wieczystymi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych w liniach rozgra-
niczających 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 nieprzekra-
czalną 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 po-

datkiem 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 za-
mkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania 
umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.12.2018 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: po-
niedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi (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.

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 

stanowiącej działki oznaczone numerami 
geodezyjnymi 1444/24, 1460/24 o łącznej pow. 

1463 m2, zapisanej na karcie mapy 2, obręb 
Orzegów, położonej w Rudzie Śląskiej przy  
ul. Leszczynowej, 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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza rokowania 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 rokowań z przeznacze-
niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest nie-
zabudowana 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 zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawo-
wym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną (symbol planu MN1).

 Nieruchomość posiada kształt prostokąta, położona jest 
w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. Jest porośnięta drze-
wami, krzewami i trawą. 

Działka nr 773/73 nie posiada bezpośredniego dostępu do 
dróg publicznych. Nabywca nieruchomości zobowiązany bę-
dzie własnym staraniem i na własny koszt zapewnić dojazd do 
działki z drogi publicznej – powyższe będzie wymagało uzyska-
nia odpowiedniej zgody na przejazd przez inne nieruchomości.

Ww. grunt objęty jest umową dzierżawy nr UM/1553/
PG/755/DP-D/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 Wy-
dzierżawiającego z dniem zawarcia aktu notarialnego.

Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 31.000,00 zł

Cena nieruchomości ustalona na rokowaniach zostanie po-
większona o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązu-
jącej w dacie zbycia.

Rokowania odbędą się w dniu 19.12.2018 r. o godz. 12.00 
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, 
które do dnia 12.12.2018 r. zapoznają się z pełną treścią ogło-
szenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.
info.pl) oraz dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 1.600,00 
zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i złożą pisemne 
zgłoszenie udziału w rokowaniach, a w dniu 19.12.2018 r. 
przedłożą Komisji wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej 
przyczyny.

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

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.
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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 2389/29 o pow. 820 m2, 
zapisanej na karcie mapy 3, obręb kochłowice, położonej 
w rudzie Śląskiej przy ul. kwapulińskiej, 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.

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA ,,LUIZA” 

z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 412 ogłasza przetarg 
nieograniczony na zbycie lokali mieszkalnych na odrębną 

własność na najem, na sprzedaż prawa użytkowania 
wieczystego działki gruntu zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym wraz z przyległym garażem oraz na najem 
lokali użytkowych. 

Przetarg odbędzie się w dniu 22.11.2018 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie GSM ,,luiza” w Zabrzu przy ul. Wolności 412 II piętro.

Informacje o mającym się odbyć przetargu są do wglądu w sie-
dzibie spółdzielni dział Inspektora ds. Obrotu Nieruchomości 
pok. 114, dział Członkowsko-Prawny pok. 115 lub telefonicznie 
nr tel. 32 278-67-12 wew. 32. 48  oraz na stronie internetowej 
www.gsmluiza.com.pl.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). dzienni-
karze: 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 czyn-
na 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

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 3293/223 o pow. 1142 m2 
zapisanej na karcie mapy 1, obręb Bielszowice, położonej w rudzie Śląskiej 
przy ul. kingi, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz 
jej użytkownika wieczystego w trybie art. 32 ustawy z dnia 21.08.1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami.

PrEZydENt MIAStA 
 rudA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości 

gruntowych które zostaną oddane w dzierżawę 
znajdujących się w rejonie ulic: kolberga, kokota, 

Sportowców, Górnej, Ondraszka, Bończyka, radoszowskiej, 
Wyzwolenia – z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe, 
Wyzwolenia –  z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny.

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miasta wykazu garażu usytuowanego w budynku 

transportu i łączności na terenie Miasta ruda Śląska:
– garaż nr 12, ul. Solidarności

stanowiącego własność Gminy Miasta ruda 
Śląska a przeznaczonego do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz jego najemców.
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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 nieograniczo-
nego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem 
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowa-
nych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, poło-
żonych 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 ozna-
czone numerami geodezyjnymi:

1) 2128/32 o powierzchni 750 m2, użytek R-V, 
2) 2130/32 o powierzchni 676 m2, użytki: Ps-V, R-V.
 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Ruda Śląska zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej (symbol planu 39MNII).

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednoro-
dzinnej, porośnięte wysoką trawą. dojazd do nich winien odbywać się z drogi 
publicznej ul. Wireckiej poprzez działkę nr 2132/32 przewidzianą pod we-
wnętrzny 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. 

 
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę 

mieszkaniową wynoszą:
– dla działki nr 2128/32 – 118.000,00 zł, 
– dla działki nr 2130/32 – 107.000,00 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 wieczyste-
go. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określo-
nych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budyn-
ku 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 19.12.2018 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzę-
du 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 12.12.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach 
dla działki nr : 2128/32 – 5.900,00 zł, 2130/32 – 5.400,00 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, czwar-
tek 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 Nieruchomo-
ściami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 

w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ul. Młyńskiej 1

 Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego jest nieruchomość własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul. Młyńskiej, obejmująca stanowiące całość gospodarczą dział-
ki nr 3262/87 o powierzchni 395 m2, kW nr Gl1S/00019064/0 i nr 3266/87 o powierzchni 1 m2, kW nr Gl1S/00051364/9 
–  zabudowane budynkiem użytkowym nr 1 o powierzchni użytkowej 79,16 m2 oraz niezabudowaną działkę nr 3267/87 
o powierzchni 9 m2, kW nr Gl1S/00051364/9, zapisane na karcie mapy 1, obręb Halemba. 

W dziale III kW nr Gl1S/00019064/0 oraz kW nr Gl1S/00051364/9 - figurują wpisy. działy IV ww. ksiąg wieczystych 
są wolne od wpisów. 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki stanowią teren zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU1). 

Zbywana nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy usługowej i mieszkaniowej. działki 
tworzą kompleks stanowiący całość gospodarczą o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren jest płaski, jed-
norodny, porośnięty roślinnością, częściowo ogrodzony płotem metalowym w złym stanie technicznym. 

Nieruchomość jest zabudowana piętrowym budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 79,16 m2 . Z uwagi na 
stan techniczny budynek wymaga przeprowadzenia remontu.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Młyńskiej. dojazd do nieruchomości może się 
odbywać poprzez istniejący zjazd. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 112.000,00 zł. 
Cena nieruchomości ustalona na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego. 
 Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2018 r. o godz. 10.00 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 oraz na stronie internetowej 

www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 12.12.2018 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości 5.600,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice  
O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Młyńska 1” (za datę wniesienia wadium 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 przedłożą przed otwarciem 
przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie 
wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.

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

Oględzin budynku można dokonać w dniu 5.12.2018 r. w godz. 14.00-15.00.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  

w Rudzie Śląskiej-Orzegowie u zbiegu ulic Józefa Janty i Aleksandra Puszkina z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego 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-Orzegowie u zbiegu ulic Józe-
fa Janty i Aleksandra Puszkina, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1371/200 o powierzchni 362 m2, 
użytek Bp, obręb Orzegów, zapisaną na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ru-
dzie Śląskiej pod nr kW Gl1S/00022879/0 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 1066/lXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1371/200 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej 
(symbol planu MM1) i częściowo teren ulic dojazdowych (symbol planu KD1/2).

Zbywana nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta; działka jest niezagospodarowana, porośnięta trawą 
i drzewami, posiada dojazd z dróg publicznych ul. Józefa Janty i Aleksandra Puszkina. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy 
o drogach publicznych ( t.j. dz.U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.) obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości 
co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulic Józefa Janty i Aleksandra Puszkina. Zjazd należy zlokalizować 
w odległości min. 5 m od północno – wschodniego naroża działki. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przed-
miotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem 
o wydanie warunków budowy zjazdu. 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 54.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2018 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 termi-
nie do dnia 11.12.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 2.700,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Janty-Puszkina” 
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 oświadcze-
nia. 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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 Halemba, trzypokojowe, 54 m2, 150 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

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

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

 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 OKAZJE: 2 pokoje, Solidarności 

37 m2, 97 tys., 2 pokoje, Sławika 44 m2, 109 
tys., Niedzieli, 38 m2, 78 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.

 Zarządzanie Nieruchomościami mieszkal-
nymi i komercyjnymi, wspólnotami mieszka-
niowymi. 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, Ha-
lemba, cena do negocjacji 115 tys. Bez po-
średników. Tel.  661-689-503.

 Do wynajęcia dwupokojowe, umeblo-
wane, Orzegów, 700 zł/mc. Tel. 606-717-
534.

 Sprzedam 3-pokojowe, I p., Wirek. Tel. 
885-897-739.

Motoryzacja

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

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

 
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, 

do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

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

USłUgi
 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-

nych. Drobne usługi budowlane. Tel. 607-219-
491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazie-
nek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

 Malowanie, tapetowanie, remonty miesz-
kań, 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.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapi-
cerki. Tel. 512-120-119.

 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.

 Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-
672.

 Szybka gotówka z dostawą do domu, na-
tychmiastowa 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.

 „Złota rączka” – kompleksowe profesjonal-
ne remonty łazienek, panele, instalacje c.o. 
Tel. 784-699-569.

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. So-
lidnie. Tel. 737-593-999.

 Pranie mebli tapicerowanych, dywanów.
Szybko i solidnie. Tel. 519-639-121.

 GAZOWNICTWO! Piece gazowe, instalacje 
gaz c.o. Tel. 502-510-340.

USłUgi POgRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi 

pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, 
ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-26-
27.

NiERUChOmOśCi
 

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

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

 Halemba, jednopokojowe, 30 m2, 79 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Firma Zatrudni pracowników na stanowiska:

brygadZista, majster oraZ murarZ, ZbrojarZ, 
cieśla, pomocnik ogólnobudowlany

numery kontaktowe: 784 612 706, 788 266 235

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

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

 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).

 Skup zużytych akumulatorów i felg alumi-
niowych. 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, 788-
266-235.

 Zatrudnimy kierowcę ambulansu oraz 
sanitariusza-noszowego i ratownika me-
dycznego. 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 ogólnobu-
dowlanych. Tel. 603-975-040.

 Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera z pasją. Tel 
785-081-977.

 Zatrudnię tokarza, frezera – praca od zaraz, 
pełny etat, umowa o pracę. Tel. 698-692-023.

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.

 Sprzedam laptop ASUS w bardzo dobrym 
stanie, cena 300 zł. Tel. 668-979-521.



Zawodniczki Slavii odniosły kolejne sukcesy w kraju i za granicą.
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Na dwóch matach walczyło około stu zawodników. 

ZaPaSy

Zapaśnicy dla Dworaka
Już po raz 28. odbył się 

Międzynarodowy Turniej 
Zapaśniczy im. Ryszarda 
Dworaka, wielokrotnego re-
prezentanta i mistrza Polski. 
W sobotę (10.11) w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Halembie swo-
je siły sprawdziło około 100 
zawodników. Wśród przed-
stawicieli nie zabrakło zapa-
śników rudzkiej Pogoni. 

– Spotkaliśmy się po to, 
żeby upamiętnić wspaniałego 
zawodnika i trenera Ryszarda Dworaka.  
Zawodnicy rywalizowali zgodnie z zasada-
mi fair play. To oczywiste, że każdy chciał 
wygrać, ale najważniejszy był udział w za-
wodach i zaprezentowanie swoich umiejęt-
ności – komentował Włodzimierz Koria-
kowski, sędzia główny turnieju. 

Zapaśnicy walczyli w stylu klasycznym, 
czyli najstarszym, który charakteryzuje się 
głównie tym, że chwyty dozwolone są wy-
łącznie powyżej pasa. Turniej zapaśniczy 
organizowany jest co roku, po to, żeby 
spopularyzować ten sport, a także, aby po-
kazać jego piękno oraz style, jednak przede 
wszystkim po to, żeby uczcić pamięć Ry-

szarda Dworaka. W zawodach rywalizo-
wały dzieci i kadeci w stylu klasycznym na 
dwóch matach. – Chciałbym, żeby jak naj-
więcej młodych ludzi trenowało zapasy. 
Mobilizujemy ich. Tłumaczymy, że to nie 
wyniki są najważniejsze. Zapasy to jest 
piękny sport – zaznaczył Koriakowski. 

Wśród zapaśników Pogoni Ruda Śląska 
najlepiej spisali się: Paweł Wawrzyczek 
(1. miejsce, kategoria 24-27 kg), Piotr Re-
kus (2. miejsce, kategoria 32 kg), Julian 
Bzdyra (1. miejsce, kategoria 32 kg), Do-
rian Bzdyra (1. miejsce, kategoria 71 kg). 
W zawodach nie wystartowali zawodnicy 
rudzkiej Slavii. 

Zapaśniczki na medal
Zdobywając cztery medale na matach 

w Polsce i za granicą, zawodniczki rudz-
kiej Slavii uczciły setną rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 

W Bielawie rozegrane zostały Mistrzo-
stwa Polski Młodziczek w zapasach ko-
biet. W zawodach tych uczestniczyło 177 
zawodniczek z 55 klubów z całego kraju. 
– Poziom turnieju, jak przystało na mi-
strzostwa Polski, był niesłychanie wysoki. 
Cała jedenastoosobowa ekipa Slavii za-
prezentowała się doskonale, o czym świad-
czy bardzo wysokie drugie miejsce w kla-
syfikacji klubowej, ale jak wiadomo, kwin-
tesencją sportu są medale, a tych wywal-
czonych dla rudzkiej ekipy nie zabrakło  
– zaznaczył Tomasz Garczyński, trener 
ZKS-u Slavia Ruda Śląska. – Klasą samą 
w sobie była rywalizująca w kategorii do 
54 kg Martyna Skalec, która rozkręcała się 
z walki na walkę, a najwyższy kunszt zapa-
śniczy pokazała w finale, pokonując przez 
położenie na łopatki Katarzynę Kosińską 
z AKS-u Białogard – dodał. 

Na wyrazy uznania zasłużyła także Pa-
trycja Cuber, która w kategorii do 66 kg 
stoczyła trzy pojedynki i wszystkie wy-
grała, a w całym turnieju nie straciła na-
wet jednego punktu technicznego. Jednak 

ostatecznie zajęła ona drugie miejsce.  
–  Powodem tej sytuacji była kontuzja 
obojczyka, którą Patrycja odniosła w swo-
im drugim pojedynku. W trzeciej walce 
objawy kontuzji nasiliły się, ale nasza za-
wodniczka ze łzami w oczach i z zaciśnię-
tymi zębami kontynuowała pojedynek, nie 
chcąc słyszeć o poddaniu się. Efektem tej 
heroicznej postawy było zwycięstwo łopat-
kowe nad zawodniczką Sobieskiego Po-
znań Natalią Szaraniec i awans do ścisłe-
go finału. Stan obojczyka był na tyle groź-
ny, że trenerzy, po konsultacji lekarskiej, 
podjęli decyzje o wycofaniu Patrycji 
z walki o złoto – komentował Garczyński. 
Trzeci z medali, tym razem brązowy, wy-

walczyła w kategorii do 58 kg Magda 
Smołka. Równolegle z Mistrzostwami 
Polski Młodziczek odbył się turniej w Ber-
linie, w którym uczestniczyło 180 zawod-
niczek z 16 państw. W skład reprezentacji 
Polski weszły zawodniczki Slavii – Kami-
la Kulwicka i Paulina Danisz w grupie ju-
niorek i Patrycja Słomska w grupie kade-
tek. Rewelacyjnie na berlińskich matach 
zaprezentowała się Kamila Kulwicka, któ-
ra w drodze po złoto pokonała reprezen-
tantki Niemiec, Grecji, Ukrainy i Szwecji, 
wygrywając cały turniej. Dobrze zapre-
zentowała się również Patrycja Słomska, 
która w kategorii do 69 kg uplasowała się 
tuż za podium.

ogłoszenie



Srebro dla karateki

Młodzi zawodnicy otrzymali statuetki za swoje osiągnięcia. 

Ju Jitsu

Goryle triumfowały
Biegi 

Pobiegli dla Niepodległej
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Rudzcy sportowcy postanowili biegiem 
uczcić stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W niedzielę (11.10) w la-
sach halembskich ponad 650 osób wystar-
towało w XXV Biegach Niepodległości. 
Z kolei 60 innych biegaczy postanowiło 
pokonać 100 km, czyli 250 razy okrążyć 
stadion lekkoatletyczny przy ul. Czarnole-
śnej w Nowym Bytomiu. 

Podczas XXV Biegów Niepodległości 
w biegu głównym na 12 km wzięło udział 
ponad 200 zawodników. Uczestnicy tego 
biegu podzieleni zostali na siedem katego-
rii w zależności od płci i wieku. Natomiast 
przed nim odbył się bieg rekreacyjny na 
dystansie 4 km, w którym uczestniczyło 
ponad 450 osób, w tym miłośnicy nordic 
walking. 

Przypomnijmy, że po raz pierwszy bieg 
z okazji Święta Niepodległości w Rudzie 
Śląskiej został zorganizowany w 1994 r., 
a jego inicjatorem był Henryk Kopeć, me-

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

dalista Mistrzostw Polski w lekkiej atlety-
ce, zawodnik, a później trener i kierownik 
sekcji lekkiej atletyki w KS Pogoń Ruda 
Śląska. Sportowo-niepodległościowych 
emocji nie brakowało także na stadionie 
lekkoatletycznym w Nowym Bytomiu. 
Tam zawodnicy przebiegli w sumie 250 
okrążeń, czyli 100 km, z tym że co trzy go-
dziny zmieniali kierunek biegu. Najszyb-
szy na 100 km był Jakub Śleziak, który 
dystans ten pokonał w 7 godzin i 57 minut. 
Z kolei najlepsza wśród pań była Agata 
Długosz, która pokonała 100 km w czasie 
poniżej 9 godzin. 

Niektórzy biegacze postanowili uczcić 
niepodległość nie tylko podczas biegów, 
które odbyły się w naszym mieście. W War-

szawie zorganizowano Supermaraton Stu-
lecia i Mistrzostwa Polski w biegu na 100 
km, w których udział wziął rudzian 
Krzysztof Koźlicki. – Na dystansie 100 
km do pokonania było 65 pętli o długości 
1563 metrów. Była to wspólna rywalizacja 
zawodowców i amatorów. W ogólnej ry-
walizacji zająłem 87. miejsce z czasem 
10,41,53 – zaznaczył Krzysztof Koźlicki. 
– Przed biegiem oddaliśmy hołd Józefowi 
Piłsudskiemu. Można było też porozma-
wiać  z Jerzym Skarżyńskim i Wandą Pan-
fil. Na całej trasie przyświecało mi hasło, 
że pragnę zwyciężyć, a jeśli nie będę mógł, 
to niech będę dzielny w swym wysiłku. To 
był mój bieg. To było moje zwycięstwo  
– dodał. 

Na stadionie lekkoatletycznym 
zawodnicy pokonali 100 km. 

Rudzkie „Goryle” sprawdziły swoje si-
ły podczas XIV Mistrzostw Polski w BJJ, 
gdzie zdobyli złote, srebrne i brązowe me-
dale. – Na tej najważniejszej imprezie 
w roku stawiło się ponad 1200 zawodni-
czek i zawodników z całego kraju. Nasz 
klub na mistrzostwach reprezentowało 20 
zawodników startujących pod banderą po-
łączonych filii Academii Gorila  – tłuma-
czył Tomasz Paszek z rudzkiej Academii 
Gorila. – Po dwóch dniach ciężkich zma-
gań nasi zawodnicy wywalczyli trzy złote, 
trzy srebrne medale oraz jeden brązowy. 
Dziękujemy wszystkim zawodnikom klubu 

reprezentującym nasze barwy na mistrzo-
stwach, a także tym, którzy pomagali 
w przygotowaniach. Podziękowania kieru-
jemy również dla głównego trenera Acade-
mii Jędrzeja Loski za cenne wskazówki 
podczas walk oraz całej „gorylowej” ban-
dzie za wspaniały klimat i wspólny doping 
– dodał. 

Wyniki:
Karolina Chojnowska (złoto), Marek 

Filip (złoto), Rafał Majewski (złoto), Piotr 
Szymroszczyk (srebro), Tomasz Paszek 
(srebro), Jarek Rataj (srebro i brąz) oraz 
Paweł Porzuczek (brąz). 

Łucznictwo 

Łucznicy zakończyli sezon

W piątek (9.11) UKS Grot Ruda Śląska 
zakończył sezon. Uroczystość była dobrą 
okazją do spotkania i podsumowania tego-
rocznych osiągnięć wszystkich zawodni-
ków klubu. Rudzcy łucznicy zdobyli aż 
243 medale podczas około trzydziestu 
startów w tym sezonie. – Nasi zawodnicy 
wywalczyli również dwanaście tytułów mi-
strzowskich na mistrzostwach Polski w ka-
tegoriach młodzików, juniorów, młodzie-
żowców i mastersów – podkreślił Rafał 
Lepa, prezes UKS-u Grot Ruda Śląska. 
Podczas klubowej gali nagrodzono rów-

nież 21  zawodników statuetkami za „do-
bre” oraz „wybitne” osiągnięcia w sezonie 
2018. Po części oficjalnej można było 
skosztować domowych wypieków, podzi-
wiając wystawę medali i pucharów pod-
opiecznych Grot-u. Nie zabrakło także 
przedstawienia planów na kolejny sezon. 
– W tym roku zawiesiliśmy sobie poprzecz-
kę bardzo wysoko i czeka nas sporo pracy, 
aby tym sukcesom dorównać w sezonie 
2019, czego sobie i wszystkim zawodnikom 
serdecznie życzymy – podsumowali trene-
rzy UKS-u Grot Ruda Śląska. 

Biegi Niepodległości cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

Młodzi biegacze w Czechach
Wyróżniający się uczniowie klas spor-

towych trzech rudzkich szkół podstawo-
wych oraz zawodnicy TL Pogoń Ruda 
Śląska reprezentowali nasze miasto na 
biegach ulicznych „Hornicka Destika”. 
W tegorocznej edycji Rudę Śląską 
w miejscowości Frydek Mistek w Cze-
chach reprezentowało 57 zawodników. 

Dzieci z rocznika 2014 wystartowały 
na dystansie 80 m wraz z osobą towarzy-
szącą, rocznik 2013 biegł już samodziel-
nie na dystansie 150 m, roczniki 2012-
2010 pokonać musiały dystans 300 m, 
natomiast od rocznika 2009 do 2001 za-
wodnicy pokonywali okrążenie wyno-
szące 836 m. Poziom zawodów był bar-
dzo wysoki, o czym świadczy fakt, że do 
tej pory najwyższe miejsce podium dla 
Rudy Śląskiej wywalczyły tylko cztery 
osoby. W tym roku do tej małej grupy do-
łączył Tymon Socha, który okazał się 

najlepszy w biegu chłopców z rocznika 
2005. Trzecie miejsca wywalczyli: Mag-
dalena Miliczek (2006), Beniamin Jonas 
(2005) i Dawid Dylong (2003), a tuż za 

Rudzianie sprawdzili swoje siły podczas biegu w Czechach. 

podium na czwartym miejscu uplasowała 
się Hanna Yossuef (2006). W pierwszej 
dziesiątce zawody ukończyło w sumie  
17 osób. 

12. kolejka, klasa A, Katowice
Grunwald Ruda Śląska  

– Śląsk II Świętochłowice 3:0
1:0 Jankowski, 15 min. (karny); 2:0 Ogłoza, 
35 min.; 3:0 Jankowski, 55 min. (wolny) 

Wawel Wirek – Strażak Mikołów 4:1
1:0 Leszków, 10 min.; 1:1 Jastrzębski, 36 
min.; 2:1 Leszków, 37 min.; 3:1 Mandzel, 
62 min.; 4:1 P. Rutkowski, 83 min.

Jastrząb Bielszowice  
– GKS GieKSa II Katowice 3:2

0:1 Michalik, 20 min.; 1:1 Solak, 28 min. 
(karny); 2:1 Banisz, 39 min.; 2:2 Kurow-
ski, 41 min.; 3:2 Solak, 76 min. (karny)

Stadion Śląski Chorzów  
– Urania II Ruda Śląska 2:2

0:1 Sroka, 5 min.; 0:2 Sroka, 17 min.; 1:2 
Tkaczyk, 38 min.; 2:2 Maroń, 53 min.

PiŁKA noŻnA w SKRÓciE

Mistrzostwa 
Polski 
były 
bardzo 
owocne dla 
zawodników 
Academii 
Gorila 
Ruda Śląska.

KARAtE 

Zawodnik Rudzkiego Klubu Kyoku-
shin Karate triumfował. W sobotę (10.11) 
w Ełku odbyły się Mistrzostwa Polski 
Młodzieżowców i Juniorów Karate Ky-
okushin. Młody rudzianin Dawid Szy-
mański zdobył na tych zawodach srebrny 
medal. 

Dawid Szymański popisał się 
na mistrzostwach w Ełku. 

Rudzki Klub Kyokushin Karate reprezento-
wało czterech zawodników, startujących 
w dwóch konkurencjach – kata i kumite. Naj-
lepiej wypadł Dawid Szymański, który w kon-
kurencji kata zdobył drugie miejsce w katego-
rii junior (16-17 lat). Warto dodać, że w tej 
kategorii rywalizowało aż 24 zawodników.
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Bytom
Strzelców Bytomskich 33
797 027 244, 32 282 37 05

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

Będzin
Lokalizacja do 30.11
Kościuszki 29
797 027 229

Ruda Śląska | Halemba 
Piotra Skargi 114a
797 027 241, 32 242 40 95
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Będzin
Lokalizacja od 3.12
Bema 6
797 027 229

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

Chorzów
Dąbrowskiego 52
794 933 822, 32 249 24 10 

Tarnowskie Góry
Powstańców Śląskich 22
797 027 228, 32 285 21 12

Gliwice
Dworcowa 62
797 027 223, 32 238 98 14

Zabrze
Niedziałkowskiego 39a
797 027 245, 32 376 11 76
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