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Za nami wybory parlamentarne. W województwie śląskim do urn w niedzielę (13.10) poszło 62,25 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców. W Rudzie Śląskiej frekwencja była na poziomie 60,16 proc. W naszym mieście
najwięcej głosów otrzymało Prawo i Sprawiedliwość, bo 27 634 (44,26 proc.). Druga była Koalicja Obywatelska
– 20 522 głosów (32,87 proc). 6519 głosów przypadło SLD (10,44 proc.), 4749 Konfederacji Wolność i Niepodległość
(7,61 proc.), a PSL otrzymało 3016 głosów (4,83 proc.).To oznacza, że do Sejmu z naszego miasta wybrany został
Marek Wesoły. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości otrzymał 6091 głosów. Według wyników Państwowej Komisji Wyborczej to jedyny poseł z Rudy Śląskiej w kolejnej kadencji pracy Sejmu RP.
Ruda Śląska będzie miała swoją przedstawicielkę także w Senacie. Rudzka radna, Dorota Tobiszowska została senatorem. Wybrano ją w okręgu nr 74. Według wstępnych wyników otrzymała ona 43,18% głosów, wyprzedając tym samym Henryka Mercika (26,91%), Dawida Kostempskiego (15,63%) i Leona Swaczynę (14,29%). Dorota Tobiszowska
startowała z listy Prawa i Sprawiedliwości. W rudzkiej Radzie Miasta zasiada od 2014 roku.
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Nowy Bytom

BIELSZOWICE

Niepełnosprawni razem z opiekunami zaprezentowali się na scenie.
ceprezes stowarzyszenia „Nadzieja”. – Cieszę
się, że od kilku lat są z nami młodzi ludzie – nowa
kadra, dzięki której nasza „Nadzieja” rozwijała
się i będzie trwała – dodała. Przypomnijmy, że
stowarzyszenie „Nadzieja” powstało w sierpniu
1994 roku z inicjatywy rodziców i zarazem opiekunów osób niepełnosprawnych. Jego podstawowym celem jest przede wszystkim wzajemne
wspieranie się członków w działaniach opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i innych wobec pozostających pod ich opieką osób
niepełnosprawnych.

AL

Podczas jubileuszu wykład wygłosił
m.in. onkolog dr Tomasz Rutkowski.

ułożyć sobie życie po operacji i dbać o siebie.
Dzięki temu panie często wracają do pracy i normalnego życia, co jest bardzo ważne – podsumowuje Teresa Wilczek.
Joanna Oreł

KOCHŁOWICE

BIELSZOWICE
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Podczas
Dnia
Edukacji
Narodowej
szkole
przyznano
specjalną
odznakę.

to zasługa wszystkich osób, które pracowały
w naszej szkole, które pracują obecnie, a także
tych, które ukończyły naszą szkołę lub wciąż się
w niej uczą – mówiła podczas poniedziałkowej
uroczystości Jolanta Sroka, dyrektor SP nr 13.
Aby podkreślić wkład placówki w rozwój kolejnych pokoleń mieszkańców Bielszowic, a także jej znaczenie dla miasta i regionu, szkole została wręczona „Odznaka Honorowa Za Zasługi
dla Województwa Śląskiego”, którą przekazała
Urszula Koszutska, radna Sejmiku Województwa Śląskiego.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazów dotyczących
części  nieruchomości  gruntowych położonych przy ul. Joanny 18, Gwareckiej 2,
Kędzierzyńskiej, Długiej, Orzegowskiej 62, Edmunda Kokota, 11 Listopada, które
przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umów najmu i dzierżawy
zawartych na czas oznaczony na okres do 3 lat.

Nauczyciele
zostali
nagrodzeni
i awansowani
podczas
uroczystości
w III LO.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w III Liceum Ogólnokształcącym w Kochłowicach nagrodzono 49 zasłużonych nauczycieli i dyrektorów rudzkich placówek oświatowych. Była to
także okazja do podziękowania za trud i zaangażowanie włożone w edukację młodych rudzian.
– Dziś, w dniu Waszego święta, proszę o dalszą
pomoc w pracy nad tym, by nasza rudzka oświata
nadal stawała się bardziej przyjazna, skuteczniejsza i nowocześniejsza. Kształcenie młodych
umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale równocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zawodów. Wymaga nie tylko najwyższych kwalifikacji oraz umiejętności,
ale także rzetelnej postawy moralnej i wielu najlepszych przymiotów charakteru. Pełnicie Państwo niezwykle ważną rolę w życiu młodych ludzi
– zaznaczyła podczas czwartkowej uroczystości
(10.10) Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału
Oświaty. – Jesteście przewodnikami, ujawniacie
pasje, pomagacie odkrywać i poznawać świat
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Nagrodzeni za nauczanie

Odznaka na 50-lecie

W tym roku Szkoła Podstawowa nr 13 w Bielszowicach obchodzi 50-lecie swojego istnienia.
O jubileuszu tym przypomniano przy okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które zorganizowano w poniedziałek (14.10) w murach
szkoły. W trakcie wręczono również specjalne
wyróżnienie dla SP nr 13.
– Spotykamy się dzisiaj, bo mamy podwójną
okazję. Pierwsza z nich to Dzień Edukacji Narodowej. Jednak ważniejsze jest dla nas drugie
święto, związane właśnie z naszym jubileuszem.
To, co się podziało w szkole i co się dzieje nadal

Wspierają się poprzez porady, rozmowy, rehabilitację oraz spotkania z lekarzami. Rudzkie
Stowarzyszenie Amazonek „Relaks” obchodzi
w tym roku 20-lecie istnienia. Z tej okazji w sobotę (12.10) w Domu Kultury w Bielszowicach
odbyła się konferencja pod hasłem „Nowe życie
po chorobie nowotworowej”.
– Historia stowarzyszenia rozpoczęła się, kiedy pracowałam jako pielęgniarka w szpitalu i lekarze zachęcili mnie do tego, żeby działać z paniami borykającymi się z nowotworem piersi.
Zaczynałyśmy w 15 osób i działałyśmy przy Polskim Komitecie Zwalczania Raka. Z roku na rok
było nas jednak coraz więcej. Obecnie stowarzyszenie liczy sobie ok. 80 członkiń – wspomina
Teresa Wilczek, prezes stowarzyszenia.
Panie działające w Rudzkim Stowarzyszeniu
Amazonek „Relaks” zajmują się głównie udzielaniem wsparcia psychologicznego i informacyjnego m.in. poprzez wizyty u kobiet, które są bezpośrednio po operacji i przebywają w szpitalu,
a także prowadzeniem akcji profilaktyczno-informacyjnych dotyczących nowotworów piersi,
czy organizowaniem zajęć rehabilitacyjnych oraz
spotkań okolicznościowych. Uczestniczą także
w konferencjach i szkoleniach. – Jesteśmy jedną
wielką grupą wsparcia. Obecnie trafia do nas coraz więcej młodych kobiet, które uczą się, jak
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Od 20 lat tworzą kobiecą rodzinę
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25 lat ,,Nadziei”

Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” świętuje w tym roku 25-lecie
istnienia. Z tej okazji w środę (9.10) w Miejskim
Centrum Kultury im. H. Bisty odbyła się uroczystość, podczas której oprócz życzeń i podziękowań, nie zabrakło występów artystycznych podopiecznych „Nadziei”.
– Świętujemy 25-lecie naszego stowarzyszenia.
Dlatego dziękuję wszystkim, którzy przez 25 lat
pojawili się na naszej drodze. Dziękuję za każdą
dobrą chwilę, każde wsparcie i dobre słowo.
Dziękuję za wszystko, co udało nam się wspólnie
osiągnąć – powiedziała Małgorzata Kubela, wi-
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oraz inspirujecie do podejmowania wyzwań. Jesteście współautorami wielu sukcesów – wyliczała.
Podczas uroczystości w III LO zostali nagrodzeni przez prezydent Grażynę Dziedzic dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych. Dodatkowo część dyrektorów wyróżniono
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Natomiast 32 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. – Wyrazy uznania należą się
wszystkim dyrektorom, nauczycielom oraz wychowawcom, a także pracownikom administracji
i obsługi. Każdy bowiem bez względu na stanowisko w placówce oświatowej ma swój udział
w kształtowaniu osobowości uczniów. Obiecuję,
że władze miasta tak jak dotychczas będą wspierać Wasze inicjatywy podejmowane z myślą
o uczniu, szkole i mieście – mówił do nauczycieli
Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Joanna Oreł
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Ochotnicza Straż Pożarna

Za nami półmetek spotkań prezydent miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. W ostatnim czasie władze Rudy
Śląskiej odwiedziły Nowy Bytom i Kochłowice. Była to okazja do przedstawienia sytuacji finansowej miasta i planów na
najbliższy rok, a także do rozmów na temat inwestycji w dzielnicach oraz zgłoszenia problemów ich mieszkańców.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej zostanie w dotychczasowej siedzibie!
I to na stałe, bo rząd przekaże miastu pieniądze na jej wykup. Następnie pomieszczenia zostaną przekazane strażakom ochotnikom. Taki jest optymistyczny finał
zbiórki, w ramach której OSP na własną rękę próbowało uzbierać pieniądze.

Podczas wtorkowego (8.10) spotkania
dla mieszkańców Chebzia i Nowego Bytomia, które odbyło się w Miejskim Centrum
Kultury, rudzianie pytali m.in. o przyszłość
parku przy ul. Parkowej, miejsca parkingowe, możliwość przebudowy rynku w Nowym Bytomiu oraz o dofinansowania do
wymiany pieców na bardziej ekologiczne.
– Bardzo prosimy o remont i uporządkowanie Parku Dworskiego. Gdzie mamy chodzić na spacery? Poza tym, co dalej z rynkiem? Przecież zakończyła się trwałość
projektu, a plac miał być przebudowywany
– pytała jedna z mieszkanek Nowego Bytomia. – Jeżeli chodzi o rynek, to faktycznie
skończyła się już tzw. trwałość projektu
i moglibyśmy plac Jana Pawła przebudować, ale ze względu na ograniczony budżet
musieliśmy ograniczyć inwestycje do tych
najbardziej potrzebnych. W większości będziemy realizować tylko te, na które
będziemy mieć przyznane dofinansowanie
zewnętrzne. Jak tylko będą środki w budżecie miasta, to zabierzemy się za przebudowę rynku – tłumaczyła prezydent Grażyna
Dziedzic. – Natomiast Park Dworski będzie realizowany w przyszłym roku ze środków unijnych jako kolejny element Traktu
Rudzkiego – dodała.
Mieszkańcy dopytywali także o kolejne
miejsca parkingowe w centrum miasta.
– Mamy koncepcję i wstępną wycenę na
parking i garaże przy ul. Grochowskiej,
jednak na razie nie zrealizujemy tej inwestycji z powodu ograniczeń budżetowych
– powiedział wiceprezydent Michał Pierończyk. – Przypomnę, że w tym roku powstały 42 nowe miejsca parkingowe przy
ul. Objazdowej i Ofiar Katynia – dodał.
Pojawił się także temat dofinansowania
do wymiany pieców. Mieszkańcy pytali
o to, w którym momencie mają zgłosić się
do Urzędu Miasta, by uzyskać wsparcie.
Władze przypomniały więc, że należy najpierw podpisać umowę z miastem, a dopiero później kupić i wymienić urządzenie.

Czwarte
zebranie
dzielnicowe
tej jesieni
odbyło się
w Nowym
Bytomiu.
Tradycyjnie także część spotkania była
poświęcona prezentacji inwestycji wykonanych i planowanych w obydwu dzielnicach. I tak, w Chebziu otwarto Stację Biblioteka w budynku dworca PKP, a w Nowym Bytomiu trwa przebudowa willi Florianka i budynku, który znajduje się obok.
Ponadto prowadzony jest konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania
Wielkiego Pieca. Przygotowano także dokumentację parkingu park & ride, który ma
znajdować się przy planowanym w Chebziu węźle przesiadkowym. Realizowana
jest również strefa crossfit – siłownia napowietrzna typu street workout przy ZSP nr 1.
Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego
powstanie „Radosny Plac Zabaw”, przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci przy
Miejskim Przedszkolu nr 4.
Jeżeli chodzi o poniedziałkowe (14.10)
spotkanie w Kochłowicach to mieszkańców tej dzielnicy najbardziej interesowały
takie tematy jak stan dróg, organizacja ruchu, miejsca parkingowe, jakość powietrza
i finanse miasta.
Kochłowiczanie czekają m.in. na remont
ulicy Średniej. – Ta inwestycja była naszym
priorytetem, ale długo blokował ją jeden
z mieszkańców. Mamy już dokumentację,
jednak musimy jeszcze znaleźć środki. O to
może być teraz trudno, bo musimy poruszać się w nowych warunkach finansowych,
spowodowanych przez zmiany ustawowe.
Jeśli tylko będą pieniądze, to zadanie zostanie zrealizowane – zapewniła prezydent

Będą na „swoim”
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Spotkania na półmetku

Grażyna Dziedzic. – Inwestycje drogowe
staramy się robić kompleksowo, ponieważ
powierzchowny remont zwykle nie jest dobrym rozwiązaniem – dodał wiceprezydent
Krzysztof Mejer.
Kolejna droga, która wymaga remontu,
to ul. Wyzwolenia. W tym przypadku
uzgodnione jest już porozumienie ze stroną
górniczą, która odpowiada za obecny stan
drogi i w przyszłym roku sytuacja powinna
ulec zmianie. Część kochłowiczan sceptycznie podchodzi do wprowadzonych niedawno zmian w organizacji ruchu np. na
odcinku ul. Oświęcimskiej między ulicami
Piłsudskiego i Radoszowską. – Wszystkie
uwagi przekażemy Wydziałowi Dróg i Mostów oraz Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W tej kwestii opieramy się
na opiniach fachowców – mówiła Grażyna
Dziedzic.
Kolejne zgłoszone problemy dotyczyły
dużej inwestycji logistycznej, która realizowana jest w rejonie ul. Oświęcimskiej.
Pierwszy z nich dotyczył zanieczyszczenia
jezdni, spowodowanego trwającą budową,
a drugi przyszłego obciążenia drogi. – Zobowiązaliśmy inwestora do przebudowy
skrzyżowania ulic Oświęcimskiej i Kalinowej, a także samej ul. Kalinowej oraz do
budowy drogi pożarowej. Jeżeli okaże się,
że ruch w tym miejscu jest zbyt duży to miasto wybuduje sygnalizację świetlną – poinformował Krzysztof Mejer. – Natomiast
w sprawie zanieczyszczania drogi będziemy interweniować – dodał.
JO, AW

Problem rudzkich strażaków ochotników polegał na tym, że Konsorcjum Ochrony Kopalń, od której OSP wynajmuje pomieszczenia, postanowiło sprzedać budynek. Prawo pierwokupu ma miasto, ale
z uwagi na kończący się rok budżetowy,
nie jest możliwe znalezienie dodatkowych
pieniędzy i wykupienie pomieszczeń dla
OSP. Strażacy ruszyli więc z internetową
zbiórką, co było nie lada zadaniem, bo
kwota, jaką próbowali uzbierać to
550 tys. zł, a dotychczas udało się zgromadzić dopiero ok. 8 tys. zł. Na szczęście znalazło się inne rozwiązanie. – Z racji tego,
że sytuacja jest wyjątkowa, bo też i nasi
strażacy to ludzie wyjątkowi, rząd postanowił wesprzeć miasto Ruda Śląska i przekazać dodatkowe pieniądze, żeby miasto miało możliwość wykupu siedziby i przeznaczanie jej dla strażaków. OSP jest jednostką szczególną, bo jest to jedyna taka jednostka w Rudzie Śląskiej, która zajmuje się
nie tylko pożarnictwem i akcjami ratowniczymi, ale również szkoleniem młodzieży.
Takie inicjatywy warto wspierać – podkreślił podczas piątkowej (11.10) konferencji
Paweł Jabłoński, doradca premiera.
W siedzibie przy ul. Niedurnego (w pobliżu ronda przy wireckim targowisko)
będą mieściły się nie tylko pomieszczenia
dla strażaków, ale także magazyn materia-

łów powodziowych. – Dla nas strażacy są
bardzo ważni, ponieważ realizują w mieście bardzo dużo zadań – nie tylko prowadzą akcje ratownicze, ale również zabezpieczają imprezy w mieście oraz pomagają
przy wichurach i zalaniach. Zawsze są
w gotowości. Cieszymy się, że właśnie
w tym miejscu, w centralnym miejscu naszego miasta OSP ma swoją siedzibę i dalej będzie mogło służyć naszym mieszkańcom – podkreśliła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.
Na to właśnie zwracają uwagę sami
strażacy. – Jesteśmy bardzo zadowoleni,
ponieważ z jednej strony możemy tutaj garażować nasze samochody, które muszą
być w ogrzewanej siedzibie. Ważne jest ponadto bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,
którą szkolimy, bo można do nas dojechać
bez większych problemów. Do tego dzięki
centralnemu umieszczeniu jednostki jesteśmy w stanie dotrzeć w miarę sprawnie do
wszystkich dzielnic miasta – wyliczał Adrian Tomas, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. – Oczywiście
mamy tu jeszcze sporo do zrobienia, ale
wiemy, że warto inwestować. Konieczny
będzie m.in. remont instalacji elektrycznej,
rozbudowa części socjalnej oraz uporządkowanie szatni – dodał.

Joanna Oreł
OGŁOSZENIA

HARMONOGRAM JESIENNYCH
SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI
17 X – czwartek – godz. 17.00 – Wirek i Czarny Las
– SP nr 8, ul. Główna 1
21 X – poniedziałek – godz. 17.00 – Halemba
– SP nr 24, budynek B (dawniej gimnazjum), ul. ks. Lexa 14
28 X – poniedziałek – godz. 17.00 – Bielszowice
– Dom Kultury, ul. Kokota 170
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BEZPIECZEŃSTWO

Warto uważać na ,,wnuczka”

8 października mijałoby dziewięć odkąd Marzena i Tomek Woźniakowscy zamieszkali w wymarzonym domku ﬁńskim przy ul. Grottgera w Bielszowicach. Ona jest doradcą bankowym, on pracuje jako świętochłowicki policjant. Jednak to w Rudzie Śląskiej stworzyli swoją rodzinę i wychowują dwie córki – 7-letnią Maję i 12-letnią Natalię. Tydzień wcześniej w rodzinnej atmosferze członkowie rodziny świętowali wspólnie
40. urodziny Marzeny. To wszystko zostało im zabrane o poranku, 4 października, kiedy w domu rodziny pojawił się ogień. – Do końca życia
zapamiętam widok moich dzieci, trzymających swoje zwierzęta na rękach, patrzących ze łzami w oczach, jak płonie ich dom. Dom, który był
zawsze pełen ludzi i szczęścia, straciliśmy zaledwie w siedem minut – mówi Marzena Woźniakowska. Teraz rodzina stara się uzbierać pieniądze,
by odbudować swoje szczęśliwe miejsce na ziemi.

Oszuści wciąż działają metodą ,,na wnuczka”, by wprowadzić seniorów w błąd i wyłudzić od nich pieniądze. Niedawno „wnuczek” znów zaatakował. Kilkunastu mieszkańców naszego miasta nie dało mu się zwieść. Jednak jeden z telefonów spowodował, że 79-letnia rudzianka ,,oddała” swoje oszczędności. Dlatego policja i straż
miejska kolejny raz apelują o czujność i rozwagę.

Foto: arch. prywatne

Pożar zabrał im dom

Ogień zniszczył głównie wnętrze domu.
– Długo szukaliśmy tego domu i długo go
remontowaliśmy. Ale to właśnie tutaj znaleźliśmy nasze miejsce, w którym zakotwiczyliśmy na stałe i gdzie mieszkało nam się
cudownie, bo to miejsce jest magiczne
– mówi pani Marzena.
Ta idylla trwała do piątkowego poranka
(4.10). Marzena Woźniakowska wstała po
godz. 6 i jak zwykle o tej porze w sezonie
jesiennym, zapaliła kominek na biopaliwo,
który wisiał na ścianie salonu. Rodzina
przygotowywała się do kolejnego dnia. Jed-

nak w pewnym momencie Marzena i Tomek
zauważyli lekkie zadymienie w domu.
– Wbiegliśmy do salonu i okazało się, że za
kominkiem powstała szczelina i na ścianę
wydostaje się ogień. Mąż zerwał kominek
i szybko zaczęliśmy gasić ścianę. W pewnym
momencie byliśmy nawet przekonani, że
udało nam się ugasić pożar, bo nie było widać ognia, ale kiedy córka wyprowadziła
psa na zewnątrz, zauważyła, że spod dachu
wydobywają się kłęby dymu. Ogień poszedł
do góry ścianą i pod dach – mówi pani MaOGŁOSZENIA

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy za złożone wyrazy współczucia
przedstawicielom władz miasta Ruda Śląska
i Oddziałowi KWK Ruda
oraz wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej

śp. Adama Niedzieli
składa
Adriana, Maja z rodziną

rzena. – Wtedy już wiedzieliśmy, że ten pożar
nadal jest i trawi nasz dom, a my nie mamy
szansy go ugasić – dodaje.
Do akcji szybko wkroczyli strażacy.
I choć konstrukcja zewnętrzna budynku pozostała niemalże nienaruszona, w środku
zdewastowane jest ok. 90 proc. pomieszczeń. Dom, prócz murowanej dobudówki,
był drewniany, a więc spaliły się ściany
i strop pomiędzy parterem a piętrem. Częściowo uratowały się dwa pomieszczenia
(kuchnia i łazienka), jednak i one wymagają
remontu. Pozostała część domu wraz z wyposażaniem została zniszczona. – Przy pomocy sąsiadów udało nam się na szczęście
powynosić część ubrań oraz podstawowe
rzeczy, a także nasze zwierzaki – świnkę
morską, chomika i psa – wylicza pani Marzena.
Przy pomocy rodziny i znajomych państwo Woźniakowscy próbują stanąć na nogi
po tragedii, która ich spotkała. – Rodzina
i przyjaciele oferowali nam, że nas przygarną
i dadzą jeden pokój, ale remont domu i odbudowanie wszystkiego potrwa kilka miesięcy,
więc udało nam się na szybko znaleźć i wynająć mieszkanie – wyjaśnia pani Marzena.
Dom był ubezpieczony, a więc rodzina
liczy na to, że dzięki temu częściowo uda
im się odbudować dom. – Czekamy na ekspertyzy, dzięki którym dowiemy się, czy dom
nadaje się do remontu i odbudowy lub czy
będziemy musieli podjąć inną decyzję. Mamy nadzieję jednak, że to nie będzie konieczne, bo to było nasze miejsce na ziemi
i miejsce, gdzie nasze dzieci czuły się bezpiecznie. Chcielibyśmy im przywrócić to
poczucie bezpieczeństwa – podkreśla Marzena Woźniakowska.
W internecie trwa zbiórka na odbudowę
domu państwa Woźniakowskich. Można ją
znaleźć pod adresem zrzutka.pl/nugcec.
Joanna Oreł

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

Tylko jednego dnia pod koniec września rozdzwoniły się telefony w mieszkaniach kilkunastu starszych mieszkańców naszego miasta. Oszust zadzwonił
m.in. do 81-letniej rudzianki. W rozmowie podał się za policjanta i poprosił
o pomoc dla córki 81-latki, która rzekomo miała wypadek. Chodziło o przekazanie 40 tys. zł. Na szczęście kobieta nie
dała się nabrać. Fałszywemu policjantowi nie udało się to także w przypadku
kolejnego 81-latka. Z kolei do
80- i 60-latki zadzwonił „wnuk” – także
z prośbą o pieniądze. Na szczęście panie
wiedziały, że była to pułapka. To tylko
niektóre z wielu przykładów. Nie zawsze
jednak ﬁnał tych zdarzeń jest szczęśliwy.
Niedawno do 79-letniej kobiety zadzwonił „policjant” z informacją, że jej wnuk
miał wypadek i wpadł w tarapaty. Aby
policja nie zamknęła go w więzieniu, potrzebne były pieniądze. Rudzianka uwierzyła niestety w tę historię i przekazała
przysłanemu kurierowi 19 tys. zł. Pocieszający jest fakt, że policji udało się
przechwycić pieniądze, które wróciły do
79-latki. – Przestrzegamy osoby starsze
dysponujące telefonem stacjonarnym,
których nazwiska i imiona ﬁgurują
w książkach telefonicznych. Właśnie

wiek, na który wskazują imiona używane często kilkadziesiąt lat temu, stacjonarny telefon oraz jego numer ujawniony w książce to dla oszustów elementy
pomocne przy przeprowadzania ataku
– wyjaśnia rudzka policja.
Jednak lista sposobów na oszustwo
jest dłuższa. Często dotyczy to zakupów produktów po zawyżonych cenach.
– Osoby, które oszukują, są wyszkolone
i wiedzą, jak działa ludzka psychika,
jeżeli ktoś da się wprowadzić w błąd.
Chodzi o poczucie wstydu, że daliśmy
się oszukać i milczymy na ten temat
przed otoczeniem. Ktoś kupuje ﬁltr do
wody, który jest wielokrotnie droższy
niż faktycznie powinien być, czy koc za
horrendalną kwotę, który rzekomo sam
ma zabijać bakterie albo odkurzacz,
który sprawi, że zniknie problem roztoczy. Jeżeli do takiego zakupu ktoś nie
przyzna się od razu, często mija okres
wypowiedzenia takiej umowy, a oszukana osoba zostaje z długiem. Dlatego
apeluję, żeby zgłaszać takie sprawy policji, straży miejskiej, swoim bliskim czy
miejskiemu rzecznikowi konsumenta
– radzi Marek Partuś, komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 16.10.2019 r.
do dnia 6.11.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro obok pokoju 222) wykazu
nieruchomości gruntowej o powierzchni 666 m2 położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Kupieckiej, stanowiącej działkę
nr 2257/192 KW GL1S/00013890/7 własności
Gminy Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na zagospodarowanie
zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 114.000, 00 zł.

5

www.wiadomoscirudzkie.pl

MIASTO| 16.10.2019

NOWY BYTOM

ORZEGÓW

Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
rozpoczął kolejny rok akademicki.

Zajęcia UTW odbywają się od października do
stycznia i od lutego do czerwca. Każdy zainteresowany udziałem może zgłosić się do siedziby stowarzyszenia przy ul. Tołstoja 13 w dzielnicy Czarny Las.
AW

Foto: AW

Zespół obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia.

zdobywa nagrody i wyróżnienia. Z okazji trzydziestolecia odbyła się uroczysta msza święta oraz spotkanie
jubileuszowe z zaproszonymi gośćmi.
AW

BYKOWINA

Podziękowali osiedlowym ogrodnikom

BIELSZOWICE

Foto: AW

Ruda Śląska jest kobietą
Ruda Śląska jest kobietą – takie hasło przyświecało
imprezie z okazji 60. urodzin Rudy Śląskiej, zorganizowanej przez Dom Kultury w Bielszowicach oraz
Urszulę Koszutską, radną Sejmiku Województwa Śląskiego. – Cieszę się, że tyle osób bezinteresownie zaangażowało się w ten projekt, żeby pokazać, jak różnorodne jest nasze miasto i jak fajnie się tutaj żyje – mówiła Urszula Koszutska.
Na scenie podczas widowiska pojawili się rudzianie: Grzegorz Poloczek, Krystian Gałuszka, Małgorzata Kuś, Monika Żywot, Jakub Wyciślik, Grzegorz
Stasiak, Tomasz Koszutski, Jolanta Michta, Grzegorz
Dudziak oraz Mirka Szałasta. Scenariusz imprezy napisała Anna Morajko-Fornal, która zaangażowała do
występu także uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształ-

Zespół Jarzębinki swoją działalność rozpoczął jako kilkuosobowy chórek, prowadzony przez Krystynę Czajkowską – ówczesną terapeutkę zajęciową
w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Orzegowie. Pierwszy raz zespół zaprezentował się w styczniu 1989 roku, a więc w tym roku obchodzi 30-lecie
swojego istnienia.
W zespole śpiewają mieszkańcy ośrodka oraz cztery
wolontariuszki, które regularnie uczestniczą w próbach
i koncertach. Najdłużej w zespole śpiewa Helena Kubica oraz Andrzej Gdynia. W tym roku obchodzą oni
20-lecie członkostwa. Zespół występuje głównie na
uroczystościach w ośrodku. Przygotowuje wieczorki
poetycko-muzyczne oraz imprezy z okazji Dnia Matki,
czy Światowego Dnia Chorych. Prezentuje się również
na konkursach i występach poza murami DPS-u, gdzie

Rudzianie świętowali urodziny miasta.

cących nr 2 w Wirku oraz Szkoły Podstawowej nr 22
w Nowym Bytomiu. Honorowy patronat nad imprezą
objęła Grażyna Dziedzic, prezydent miasta Ruda Śląska.
AW

W Osiedlowym Domu Kultury RSM „Country” odbyło sie spotkanie osiedlowych miłośników zieleni.
Rada Osiedla i Administracja nr 6 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej podziękowała w ten sposób mieszkańcom, którzy bezinteresowanie dbają o otoczenie
swoich budynków, pielęgnując przydomowe ogródki.
Do tej osiedlowej tradycji powrócono po pięciu latach
przerwy. Wcześniej przez 12 lat co roku nagradzano
dzielnicowych ogrodników.
W tym roku wyróżniono 30 osób, które w swoje
przydomowe ogródki wkłada najwięcej serca i pracy.
– Staramy się w miarę naszych możliwości pomagać
w tych pracach poprzez dostarczanie roślin czy ziemi.
Mamy nadzieję, że z roku na rok tworzonych w ten sposób ogrodów na naszym osiedlu będzie przybywać
– mówi Teresa Wieczorek, przewodnicząca Rady
Osiedla przy ADM 6 w Bykowinie.

Foto: Andżelika Komorek

Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął kolejny rok akademicki. Wykład inauguracyjny wygłosił
profesor Andrzej Gwóźdź.
Rudzki UTW rozpoczął swoją działalność 16 lat temu i miał wtedy ok. 50 słuchaczy. W tym roku akademickim w zajęciach będzie brało udział ok. 250 studentów. W ofercie uniwersytetu znajdują się wykłady
z wielu dziedzin wiedzy, seminaria z psychologii, literatury, poezji, historii sztuki, zajęcia językowe, kursy
komputerowe, koła teatralne oraz plastyczne, a także
zajęcia ruchowe. – Inaugurację szesnastego roku działalności Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
uważam za otwartą. Warto być w naszej organizacji,
bo jest to naprawdę sposób na życie. Wszyscy się tutaj
integrujemy, uczymy, bawimy, co jest niezwykle cenne,
bo szczególnie w trzecim wieku człowiek szuka drugiego człowieka – zaznaczyła Teresa Chudziak, prezes
Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Od 30 lat na scenie

Foto: AW

Rok akademicki rozpoczęty

W Bykowinie nagrodzono miłośników zieleni.

Poza wręczeniem wyróżnień, kwiatów i upominków dla uczestników spotkania na akordeonie zagrał
Józef Osmenda, przewodniczący Rady Nadzorczej
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
AW

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Igor Sobecko
syn Agnieszki i Łukasza
ur. 26.09 (4650 g i 56 cm)

Adam Baczyński
syn Arlety i Krzysztofa
ur. 30.09 (2900 g i 53 cm)

Maksymilian Garsztka
syn Danieli i Jakuba
ur. 29.09 (3100 g i 50 cm)

Helena Weszka
córka Kamili i Patryka
ur. 29.09 (3100 g i 52 cm)

Leon Drapiewski
syn Natalii i Dariusza
ur. 30.09 (2200 g)

Wojciech Matynia
syn Eweliny i Kamila
ur. 30.09 (2530 g i 49 cm)

Marysia Salbert-Kahl
córka Sandry i Alana
ur. 30.09 (3100 g i 53 cm)

Laura Lemieszek
córka Anny i Dariusza
ur. 27.09 (2430 g i 49 cm)

Anna Wilk
córka Pauliny i Zbigniewa
ur. 1.10 (3260 g i 54 cm)

Jaś Jakubiec
syn Natalii i Marka
ur. 17.09 (2110 g i 50 cm)

Florentyna Kujon
córka Karoliny i Norberta
ur. 3.10 (3020 g i 55 cm)

Karolina Kot
córka Moniki i Dariusza
ur. 3.10 (3650 g i 57 cm)

Bartosz Duda
syn Karoliny i Przemysława
ur. 2.10 (4450 g i 57 cm)

Szymon Walczak
syn Joanny i Sebastiana
ur. 2.10 (3680 g i 55 cm)

Olivia Zielińska
córka Darii i Denisa
ur. 1.10 (3220 g i 55 cm)

Alicja Jakubowska
córka Justyny i Bolesława
ur. 1.10 (3150 g i 56 cm)

Zuzanna Beata Zajusz
córka Pauliny i Łukasza
ur. 2.10 (3540 g i 54 cm)

Julia Machura
córka Anny i Andrzeja
ur. 18.09 (1650 g)

Adam Rother
syn Anny i Damiana
ur. 1.10 (2820 g i 56 cm)
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ZŁOTE GODY

Agnieszka Bieniek z córką.

Alfreda i Czesław Wesołowscy.

Alina i Jerzy Witkowie.

Aniela Burzan z prezydent miasta Grażyną Dziedzic.

Helena i Janusz Żydkowie.

Irena i Henryk Czajowie.

Janina i Aleksander Żukowie.

Janina i Rudolf Grzegorczykowie.

Magdalena i Jan Stróżykowie.

Małgorzata i Jan Bąkowie.

Maria i Henryk Mazurowie.

Stanisława i Mieczysław Karolikowie.

Wiesława i Ryszard Tatarczukowie.

Zdzisława i Marian Kaczorowie.

Urszula i Walerian Proczowie.

Krystyna i Edward Plutowie.
ogłoszeniA

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. 512-799211, 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. 9.00-16.00, wt., śr.,
czw. 9.00-15.00, pt. 9.00-14.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl.
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Halina i Andrzej Pinkoszowie.

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 oraz zamieszczeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu
nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym
3844/3 o pow. 325 m2, zapisanej na karcie mapy 1, obręb Kochłowice,
położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Jagiełły, przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
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Jaką drogę pokonuje zanieczyszczona woda od momentu, kiedy trafia do oczyszczalni ścieków? Co dzieje się z brudną wodą,
która zostanie oczyszczona? Dlaczego do pracy oczyszczalni potrzebne są bakterie? Między innymi odpowiedzi na te pytania
mogli usłyszeć uczestnicy kolejnych Dni Otwartych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.
W dniach od 10 do 12 października mieszkańcy miasta mogli zobaczyć, jak wygląda praca w oczyszczalni ,,Halemba-Centrum”,
,,Barbara” oraz ,,Orzegów”. Była to niepowtarzalna okazja, by poszerzyć swoją wiedzę, zapoznać się z nowoczesną technologią
i specjalistycznym sprzętem rudzkich wodociągów.

Dokąd płynie woda?

– Dni Otwarte na naszych obiektach to już tradycja. Miło nam,
że cieszą się one nadal niesłabnącym zainteresowaniem ze strony
rudzian. Jest to też dla nas sygnał do organizacji kolejnych edycji
– mówił Grzegorz Rybka prezes PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. – Jak zawsze wszyscy zainteresowani mogli z bliska zobaczyć
jak istotnym oraz skomplikowanym, pod względem technologicznym, jest zakres funkcjonowania PWIK. Opowiadaliśmy także
o tym, dlaczego tak ważne jest oczyszczanie ścieków i jak wspólnie
możemy chronić środowisko naturalne – dodał.
Podczas dziewiątych już Dni Otwartych PWIK do zwiedzania
oczyszczalni zaproszono dzieci i młodzież z rudzkich szkół, a także
pozostałych, zainteresowanych mieszkańców. W sumie oczyszczalnie ,,Halemba-Centrum”, ,,Barbara” oraz ,,Orzegów” odwiedziły 743 osoby. – W ramach Dni Otwartych tradycyjnie oprowadzamy po naszych obiektach i tłumaczymy, jak zbudowana jest
oczyszczalnia ścieków. Staramy się łączyć to z przekazywaniem
wiedzy o rozsądnym gospodarowaniu wodą oraz pokazywać dzieciom, jak dbamy o zanieczyszczoną wodę w trakcie procesu jej
oczyszczania. Nie zapominamy także o edukowaniu w zakresie tego,
co powinno trafiać do kosza na śmieci, a nie do muszli. Okazuje się,
że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że śmieci spłukiwane w ubikacji przyczyniają się do powstawania awarii urządzeń na przepompowniach ścieków czy oczyszczalniach – mówił Rafał Kopiec,
kierownik oczyszczalni ,,Orzegów”.
Uczestnicy Dni Otwartych mogli więc zobaczyć, jak przebiega
proces technologiczny oczyszczania ścieków, który składa się z części mechanicznej (usuwanie zanieczyszczeń powyżej kilku milimetrów oraz elementów mineralnych – np. piasku) oraz z części biologicznej. Tutaj już do „akcji” wkraczają mikroorganizmy, które
oczyszczają ścieki. Na końcu trafiają one jeszcze do osadników
wtórnych, gdzie na zasadzie sedymentacji następuje rozdział ścieków oczyszczonych od osadów. Nie każdy jednak wie, co dzieje się
dalej z oczyszczonymi ściekami. – Jak się okazuje, trzeba nieustannie edukować na temat tego, że ścieki oczyszczone nie trafiają do
naszych kranów i nie nadają się do codziennego użycia, lecz do odbiornika, którym najczęściej jest rzeka. Są jednak tak czyste, że nie
zagrażają zwierzętom, ani roślinom i podlegają dalszym procesom
samooczyszczania w wodach naturalnych – podkreślił Stefan Rogoziński, kierownik oczyszczalni „Barbara” w Bykowinie.

I tak – ścieki oczyszczone z obiektu ,,Barbara” spływają do potoku bielszowickiego, z oczyszczalni ,,Halemba-Centrum” – do
Kłodnicy, a z oczyszczalni ,,Orzegów” do rzeki Bytomki. By dowiedzieć się, jak do tego dochodzi, pracownicy poszczególnych
oczyszczalni pokazywali gościom wszystko, co na co dzień jest
niedostępne dla przeciętnego człowieka. Jednym z miejsc, które co
roku budzi większe zainteresowanie wśród odwiedzających, są
m.in. centralne sterownie. To właśnie w nich odbierane są wszystkie sygnały, pomiary i zdarzenia zachodzące w poszczególnych
częściach oczyszczalni oraz w przepompowniach ścieków zlewni
danego obiektu.
Warto dodać, że przy okazji Dni Otwartych mieszkańcy mogli
zobaczyć pokaz specjalistycznego sprzętu ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji, kamery do przeprowadzania inspekcji, a także
zadymiacza, dzięki któremu można wykrywać nielegalne przyłącza lub włączenia do kanalizacji miejskiej. Dodatkowo najmłodsi
goście otrzymali książeczki edukacyjne oraz mogli obejrzeć film
„Edukacja z Wodniczkiem – oczyszczanie wody”. – Naszym celem
jest dbanie o sprawne i skuteczne oczyszczanie ścieków zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Poprzez pokazywanie, jak pracuje
oczyszczalnia i jak wygląda cały proces, staramy się uświadamiać
mieszkańcom już od najmłodszych lat, jak ważne są działania mające na celu ochronę środowiska – podsumowuje Adam Wiater,
kierownik oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum”.

Uczniowie mogli m.in. zobaczyć jak wygląda ostatni etap oczyszczania ścieków.

Podczas wizyt nie brakowało pytań ze strony uczniów rudzkich szkół.

Jedną z największych atrakcji było zwiedzanie
centralnej sterowni m.in. w Orzegowie.

Dzieci z zaciekawieniem przyglądały się pracy oczyszczalni.

Oczyszczalnię ,,Halemba-Centrum” odwiedziła m.in. klasa 2a z SP nr 27.

Pracownicy PWiK tłumaczyli, jak wygląda proces oczyszczania ścieków.
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Rudzki Informator Samorządowy
5,1 mln zł pozyskały władze Rudy Śląskiej ze środków unijnych na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE). Te pieniądze przeznaczone będą m.in. na
wykonanie 170 eko-instalacji w budownictwie jednorodzinnym. Poza tym z tych środków zrealizowane zostaną inwestycje w komunalnym budownictwie wielorodzinnym w dzielnicy Ruda. Chodzi tu o budynek przy ul. Raciborskiej 10 oraz cztery budynki przy ul. Szczęść Boże 62. Ekologiczna instalacja powstanie także w budynku biblioteki przy ul. Kaczmarka 38 w Halembie, na budynku głównym PWiK, a także oczyszczalni ścieków Halemba-Centrum.

Unijne miliony na OZE

Najwięcej z pozyskanej kwoty, bo blisko
3,5 mln zł, stanowić będzie dofinansowanie
do budowy instalacji OZE w budownictwie
jednorodzinnym. – Jest to drugi etap naszego programu. Przyznane nam pieniądze
z Unii Europejskiej pozwolą na dofinansowanie 172 takich instalacji. Niebawem ogłosimy przetarg na dostawę i montaż tych urządzeń w budynkach, a następnie będziemy zawierali umowy z mieszkańcami określające
prawa i obowiązki poszczególnych stron
– tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.
Przypomnijmy, że do tej pory dzięki
zdobytym środkom zewnętrznym miasto
dofinansowało montaż 51 instalacji OZE
w budownictwie jednorodzinnym. Aktualnie rudzki magistrat przygotowuje się do
III etapu tego przedsięwzięcia. Zgłosiło się
do niego 195 osób, które chciałyby w swoich domach korzystać z energii odnawialnej. – Obecnie kończą się prace nad opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego. Kolejnym krokiem będzie złożenie
wniosku o dofinasowanie. Konkurs w tej
sprawie ma być ogłoszony jeszcze w tym
roku – informuje wiceprezydent Krzysztof
Mejer.
Pozyskane właśnie przez miasto środki
przeznaczone zostaną także na wykonanie
instalacji OZE w komunalnym budownictwie wielorodzinnym. 36 kolektorów słonecznych zamontowanych zostanie na dachu budynku przy ul. Raciborskiej 10
w Rudzie. Wykorzystane zostaną one do
podgrzania wody użytkowej. Koszt inwe-

stycji wyniesie 350 tys. zł, z czego dofinansowanie blisko 300 tys. zł. Kolejna inwestycja dotyczyć będzie budowy instalacji
fotowoltaicznej na czterech budynkach
przy ul. Szczęść Boże 62. Będzie to 56 modułów fototowoltaicznych służących do
produkcji prądu elektrycznego. Dodatkowo
zamontowana zostanie pompa ciepła, która
wykorzystana zostanie do podgrzania wody użytkowej. W całości przedsięwzięcie to
kosztować będzie ok. 420 tys. zł, a samo
dofinansowanie wyniesie ok. 345 tys. zł.
Kolejna instalacja OZE, która realizowana będzie ze wsparciem środków unijnych,
dotyczyć będzie budowy pompy ciepła
w budynku biblioteki przy ul. Kaczmarka 38
w Halembie. Zastąpi ona dotychczasowe
źródło ciepła, jakim jest kocioł węglowy.
Zadanie warte jest ok. 145 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 120 tys. zł.
Ostatnia z ekoinwestycji dotyczyła będzie
budowy instalacji fotowoltaicznej dla budynku siedziby PWiK, a także oczyszczalni
ścieków Halemba-Centrum. Wartość prac
to ponad 2,2 mln zł, przy dofinansowaniu
na poziomie blisko 1 mln zł.
Władze Rudy Śląskiej przywiązują dużą
wagę do przedsięwzięć proekologicznych.
W ciągu ostatnich pięciu lat w budynkach
zarządzanych przez miasto zainstalowano
już ponad 1000 modułów fotowoltaicznych, które są w stanie wyprodukować ponad 200 MWh energii elektrycznej rocznie.
Pozwala to zaoszczędzić w skali roku ponad 100 tys. zł.
Od 2015 r. instalacja fotowoltaiczna
funkcjonuje na terenie basenu letniego.

W 2016 r. roku instalacje fotowoltaiczne
powstały dla trzech obiektów sportowych
– basenu krytego przy ul. Chryzantem
w Rudzie, basenu krytego przy ul. Pokoju
w Nowym Bytomiu i hali sportowej w Orzegowie. Dodatkowo instalacje OZE produkujące prąd z energii słonecznej zostały zamontowane na dachu termomodernizowanych placówek oświatowych, a konkretnie
Miejskiego Przedszkola nr 43 oraz Szkoły
Podstawowej nr 11. Moduły fotowoltaiczne
zainstalowane zostały również w ramach termomodernizacji budynku przychodni rejonowej przy ul. Siekiela. Poza tym od 2018 r.
ponad 130 modułów fotowoltaicznych produkuje ekoprąd z energii słonecznej
w dwóch budynkach Urzędu Miasta oraz
budynku Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. Kolejne instalacje fotowoltaiczne powstały w 2018 r. w ramach termomodernizacji budynków dwóch placówek oświatowych – Szkoły Podstawowej nr 13 oraz
Szkoły Podstawowej nr 16 (budynek dawnego Gimnazjum nr 7). Ponadto panele fotowoltaiczne zainstalowane zostały na dachu budynku MOPS przy ul. Markowej.
Miasto nadal zamierza sięgać po środki
unijne na instalacje produkujące zieloną
energię. – W konkursie, który ma być ogłoszony jeszcze w tym roku, będziemy się starać o kolejne środki na przedsięwzięcia
z zakresu OZE w budownictwie jednorodzinnym, a także zamierzamy wnioskować
o pieniądze na instalacje fototowoltaiczne
dla czterech placówek oświatowych
– Miejskiego Przedszkola nr 42, Zespołu
Szkół Muzycznych oraz dwóch szkół pod-

W Rudzie Śląskiej powstaną kolejne instalacje fotowoltaiczne.
stawowych – nr 2 i nr 16 – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk.
Do tej pory ze środków europejskich Ruda Śląska pozyskała już blisko 620 mln zł
na realizację blisko 100 projektów. 2/3 tej
sumy, czyli ponad 400 mln zł, rudzki samorząd „zdobył” w ostatnich pięciu latach.
Największe rudzkie inwestycje finansowa-

ne z pieniędzy unijnych to budowa trasy
N-S oraz przebudowa i wykonanie nowego
systemu oczyszczania ścieków na terenie
miasta. W tym roku miasto pozyskało już
z Unii Europejskiej niemal 67 mln zł na realizację 14 projektów. Na ocenę łącznie
czekają jeszcze 23 projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 15 mln zł. TK

Muffinki na płatkach owsianych i kolorowe tortille z kurczakiem przepisami września w konkursie „Rudzkie Smaki”. Te pożywne przekąski to propozycja pani Katarzyny Wcisło z Chorzowa na drugie śniadanie dla ucznia. – Jestem mamą czwórki
dzieci i wiem, jak ważne dla nich jest zdrowe odżywianie. Dlatego staram się urozmaicać nasze rodzinne menu – mówi
laureatka konkursu.

Zdrowo i kolorowo

– Muffinki świetnie nadają się do przemycenia wartościowych produktów, jak
np. płatki owsiane czy kefir lub jogurt. Wyglądają jak zwykłe babeczki, a ozdobione
ulubionymi owocami dziecka z pewnością
przypadną mu do gustu – mówi autorka
przepisu – Katarzyna Wcisło, mama trzech
synów i córeczki. – Przygotowane na bazie
płatków owsianych są zdrowym i sytym
drugim śniadaniem. Podobnie, jak kolorowe tortille wypełnione sałatą, kurczakiem
i warzywami, są bardziej „na czasie” i zastąpią nudne kanapki – dodaje.
Z kolei tematem października w VI edycji konkursu „Rudzkie Smaki” są grzyby.
Do końca miesiąca można przesyłać propozycje dań z wykorzystaniem grzybów
leśnych. – Sezon dla grzybiarzy w pełni,
a pasjonaci wypraw na grzyby z pewnością mają wiele pomysłów na przetworze-

nie swoich zbiorów – mówi Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej
i Promocji Miasta. Przepisy wraz ze zdjęciem potrawy można przesyłać drogą
e-mailową na adres media@ruda-sl.pl,
pocztą na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudzkie Smaki”, bądź składać
osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (p. 325).
Podsumowaniem każdej edycji konkursu jest kalendarz kulinarny z przepisami
nadesłanymi przez laureatów poszczególnych miesięcy. Ponadto co miesiąc każdy
zwycięzca otrzymuje nagrodę. W tym roku jest to ciekawa publikacja wydana
przez Urząd Marszałkowski pt. „Śląskie
od kuchni”. – Zapraszamy do kulinarnej
zabawy nie tylko mieszkańców Rudy Śląskiej, ale całego regionu – zachęca Iwona
Małyska.

Szkolne babeczki
Składniki: dwie szklanki płatków owsianych (najlepiej górskich), pół szklanki naturalnego jogurtu lub kefiru, dwa dojrzałe
banany, dwa jajka, garść malin (świeżych
lub mrożonych) lub innych owoców, ewentualnie jedna łyżka ksylitolu, miodu lub
cukru brązowego do smaku, jedna łyżeczka
proszku do pieczenia (niekoniecznie).
Przygotowanie: W blenderze umieszczamy płatki owsiane, jogurt (kefir), banany,
ksylitol (cukier brązowy lub miód) i jajka.
Miksujemy na gładką masę. Dodajemy kawałki owoców i delikatnie mieszamy łyżką. Przekładamy do wcześniej natłuszczonych foremek na muffiny (odradzamy pieczenie tych muffin w papilotkach, ponieważ
ciasto może do nich przywierać). Pieczemy
w temperaturze 180 stopni przez około
20-25 minut. Studzimy na metalowej kratce.

Takie drugie śniadanie z pewnością przypadnie do gustu uczniom.

Kolorowe tortille
Składniki: kilka małych placków tortilli, kremowy serek ziołowy a’la Almette,
sałata zielona lub lodowa, filet z kurczaka
lub szynka, ser żółty, ogórek zielony, papryka.
Przygotowanie: Pierś kurczaka kroimy
w paseczki, przyprawiamy. Smażymy na

rozgrzanej patelni. Paprykę i ogórki kroimy
w paski. Ser ścieramy na dużych oczkach.
Placki tortilli smarujemy serkiem, kładziemy liść sałaty, pasek usmażonego fileta
z kurczaka lub szynkę, warzywa pokrojone
w słupki. Posypujemy startym żółtym serem. Zawijamy i przecinamy w pół.
Smacznego!
IM
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50 mieszkań komunalnych w nowo wybudowanym budynku przy ul. Bytomskiej 22 w Orzegowie jest już gotowych do zasiedlenia. 15 z nich zostanie rozdysponowanych w drodze zamian wśród osób mających trudną sytuację zdrowotną lub w drodze przyspieszenia dla osób borykających się ze szczególnie
trudną sytuacją rodzinną. Pozostałe lokale zostaną przydzielone mieszkańcom zgodnie z listą oczekujących. Koszt inwestycji, zrealizowanej w całości z budżetu miasta, wyniósł 8 mln zł. Aktualnie na mieszkanie komunalne w Rudzie Śląskiej czekają 984 osoby.

Kolejne mieszkania komunalne gotowe

– Mieszkania cieszą się ogromnym
zainteresowaniem i wiele osób przyszło je obejrzeć – zaznacza Anna
Stemplewska, naczelnik Wydziału
Spraw Lokalowych. – Kolejnym krokiem będzie analiza list sporządzonych podczas oględzin. Musimy
sprawdzić, czy te osoby są uprawnione do otrzymania propozycji lokalu
mieszkalnego. Po weryfikacji skierujemy propozycje do konkretnych osób,
które najwcześniej złożyły wniosek
o przydział mieszkania, o ile jest on
kompletny i aktualny – dodaje. Po
otrzymaniu oferty przyszły najemca
będzie miał siedem dni na podjęcie
ostatecznej decyzji. Jeśli zrezygnuje,
lokal zostanie zaproponowany kolejnej osobie z listy oczekujących.
Czynsz za mieszkanie przy
ul. Bytomskiej został ustalony na
9,43 zł/m2. Dla lokalu o pow. ok.
45 m2 będzie więc wynosił 425 zł.
Zawarcie umowy najmu uzależnione
jest od wpłacenia przez najemcę kaucji w wysokości 12-krotnego miesięcznego czynszu za dany lokal. Zabezpiecza ona pokrycie należności
z tytułu najmu istniejących w dniu
opróżnienia lokalu. Dla lokalu miesz-

kalnego o pow. 45 m2 wysokość kaucji to ok. 5100 zł. Ponadto osoba ubiegająca się o lokal powinna wykazać
się stałym źródłem utrzymania. Szczegółowe informacje można uzyskać
w Wydziale Spraw Lokalowych
w Urzędzie Miasta (pokój nr 237, tel.
32 244-90-00, wew. 2370).
Umowa z wykonawcą inwestycji
była zawarta na zasadzie „zaprojektuj
i wybuduj”, co oznacza, że firma wyłoniona w przetargu przygotowała całą dokumentację budowlaną, uzyskała
wszystkie niezbędne pozwolenia oraz
wykonała prace budowlane. Budowa
5-kondygnacyjnego budynku rozpoczęła się w październiku 2017 r. Powstało 50 mieszkań, w tym 46 dwupokojowych o pow. ok. 45 m2 oraz
cztery trzypokojowe o pow. ok 60 m2
z kuchnią bądź aneksem kuchennym,
łazienką i wyposażeniem zgodnym
z obowiązującymi przepisami.
– Mieszkania zostały wykończone
w standardzie zbliżonym do deweloperskiego, czyli ze wszystkimi instalacjami, tynkami czy surowymi posadzkami. Do przyszłych najemców będzie
należeć wyposażenie lokali w urządzenia sanitarne, drzwi wewnętrzne,

płytki oraz generalnie doprowadzenie
do stanu umożliwiającego zamieszkanie – tłumaczy prezydent Grażyna
Dziedzic. Do mieszkań, oprócz instalacji elektrycznej i gazowej, doprowadzono instalacje niskoprądowe, czyli
antenę zbiorczą, instalację teletechniczną, internetową oraz telewizji kablowej. – Warto podkreślić, że budynek spełnia wszystkie aktualnie istniejące standardy energetyczne i ekologiczne – zaznacza wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
W budynku powstało jedno mieszkanie dostosowane do potrzeb osoby
niepełnosprawnej, poruszającej się na
wózku inwalidzkim oraz jedno dla
osoby z ograniczoną sprawnością ruchową. Niemniej z uwagi na wyposażenie budynku w windę, wszystkie
mieszkania są dostępne dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie jest
również wózkownia i rowerownia.
Ponadto teren wokół budynku został
zagospodarowany, powstała mała architektura, nasadzono drzewa, a do
dyspozycji
mieszkańców
czeka
75 miejsc parkingowych: 24 miejsca
usytuowane w bryle budynku, 15 pod
wiatą żelbetową, a także 36 miejsc na

Mieszkania komunalne przy ul. Bytomskiej 22 czekają na najemców.
terenie przy budynku. Warto dodać,
że obiekt znajduje się w pobliżu Burloch Areny. Mieszkańcy będą mogli
korzystać również z siłowni plenerowej, która powstaje na podwórku przy
ul. Hlonda/Bytomskiej/Grunwaldzkiej w ramach projektu „Rewitalizacja
wybranych podwórek i skwerów na

terenie Miasta Ruda Śląska metodą
partycypacyjną – etap I”. – Nowa inwestycja położona jest w atrakcyjnej
okolicy, więc z pewnością wzbudzi zainteresowanie wśród oczekujących na
własne lokum – mówi wiceprezydent
Pierończyk.
AS

Orkiestra Dęta KWK „Bielszowice” obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia. – To wyjątkowy jubileusz i powód do dumy, bo orkiestry górnicze to część naszej
historii, kultury i tradycji – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Wszystkim muzykom serdecznie gratuluję i życzę kolejnych dziesięcioleci wypełnionych
sukcesami – dodaje.
Uroczysty koncert jubileuszowy
odbędzie się w najbliższy piątek
w Domu Kultury w Bielszowicach,
ale wszystkie miejsca zostały już zarezerwowane. Orkiestry będzie można
jednak posłuchać podczas zbliżających się uroczystości barbórkowych,
a potem w okresie świąt Bożego Narodzenia. – Już teraz zapraszamy na
nasz koncert karnawałowy, w czwartek 16 stycznia o godz. 18.00 w Domu
Kultury w Bielszowicach – zapowiada
Zygmunt Kliks, kapelmistrz zespołu.
Orkiestra Dęta KWK „Bielszowice”
powstała w 1919 roku i liczyła
wtedy 15 muzyków. Pierwszym kapelmistrzem był Pantaleon Bronny.
W 1936 roku batutę kapelmistrza
przejął syn Pantaleona – Fryderyk,
a w 1963 roku syn Fryderyka – Melchior. Kolejnymi kapelmistrzami byli:
Emil Czyż, Henryk Hahn i Herbert
Hahn. W 1976 roku orkiestra kopalni
„Bielszowice” została połączona z orkiestrą kopalni „Zabrze”. Od 1987 roku koordynatorem orkiestry ds. organizacyjnych jest Henryk Kempa.

100 lat bielszowickiej orkiestry

Kapelmistrzem bielszowickiego zespołu od 20 lat jest Zygmunt Kliks,
który jest także puzonistą Filharmonii
Zabrzańskiej i nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej w Zabrzu.
Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, a z orkiestrami dętymi związany jest od czasów licealnych,
gdy zaczynał naukę gry na puzonie.
– Cała późniejsza praca zawodowa
jest kontynuacją mojej pasji dawania
innym radości z muzykowania, czy to
poprzez wykonywanie muzyki, czy jej
słuchanie – mówi. – Cieszę się, że jako
kapelmistrz mogę świętować z orkiestrą jej 100-lecie. To okazja do docenienia zaangażowania moich poprzedników i wszystkich członków zespołu,
którzy na przestrzeni lat pielęgnowali
tę piękną, śląską tradycję, jaką są górnicze orkiestry dęte – podkreśla.
Obecnie w zespole gra ok. 45 muzyków. Najstarszym jest 76-letni puzonista Krystian Wolsztyniak, który w orkiestrze gra od 60 lat. Na puzonie gra
również najmłodszy muzyk, 12-letni
Daniel Szablicki. Orkiestra spotyka
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się na próbach kilka razy w miesiącu
w Domu Kultury w Bielszowicach,
gdzie ma swoją siedzibę. Repertuar
jest bardzo różnorodny, od utworów
na orkiestrę dętą, poprzez opracowania muzyki symfonicznej, operowej,
filmowej i religijnej.
– Moim marzeniem jest, abyśmy
mogli dalej działać, grać i spotykać
się ze słuchaczami na kolejnych jubileuszach – zdradza Zygmunt Kliks.
– Życzę więc orkiestrze następnych
dziesięcioleci pielęgnowania tych
pięknych muzycznych tradycji górniczych, które przekazujemy kolejnym
pokoleniom – mówi.
Warto dodać, że orkiestra została
w tym roku uhonorowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, otrzymała również Złotą Odznaką Honorową
za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz Międzynarodową Nagrodę
im. Stanisława Moniuszki pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta
Katowice Marcina Krupy.
AS

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

Orkiestra Dęta KWK „Bielszowice” co roku bierze udział w Międzynarodowym
Festiwalu Orkiestr Dętych im. A. Kozioła w Rudzie Śląskiej.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż udziału
wynoszącego ½ część w nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy Cegielnianej
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
Pierwszy przetarg ustny ograniczony przeprowadzony w dniu 3.10.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową jest udział wynoszący ½ część w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ul. Cegielnianej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3761/201
o powierzchni 436 m2, użytek Ps-IV, obręb Kochłowice, zapisaną na karcie mapy 2 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00042806/4. 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 Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r. z póź.
zm., przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu UK1).
Nieruchomość położona jest w rejonie ulicy Cegielnianej, posiada nieregularny kształt; grunt jest
porośnięty drzewami i krzewami; posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Cegielnianej.
Do udziału w przetargu uprawnionymi są właściciele działek nr : 3258/194, 3262/192 i 3762/201,
dla których działka nr 3761/201 może stanowić drogę dojazdową.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 30.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.11.2019 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 13.11.2019 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 1.500,00 zł, z dopiskiem „wadium – rej. ul. Cegielnianej” 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 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00, złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu 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 oraz zamieszczeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu
nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 3153
o pow. 45 m2 i 4191/369 o pow. 99 m2 zapisanej na karcie mapy 4,
obręb Bielszowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. I. Paderewskiego,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej położonej
w rejonie ulicy Morskiej, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 9 lat
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. P. Niedurnego 69, tel 32 248-62-40
www.mckrudasl.pl
16 października /środa/ godz. 17.00
MAGIA ZIÓŁ – wykład
ZDOBIENIE MOTYWAMI ROŚLINNYMI
METODĄ DECOUPAGE – warsztaty
Prowadzenie: Maria Jolanta Wolna, antropolog kultury i religii
Wstęp wolny
18 października /piątek/ godz. 18.00
EFEKT MOTYLA
Spektakl w wykonaniu grupy tanecznej „Poruszenie”
– w ramach cyklu „Kameralna Przestrzeń Artystyczna”
„Poruszenie” to zespół tańca współczesnego, prowadzony przez Monikę Małychę w Sportowym Klubie
Tanecznym „Flamenco” w Siemianowicach Śląskich.
Działa od 2011 roku i ma na swoim koncie cztery spektakle teatru tańca: „Efekt motyla”, „Sen, którego nie
było”, „Wnętrze (nie)pokoju”, „Wrażliwość (s)tworzenia” . Bierze udział w wielu festiwalach tanecznych
i teatralnych o randze ogólnopolskiej i zajmuje na nich
czołowe lokaty.
Bilety w cenie: 15 zł (parter)
19 października /sobota/ godz. 17.00
OSTRA JAZDA
Spektakl komediowy Teatru Komedia w Warszawie
– wyst. Marta Wierzbicka, Katarzyna Żak, Mirosław
Baka, Jan Jankowski, Przemysław Sadowski
Co się dzieje kiedy tracimy pracę? Szukamy nowej! Ale
droga, którą przemierzamy, aby zdobyć wymarzone
stanowisko może być długa i wyboista, a i poszukiwania mozolne. Co robią bohaterowie „Ostrej jazdy”,
którzy z dnia na dzień utracili pracę?
Bilety w cenie: 100 zł i 85 zł (parter), 70 zł (balkon)
22 października /wtorek/ godz. 18.00
MIĘDZY PRAWDĄ A LEGENDĄ
Śpiewodram w wykonaniu Jolanty Literskiej, narracja:
dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki
Śląski śpiewodram – „Między prawdą a legendą” to
spojrzenie na miejsce, w którym żyjemy, przez pryzmat opowieści o kobietach współtworzących historię
Śląska. To reﬂeksja nad przeszłością, związaną z miejscem, w którym toczy się nasze życie. To rozmowa
o splendorze i rozpaczy. To opowieść o światowej
sławy budowniczych, rzeźbiarzach, architektach, przemysłowcach. Rozpięta między miłością a rozpaczą, budowaniem a niszczeniem. Tworzy obraz bogatej w niezwykłą przeszłość krainy. To mozaika przepełniona
wszystkimi kolorami i zabarwiona czernią. Muzyczna
forma przekazu, łagodnie wprowadza w nastrój mi-

nionej epoki. Pobudza wyobraźnię i pomaga zachować
dystans.
Wstęp wolny – Prosimy o wcześniejsze zarezerwowanie miejsca pod nr tel. 32 248-62-40.
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach,
ul. E. Kokota 170 tel. 32 240-21-25,
www.domkulturyrsl.pl
20 października /niedziela/ godz. 16.00
„RÓŻOWY KAPTUREK” – Bajka dla dzieci
Kapturek na hulajnodze i Babcia pokonująca Wilka
w walce! To tylko przykład nowej wersji znanej bajki!
Bilety: 12 zł.
27 października /niedziela/ godz. 16.00
KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU
Zgodnie z tytułem wszystkie skecze są premierowe,
nieznane z internetu czy telewizji, a nawet ciut więcej
– eksploatujące nowe formy, z których KMN wcześniej
nie korzystał. Widz spotka się z tematami, które dręczą
nas wszystkich – jak wyjechać z rodziną na zagraniczne
wakacje i nie zwariować próbując wybrać restaurację
na obiad, jak za pomocą sąsiada ratować syna przed
niechybną pałą z matematyki, co zrobić z panią, która
tylko przychodzi sprzątać, ale z czasem przejmuje we
władanie cały dom razem z domownikami. Fajnie jest
sobie uświadomić, że inni mają tak samo. To naprawdę
pomaga, czasem bardziej niż śmiech.
Bilety: 80 zł, 90 zł
26-27 października
GLORIA DEI – XXIV Festiwal Twórczości
Chrześcijańskiej
26 października od godz. 10.00.
– przesłuchania konkursowe
Dom Kultury w Bielszowicach
27 października, godz. 17.00
– koncert laureatów
Kościół pw. Św. Pawła Apostoła w Nowym Bytomiu
Wstęp wolny
KINO PATRIA – Ruda Śląska, ul. Chorzowska 3,
tel. 32 742-77-92
23 października /środa/, godz. 19.00
Dyskusyjny Klub Filmowy KaFe In-nI
– Wilkołak w reżyserii Adriana Panka
Wilkołak to pierwszy rasowy polski horror od dekad.
Film został nagrodzony dwiema nagrodami na Festiwalu w Gdyni (za reżyserię i muzykę) i dwiema na prestiżowym Black Nights Film Festival w Tallinie.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Mid Ocean Logistics Poland Sp. z o. o. należy do międzynarodowego koncernu firmy
Mid Ocean Brands z ponad 50-letnim doświadczeniem w dostawie artykułów promocyjnych
i prezentów biznesowych.
W Rudzie Śląskiej prowadzimy centrum logistyczne i nadrukowe. Znakujemy produkty
w różnych technikach m.in. sitodruk, tampodruk, haft, sublimacja, grawerowanie laserem,
druk cyfrowy, transfer cyfrowy, transfer tradycyjny, naklejka epoksydowa, etykieta
cyfrowa.
Obecnie rekrutujemy na stanowisko:

Operator Wózka Widłowego
Miejsce pracy: Ruda Śląska
OFERUJEMY
• Stabilne zatrudnienie w Naszej firmie na pełny etat (umowa o pracę)
• Pracę w młodym, zgranym zespole, w międzynarodowym środowisku
• Możliwość korzystania z systemu Benefit: karta Multisport/Multibilet
• Możliwość korzystania z ubezpieczenia grupowego
• Bezpłatny transport pracowniczy z Chorzowa, Świętochłowic i Rudy Śląskiej
• Świeże owoce w pracy, w każdy wtorek
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
• Obsługa magazynu wyrobów gotowych                 
• Pobieranie i wydawanie towarów dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego
• Kontrola zgodności stanów magazynowych            
• Obsługa wózka widłowego wysokiego składowania
• Obsługa systemu RF za pomocą skanerów i terminali
WYMAGANIA
• Doświadczenie w obsłudze wózka widłowego (uprawnienia UDT)
• Dyspozycyjność do pracy w systemie 3 zmian (weekendy wolne od pracy)
• Zaangażowanie i motywacja do pracy
Osoby zainteresowane prosiły o przesłanie CV na adres:
rekrutacja@midocean.com, wpisując w tytule nazwę stanowiska.
Prosimy zawrzeć w CV zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych przez
Mid Ocean Logistics Poland Sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacji.
Zapraszamy do obejrzenia spotu przedstawiającego produkcję:
https://tiny.pl/tps2s
oraz zapoznania się z profilem pracodawcy:
https://tiny.pl/tps26
Uprzejmie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia
oraz informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie
z wybranymi Kandydatami / Kandydatkami.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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19 października 2019 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00

Lasy Halembskie 4,2–21 km

Termin
OSTATNIEGO
biegU:
9.11.2019 r.

Zapisy elektroniczne: www.mosir.rsl.pl
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe zapisy w godz. 9.00–10.45
w biurze zawodów w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.
Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.

Wpisowe: dzieci – od 5 zł, dorośli – od 15 zł.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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OBWIESZCZENIE
Prezydent Miasta Ruda Śląska
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 Kodeksu
Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 22.07.2019 r. Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 - Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego poprzez pełnomocnika – Pana Tomasza Świderskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą Biuro Projektów Komunikacji Lądowej „TRASA” mgr inż. Tomasz Świderski, z siedzibą w Rudzie Śląskiej
przy ulicy Kolistej 6A/6, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej” obejmującą
rozbudowę ulicy Wincentego Janasa na całym przebiegu, wraz z wykonaniem oświetlenia drogi publicznej, przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną, wykonanie zjazdów z drogi publicznej wykonanie miejsc postojowych i chodników, rozbudowę pasa drogowego ulicy Emanuela Smołki
i budowa skomunikowanego z nią parkingu, likwidacji istniejących nieczynnych lub podlegających przebudowie
sieci uzbrojenia terenu, wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni jezdni, chodników i innych elementów
wykonanie odtworzeń nawierzchni istniejących innych dróg publicznych w zakresie wynikającym z przebudowy
sieci w granicach pasa drogowego tych dróg (ulica Marii Curie-Skłodowskiej, ulica Karola Miarki, ulica Juliusza
Ligonia, ulica Emanuela Smołki), budowa obiektów małej architektury w postaci murków oporowych i ławek,
wykonanie sieci kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu drogi, odtworzenie przyłączy do istniejących sieci,
na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 504/10, 505/11, 508/12, 509/13, 512/14, 658/5, 660/6,
765/25, 850/16, 903/2, 928/24, 1358/25, 1573/28, 1703/32, 1705/31, 1738/24, 1779/15, 1780/15, 515/15,
1796/4, 1921/8, 616/40, 1257/38, 1610/38, 1512/116, 1478/116, 1480/116, 1498/56, 564/56, 561/51, 730/51,
560/52, 557/50,517/15, 514/217, 511/14, 503/10, 774/45, 510/13, 553/44, 617/43, 738/43, 507/12, 506/11,
615/40, 548/39, 545/38, 544/38, 1692/36, 540/36, 502/8, 923/7, 499/7, 498/6, 1163/32, 1704/31, 532/31,
565/218, 495/5, 494/4, 490/2, 1164/24, 520/23, 519/16, 489/2, 797/16, 1273/229, 1483/116, 1482/116,
1486/116, 1487/116, 1489/116, 1490/116, 1765/116, 1785/116, 1500/56, 1502/56, 1504/56, 1791/57,
1793/57, 1505/56, 1503/56, 1501/56, 1499/56, 1507/56, 778/35, 1701/32, 1781/35, 1695/35, 1693/36,
567/216, 414/33, 1154/223, 1702/32, 1328/117, 1335/23, 1497/116, 408/219, 818/117, 1946/50, 1660/46
(numery działek przed podziałem).
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się
z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej,
uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących
im uprawnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda
Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.

OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219-491.

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

NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych
domów jednorodzinnych. Obecna oferta:
HALEMBA, ul. Solidarności 89 m2 i 101 m2,
Kochłowice, ul. Wirecka bliźniak 122 m2,
Bielszowice, ul. Na Piaski 112 m2. Pomagamy
uzyskać kredyt. Tel. 691-523-055.

Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

Sprzedam garaż murowany Nowy Bytom –
Otylii. Tel. 513-584-590.

Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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 5346/414 o powierzchni
230 m2, zapisanej na karcie mapy 3 w obrębie Bielszowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy
ul. Zajęczej, która zostanie wniesiona jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13.

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 1879/54 o powierzchni
515 m2, zapisanej na karcie mapy 2 w obrębie Nowa Wieś, położonej w Rudzie Śląskiej przy
ul. Wyzwolenia, która zostanie wniesiona jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13.

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: Basenowej, Poligonowej, Oświęcimskiej, Reja, Ułańskiej, Grzybowej, Rycerskiej
– z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, Pomorskiej
– z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny, staw oraz obiekt budowlano
– mieszkaniowy, Piłsudskiego – z przeznaczeniem pod schron bojowy.

Motoryzacja

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.

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

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.

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

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki.
Tel. 512-120-119.
Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605109-517.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.
Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 503574-985.
Remonty, malowanie, tapetowanie, gładzie, podłogi, itp. Tel. 601-292-699.
NOWA TANIA POŻYCZKA. TEL. 695-470-214.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Sprzedam M-4 Kanarków 64 m2, M-2 Bykowina 38 m2. Tel. 793-017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.

Pranie tapicerki. Szybko i skutecznie! Tel.
519-639-121.

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

Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do
wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel.
507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena
0,45 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300.
Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko
Urzędu Skarbowego).

Praca
Opiekun/ka seniorów w Niemczech
– pomocy w domowych czynnościach potrzebuje 84-letnia, samodzielna Pani Kristel.
Zamieszkanie w domu podopiecznej, dla
opiekunki pokój i własna łazienka. Zadzwoń:
tel. 506-288-940.

Nieruchomości

Firma Bedamex zatrudni pracowników budowlanych na umowę o pracę. Doświadczenie
min. 2 lata. Tel. 601-504-030.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.
TEL. 501-239-405, ANEL.

Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel. 785-081977.

Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Bykowina, szeregowiec, 127 m2, 450 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, gotówka. Tel. 730-770-900.

Różne
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603280-675.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych
znajdujących się w rejonie ulicy Kolejowej, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem istniejące ogródki rekreacyjne oraz
przy ul. Józefa Rymera która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem istniejące ogródki rekreacyjne.
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Ju-jitsu

Medale dla KTJ
Zawodnicy klubu KTJ MMA Team Ruda Śląska wystartowali w sobotę (12.10) w zawodach
w ramach Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Ju Jitsu, które odbyły się w Katowicach.
Ośmiu reprezentantów rudzkiego klubu zdobyło
wspólnie 15 medali.
Dzieciaki zmagały się w konkurencjach Ne
Waza oraz Fighting. Medale wywalczyli: Oskar
Wlosowicz-Iwan (trzy złote i jeden brązowy),
Borys Dziel (jeden złoty i jeden brązowy), Tobiasz Graliński (dwa srebrne), Wojtek Jankowski
(srebrny), Marcel Mrowicki (srebrny i brązowy),
Oskar Skop (brązowy), Paweł Szlapa (brązowy),
Tomek Szlapa (dwa srebrne).

Biegi

Bieg dla papieża Polaka

Młodzi zawodnicy cieszyli się
medalami zdobytymi w Katowicach.

Olimpiady specjalne

Pływackie zawody w Aquadromie

Niepełnosprawnym zawodnikom kibicowała prezydent Grażyna Dziedzic.
Prawie sześćdziesięciu zawodników z Rudy Śląskiej i okolicznych miast wzięło udział w IV Śląskim Dniu Treningowym Programu Aktywności
Motorycznej w Środowisku Wodnym. Pływacka
rywalizacja odbyła się w piątek (11.10) w Aquadromie, a zorganizowana została przez Klub
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Olimpiad Specjalnych „Halembianka”, działający
przy Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa. Zawodnicy pod okiem opiekunów i terapeutów sprawdzili swoje siły w pięciu
konkurencjach, a przy tym świetnie się bawili
i uczyli zasad uczciwej rywalizacji sportowej.

Piłka nożna w skrócie
Klasa A, Katowice
9. kolejka
Kolejarz 24 Katowice – Jastrząb Bielszowice 2:2
1:0 Nowak 6’, 1:1 Nowok 51’ (karny), 1:2 Kachel 52’, 2:2 Motyka 65’.
Gwiazda Ruda Śląska – Wyzwolenie Chorzów 0:2
GKS GieKSa II Katowice – Grunwald Ruda Śląska 4:1
1:0 Grychtolik 30’, 2:0 Rumin 37’, 2:1 Kot 58’ (karny), 3:1 Szwedzik 66’, 4:1 Janiszewski 87’.

Motocross

Start na motocyklu

Trzej młodzi rudzianie którzy kochają motocykle, wystartowali
w kolejnych motocrossowych zawodach. Tym razem sprawdzili
swoje możliwości podczas V i VI Rundy Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Enduro, które odbyły się w Dębskiej Woli obok Kielc.
Rudzcy zawodnicy, czyli Bartek Warzecha oraz Adam Kawczyk
przejechali trasę, która była podzielona na dwie części: cross oraz
enduro. Obie trasy zawodnicy przejechali bez problemu. Ponownie
pokazali, że motocykle to ich pasja i niestraszna im zmiana dyscypliny. Bartek Warzecha wystartował w Mistrzostwach Polski w Enduro i zajął w klasyfikacji generalnej 4. miejsce. Natomiast Adam
Kawczyk spróbował swoich sił w Pucharze Polski i zajął 7. miejsce.

Bieg Papieski składał się z biegów dorosłych i dzieci.
Ponad osiemdziesiąt osób wzięło udział w jedenastym już „Biegu Papieskim” zorganizowanym przez parafię pw. św. Barbary w Bykowinie.
W ten sposób biegacze postanowili kolejny raz
upamiętnić Jana Pawła II. Trasa biegu liczyła dystans 4 km. W tym roku po raz kolejny swoje
biegowe możliwości mogły sprawdzić także
dzieciaki, które zmierzyły się z dystansem 50,
100 i 150 m. W biegu dorosłych przyznane były
nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce dla
kobiet, mężczyzn oraz dla najstarszego biegnącego.
– W tym roku pogoda nam dopisała i to bardzo
cieszy, bo „Bieg Papieski” to wielkie wydarzenie. Po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II podejmowaliśmy różne inicjatywy, żeby uczcić papieża Polaka, m.in. było przedstawienia kostiumowe o życiu Jana Pawła II, czy wystawy. Zależało nam jednak na tym, żeby co roku zorganizować jakoś trwałą imprezę – tłumaczy Sebastian

Pustelnik, rzecznik prasowy „Biegu Papieskiego”. – Ten bieg zrodził się pod natchnieniem Ducha Świętego. To bieg w którym mógł wziąć
udział każdy, bez żadnych ograniczeń zwłaszcza
wiekowych. To bieg, który jest wyrazem wdzięczności Bogu za Pontyfikat św. Papieża Jana
Pawła II – dodaje.
We wcześniejszych latach „Bieg Papieski” był
organizowany zawsze 16 października, lecz od
tego roku organizatorzy postanowili, że w kolejnych latach termin będzie wypadał w sobotę podczas tygodnia papieskiego. – Do VII Biegu Papieskiego zawsze spotykaliśmy się w rocznicę
wyboru papieża, a więc 16 października i startowaliśmy po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia. Od VIII Biegu Papieskiego spotykamy
się w sobotę przed 16 października, wtedy może
być więcej osób, gdyż w tygodniu było trudno
o wygospodarowanie czasu – zaznacza Pustelnik.

Zawody

Uczyli się orientacji w terenie
Prawie stu uczniów z rudzkich szkół wzięło
udział w zawodach z orientacji sportowej. Rywalizacja odbyła się w parku Fazaniec na granicy
Orzegowa i Szombierek.
– Młodsi sportowcy za pomocą mapy i kompasu musieli odszukać dziesięciu punktów kontrolnych, a ich starsi koledzy o dwa punkty więcej.
Pogoda dopisała, a rywalizacja była bardzo zacięta – zaznaczył Jacek Czyż organizator zawodów. – W dzisiejszych „elektronicznych” czasach
posługiwanie się mapą w wersji papierowej jest
dla dzieci nie lada wyzwaniem, dlatego podczas
zawodów dzieci musiały nauczyć się tej umiejętności – dodał.
Wśród szkół podstawowych najlepiej wypadli
uczniowie SP nr 6, ponieważ zwyciężyli drużynowo w czterech z sześciu kategorii wiekowych.
– Należy jednak zaznaczyć, że biegano po terenie, na którym nigdy wcześniej podobna rywali-

Zawody zorganizowane zostały przez Szkołę
Podstawową nr 6 w Orzegowie.
zacja nie miała miejsca, a nową mapę zawodnicy
otrzymywali dopiero w momencie startu. Wśród
młodzieży u dziewcząt zwyciężyła reprezentacja
LO II, a wśród chłopców LO 1 – podsumował
Jacek Czyż.

SPROSTOWANIE

Informujemy, że w wydaniu „Wiadomości Rudzkich” z dnia 9.10 2019 r. w pierwszym zdaniu
artykułu pt. „Zgoda zremisowała” pojawiła się błędna nazwa zespołu, z którym grała Zgoda Ruda
Śląska. Poprawna nazwa to SPR Gliwice. Za pomyłkę przepraszamy.
Zawody motocrossowe to
wielka pasja młodych rudzian.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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Jeździectwo

Ju-jitsu

Skakali przez przeszkody

Konkurs skoków cieszył się popularnością wśród zawodników.
Dwunasta edycja zawodów jeździeckich Pucharu Omegi zorganizowana
przez Sportowy Klub Jeździecki „Omega” odbyła się w niedzielę (13.10)
w Stajni Omega w Kochłowicach. Zawody oprócz rywalizacji sportowej były też świetną okazją do zapoznania się
ze sztuką jeździecką. Przy okazji zawodów można było także spędzić czas
w rodzinnej atmosferze, oglądając
zmagania starszych i młodszych zawodników klubu.
– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że na
XII Pucharze Omegi pojawiło się tak
liczne grono miłośników jeździectwa.
Zapraszamy również na kolejną edycję
zawodów, która odbędzie się wiosną
2020 roku. W planach mamy organizację festynu z konkursami dla dzieci i do-

rosłych. A wszystko to w duchu sportowej rywalizacji. Zapraszamy serdecznie! – mówi Andrzej Warzybok, organizator zawodów.
Zawody rozpoczęły się konkursem
skoków przez przeszkody, gdzie w najtrudniejszej konkurencji zawodnicy
mieli do pokonania parkur złożony
z ośmiu przeszkód o wysokości aż do
100 cm. Najlepszym zawodnikiem
okazała się Izabela Piwoń na klaczy
Elipsa. Następnie rozegrano konkurs
ujeżdżenia, gdzie wnikliwej ocenie sędziowskiej podlegała harmonia jeźdźca
z koniem, elegancja oraz płynność
przejazdu. Najlepszym jeźdźcem Omegi okazała się Aleksandra Gawliczek na
klaczy Megi – aktualna wicemistrzyni
Śląska w tej konkurencji.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowych położonych w rejonie:
• ul. Michała Ogińskiego, które zostaną oddane w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne,
• ul. Michała Ogińskiego, które zostaną oddane w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki przydomowe,
• ul. Janusza Korczaka, który zostanie oddany w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolnicze
• ul. Sikorek, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki przydomowe,
• ul. 11 Listopada-Boczna, które zostaną oddane w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
lokalu mieszkalnego usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Tadeusza Kościuszki 1/7,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
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Udane starty goryli

Siedem
medali
zdobyli
zawodnicy
Academii
Gorila
podczas
Octopus
BJJ CUP 6.
Minione dwa weekendy okazały
się szczęśliwe dla zawodników Academii Gorila Ruda Śląska. Najmłodsi
pod wodzą trenerki Karoliny Chojnowskiej wrócili z zawodów w Mysłowicach z workiem medali. Małgorzata Baucz wywalczyła złoty
i srebrny medal, Wojciech Rajnisz
i Franek Musik – srebrny, a Julia
Mazur, Piotr Sobkowicz, Marta Król,
Kamila Lisowicz, Laura Stankiewicz, Karol Broda i Oliwier Płacz-

kowski zdobyli brązowe medale. Natomiast dorośli zawodnicy wystartowali w Octopus BJJ Cup 6 i także
mogą cieszyć się z indywidualnych
sukcesów. – Zawody jak co roku zorganizowane były na najwyższym poziomie, a dla naszych „goryli” był to
udany start i mocny sprawdzian
przed XV Mistrzostwami Polski BJJ.
Zdobyliśmy siedem medali, a juniorzy i białe paski cenne doświadczenie, występując na tak dużej imprezie

– mówi Tomasz Paszek z Academii
Gorila Ruda Śląska.
Medale zdobyli: Natalia Panek
– złoto, Żaneta Siwula – brąz, Piotr
Szymroszczyk – brąz, Rafał Siwers
Majewski – brąz, Oliwier Płaczkowski – brąz, Kuba Guziel – brąz oraz
Igor Studniarek – brąz. Z kolei
w IX Ogólnopolskim Turnieju NO
GI i GI Fight w Bielawie zawodnicy
Academii wywalczyli trzy brązowe
oraz jeden złoty medal.
OGŁOSZENIA
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