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Co będzie 
z budżetem?

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

MCK im. H. Bisty – Nowy Bytom – 12.11.19
MBP nr 18 – Halemba – 13.11.19
ZS nr 5, Jankowskiego – Wirek – 14.11.19
ODK Country – Bykowina – 15.11.19
Ruda 1, ul. Wolności  6, p. I, sala nr 1 – 19.11.19

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

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

www.stomatolog-ruda-slaska.pl 
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE LECZENIE
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

W ofercie również: LECZENIE LASEREM

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

www.stomatolog-ruda-slaska.pl
Zaprasza dorosłych i dzieci na 
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

IMPLANTY ZĘBOWE
SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

osocze i fi bryna bogatopłytkowa – jako zabiegi regeneracyjne, wzmacnianie włosów, leczenie 
blizn, rozstępów, łysienia | mezoterapia | botox | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta 

ZABIEGI W NARKOZIE
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82

www.mpgm.com.p l 
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MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA

Młodzi do polityki!
29 młodych radnych przez najbliższe dwa lata będzie zasiadało w Młodzieżo-
wej Radzie Miasta. Będzie to już dziewiąta kadencja MRM w naszym mieście. 
Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się w środę (30.10), młodzi radni 
spotkali się we wspólnym gronie po raz pierwszy, by m.in. wybrać przewodniczą-
cego Młodzieżowej Rady Miasta oraz zastępców.
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Młodych radnych IX kadencji jest prawie 30.

Tym samym swoją pracę zakończyli 
radni poprzedniej kadencji, w trakcie któ-
rej odbyło się 15 posiedzeń i przewodni-
czyła im Wiktoria Pierończyk. – Była to 
dosyć owocna kadencja, aczkolwiek zupeł-
nie inna. Po pierwsze dlatego, że była 
skrócona, bo trwała półtora roku, a po 
drugie – w ciągu jej trwania zmieniła się 
uchwała, na podstawie której skład rady 
powiększył się, a to oznaczało współpracę 
z ok. 40 osobami – podsumowuje Wiktoria 
Pierończyk. – Jednak pomimo różnic po-
między nami, wszyscy z wielką chęcią pra-
cowali i chcieli zrobić coś dla siebie, swo-
ich kolegów oraz miasta przede wszystkim 
– dodaje.

Jednym z kluczowych zdań podczas mi-
jającej kadencji Młodzieżowej Rady Mia-
sta była organizacja konkursu muzycznego 
„O Rudzki Mikrofon”. – Wprowadziliśmy 
nowe zasady. W jury zasiadła bowiem oso-
ba z Młodzieżowej Rady Miasta oraz wy-
grany z poprzedniej edycji, a także odbyło 
się głosowanie publiczności. Ponadto 
przygotowaliśmy nowy statut MRM oraz 
zorganizowaliśmy charytatywny festiwal 
Hoya. Do tego warto wspomnieć o pomy-
śle jednej z naszej radnej, aby założyć 
Młodzieżową Grupę Literacką – wylicza 
Wiktoria Pierończyk.

REKLAMA

Ponadto młodzi rudzianie zaangażowali 
się w organizację debaty oksfordzkiej, wo-
lontariat i wsparcie podczas Polska Eire 
Festival Ruda Śląska. Teraz część tych za-
dań będą kontynuować radni nowej kaden-
cji na lata 2019-2020. Podczas środowej 
sesji wybrano zarząd MRM. Nowym prze-
wodniczącym został Dominik Kołodziej, 
a jego zastępcą Wiktoria Pierończyk. 
W prezydium zasiadać będą także: Julia 
Kafka, Kinga Kuberek oraz Lena Bubała. 
Ponadto zmienił się opiekun Młodzieżowej 
Rady Miasta, którym dotychczas był 
Krzysztof Rodzoch. – Jestem bardzo zado-
wolony z tej współpracy. Młodzież na pew-
no dzięki działalności w Młodzieżowej Ra-
dzie Miasta nauczyła się większej odpowie-
dzialności oraz nabyła doświadczeń, które 
z pewnością będą procentować w przyszło-
ści – ocenia Krzysztof Rodzoch.

We wtorek radni wybrali  nowego opie-
kuna, którym został radny Łukasz Wodar-
ski. – Z pewnością każdy z nas wniesie coś 
nowego do tej rady, co sprawi, że będzie 
ona jeszcze lepiej i prężniej działała.  
Liczę na to, że nasza współpraca będzie 
owocna oraz że będziemy inspirować się 
wzajemnie do pracy, bo po to zostaliśmy 
wybrani – powiedział w trakcie posiedze-
nia Łukasz Wodarski. Joanna Oreł

RADA MIASTA
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Wioletta Nowak złożyła ślubowanie 
podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

nie rozstajemy się z Wami, bo znając Wasze 
zaangażowanie, wiem, że będziecie blisko 
naszych tematów lokalnych i razem z pre-
zydent Grażyną Dziedzic mamy nadzieję, 
że będziecie pilnować naszych rudzkich 
spraw tam, w Warszawie – mówił podczas 
sesji wiceprezydent miasta, Krzysztof Me-
jer.

– Zostaję w Rudzie Śląskiej oraz w pra-
cy na kopalni, ponieważ chcę być blisko 
spraw związanych z górnictwem. Czas 
transformacji, który oparty jest na Progra-
mie dla Śląska, jest strategiczną sprawą. 
Mamy cztery lata, które pozwolą nam wy-
korzystać bardzo dobrze pieniądze, które 
są skierowane do Śląska (...). Kopalnia 
Ruda to dla mnie najbliższa sprawa. Ruda 

Śląska jest dla mnie najważniejsza, Śląsk 
i Polska – dokładnie w takiej kolejności, 
bo taką deklarację złożyłam przy wybo-
rach i podtrzymuję ją – zapowiedziała se-
natorka Dorota Tobiszowska.

Razem z nią rudzką Radę Miasta opu-
ścił poseł Marek Wesoły. – Traktowałem tę 
służbę jako misję i chęć zmieniania Rudy 
Śląskiej. Mam nadzieję, że będzie mi się to 
nadal udawać z nieco innego szczebla. 
W tym miejscu chciałbym zaprosić do 
współpracy panią prezydent, wiceprezy-
dentów oraz wszystkich radnych. Chciał-
bym, żeby ta współpraca była ścisła i bez 
względu na podziały jestem do dyspozycji. 
Zgłaszam gotowość do współpracy – mó-
wił Marek Wesoły.  Joanna Oreł

Mamy nowych radnych
Wioletta Nowak i Krzysztof Piechaczek to nowi rudzcy radni, którzy złożyli ślubowanie podczas ostatniej sesji Rady Miasta, 
zastępując tym samym miejsca nowej senatorki Doroty Tobiszowskiej i posła Marka Wesołego. Ci z kolei już wkrótce roz-
poczną pracę w parlamentarnych ławach, ale jak deklarują, nie oznacza to końca działalności dla Rudy Śląskiej.

Wioletta Nowak i Krzysztof Piechaczek 
byli kandydatami Prawa i Sprawiedliwości 
do Rady Miasta podczas ubiegłorocznych 
wyborów samorządowych. Teraz, w związ-
ku z tym, że byli na miejscu kolejno trze-
cim i czwartym listy okręgu nr 1 w naszym 
mieście (z której startowali również Doro-
ta Tobiszowska i Marek Wesoły) oraz zdo-
byli kolejno najwięcej głosów, uzyskali 
mandaty radnych. Uroczyste ślubowanie 
odbyło się podczas wtorkowej (29.10) se-
sji Rady Miasta. Równocześnie pożegnano 
senatorkę oraz posła z Rudy Śląskiej i po-
dziękowano im za dotychczasową pracę.  
– W pewnym sensie Państwa żegnamy, bo 
przechodzicie do pracy i zadań o skali 
ogólnopolskiej, ale myślę, że absolutnie 
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Nowym rudzkim radnym został 
także Krzysztof Piechaczek.

OGŁOSZENIE

SPOTKANIE W SPRAWIE PARKU 
KULTUROWEGO W RUDZIE

Dzielnica Ruda to aktualnie jedno z nielicznych miejsc w naszym województwie, gdzie dzięki zachowane-
mu dziedzictwu można zobaczyć, jak na przestrzeni wieków obszar wiejski przekształcał się w osadę prze-
mysłową. 29 sierpnia 2019 r. Rada Miasta Ruda Śląska przyjęła uchwałę w sprawie podjęcia prac nad utwo-
rzeniem Parku Kulturowego Osada Przemysłowa Ruda. Obszar parku obejmie część Rudy, która znajdzie się 
pod szczególną ochroną konserwatorską.

Wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą, szczegółami funkcjonowania parku oraz formami ochrony 
zachowanego dziedzictwa zapraszam na spotkanie, które odbędzie się

w środę, 6 listopada br. o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Janasa 28
Grażyna Dziedzic

Prezydent Miasta Ruda Śląska
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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.

OGŁOSZENIA
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Kwesta odbyła się m.in. w Orzegowie.

KOCHŁOWICE, ORZEGÓW

Rudzianie kwestowali w szczytnych celach
1 listopada na rudzkich cmentarzach tradycyjnie odbyły się 
kwesty. Pierwsza z nich to zbiórka na renowację Pomnika 
Powstańców Śląskich w Kochłowicach. Akcja została zorga-
nizowana przez Stowarzyszenie „Lepsze Kochłowice. Lepsza 
Ruda Śląska” oraz Fundację „Anioły w Piżamkach”. Tradycyj-
nie też do puszek zbierano w Orzegowie na ratowanie zabyt-
kowego cmentarza parafi alnego.

W związku ze zbliżającą się 100. roczni-
cą III Powstania Śląskiego kochłowiczanie 
postanowili przeprowadzić zbiórkę na 
rzecz odnowienia zbiorowej mogiły znaj-
dującej się na cmentarzu przy kościele 
pw. Trójcy Przenajświętszej w Kochłowi-
cach. Pochowani zostali w niej powstańcy, 
którzy polegli w II i III Powstaniu Śląskim. 
Mogiła wymaga odnowienia. Bowiem ka-
mień, na którym wypisane są nazwiska 
powstańców, jest popękany. – Uważamy, 
że kwesta na cele renowacji mogiły po-
wstańców śląskich to bardzo dobre przed-
sięwzięcie. W związku z tym postanowili-
śmy włączyć się w zbiórkę – mówią przed-

W Kochłowicach zbierano na renowację mogiły powstańców śląskich.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu admi-
nistracji rządowej, informuje o wy-
wieszeniu na okres 21 dni, tj. w okre-
sie od 30.10.2019 r. do 20.11.2019 r.,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II 
piętro, obok pokoju 217) wykazu 
zabudowanej nieruchomości grun-
towej, położonej w Rudzie Śląskiej-
Wirku przy ul. 1 Maja, własności 
Skarbu Państwa, oznaczonej w ope-
racie ewidencji gruntów jako działka 
4009/205 o powierzchni 2136 m2,
użytek „Bi”, obręb Nowa Wieś, k.m.1, 
KW nr GL1S/00020148/3, zabudowa-
nej budynkami nr 223-225, która zo-
stanie sprzedana w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego. Cena 
wywoławcza (nett o) do przetargu 
wynosi 2.713.000,00 zł. Fo
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stawiciele Fundacji „Anioły w Piżam-
kach”. Podczas akcji udało się zebrać 
3485,49 zł.

Z kolei w trakcie tegorocznej kwesty 
w Orzegowie zebrano 7 395 zł, 17,75 euro 
i pięć dolarów. Środki te zostaną przezna-
czone na ratowanie zabytkowego cmenta-
rza w tej dzielnicy. Przypomnijmy, że pie-
niądze, które w ubiegłym roku zebrano 
w Orzegowie w okresie Wszystkich Świę-
tych, przeznaczone zostały na remont 
dwóch pomników nagrobnych, wykonanie 
21 inskrypcji na nieopisanych grobach 
oraz bieżące utrzymanie cmentarza. 
 AW
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LUDZIE�Z�PASJĄ

Uczy miłości do Śląska

– Czy może Pani przybliżyć, czym 
zajmuje się Bractwo Oświatowe?

– Bractwo Oświatowe to struktura 
powołana przez Związek Górnośląski. 
Znajduje się w ZG, ma jednak bardzo 
sprecyzowane cele, gdyż zajmuje się 
podejmowaniem działań, które wpły-
wają na krzewienie regionalizmu, ale 
i tym, by dzieci oraz młodzież ze Ślą-
ska miały takie same szanse rozwoju, 
jak ich rówieśnicy w Polsce. Bractwo 
Oświatowe nie ma charakteru poli-
tycznego i zrzesza nauczycieli bardzo 
wielu szkół w województwie – szkół 
z różnego poziomu edukacyjnego. 
Bractwo działa już kolejną dekadę, 
siedzibą naszą jest Dom Śląski w Ka-

towicach przy ulicy Stalmacha 17. Jest 
to przestrzeń bardzo sprzyjająca spo-
tkaniom i dyskusjom o tym, co robić, 
by śląskość miała się dobrze.  

– Jak Pani tam trafiła?
– Do Bractwa należę od 2009 roku. 

Trafiłam tam dzięki staraniom śp. dr Łu-
cji Staniczkowej. To ona, będąc eksper-
tem podczas mojego egzaminu w trakcie 
awansu zawodowego, powiedziała na 
koniec, że ma dla mnie taką płaszczy-
znę, na której wszystkie moje działania 
będą się uzupełniać. Pojechałam do Ka-
towic na spotkanie i tam już poznałam 
magię, która wciągnęła mnie na wiele 
lat. Wspaniali nauczyciele, ich pomysły, 
działania, konkursy – to wszystko było 
dodatkową maszyną napędową do tego, 
co robiłam. Zaczęłam do mojej Rudy 
Śląskiej przywozić informacje o działa-
niach regionalnych w innych miastach, 
konkursach, spotkaniach, no i tak mijały 
lata. Mogę z dumą powiedzieć, że za-
przyjaźniłam się ze wspomnianą i nieod-
żałowaną Łucją Staniczkową. Znajo-
mość z nią była zaszczytem i wielkim 
wyróżnieniem. To na jej życzenie zgo-
dziłam się kontynuować to olbrzymie 
dzieło, jakim jest Bractwo. Odbyły się 
wybory i jednogłośnie obrano mnie na-
stępczynią założycielki i pomysłodaw-
czyni najważniejszych działań regional-
nych.

– Skoro już wspomniała Pani 
o działaniach, to jakie są najważ-
niejsze sukcesy Bractwa Oświato-
wego?

– Bractwo powołało do życia Ogól-
nopolski Konkurs Krasomówczy  
im. Wojciecha Korfantego (dziś głów-
nym organizatorem już jest katowicki 
Regionalny Instytut Kultury, a Brac-
two mu partneruje). Kolejnym dzie-
łem jest Śląski Turniej Debat Oks-
fordzkich – drugi pod względem stażu 
turniej debat w kraju. To wydarzenie 
edukacyjne dla szkół średnich, zrze-
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Anna�Morajko-Fornal�na�co�dzień�
jest�nauczycielką�w�wireckim�
„Morcinku”.�Uczy�języka�
polskiego,�historii�i�wiedzy�
o�regionie.�Od�ponad�dwudziestu�
lat�prowadzi�w�naszym�mieście�
Amatorski�Teatr�„Pierro”,�który�
zdobywa�laury�na�konkursach�
miejskich,�wojewódzkich�
i�ogólnopolskich.�Została�już�
wielokrotnie�wyróżniona�za�
innowacyjność,�efekty�pracy�
dydaktycznej,�wychowanie�wielu�
olimpijczyków�i�twórczość�
artystyczną�z�młodzieżą.�Jest�
autorką�kilkunastu�programów,�
wielu�innowacji�i�nowoczesnych�
rozwiązań�w�edukacji.�
Kilkakrotnie�była�laureatką�
nagrody�prezydenta�miasta,�
a�w�2007�w.�otrzymała�nagrodę�
ministra�edukacji�narodowej.�
W�2015�r.�pracę�jej�uhonorowano�
zaszczytnym�wyróżnieniem�
„Zasłużonej�dla�województwa�
śląskiego”.�Od�września�natomiast�
jest�prezesem�Bractwa�
Oświatowego�Związku�
Górnośląskiego�i�właśnie�między�
innymi�o�tym�dziś�rozmawiamy.

OGŁOSZENIA

szające te placówki w województwie, 
gdzie pracuje się z młodzieżą wspa-
niałą metodą debaty – ukazującą potę-
gę dyskusji. Kolejnym ważnym osią-
gnięciem jest Olimpiada Wiedzy 
o Górnym Śląsku, w której młodzież 
pochyla się nad różnymi tematami 
prac z wielu dziedzin i prowadzi bada-
nia. Efektem jest napisanie pracy oraz 
publiczne obronienie jej. Jeśli zostanie 
ona oceniona pozytywnie, autor  
– olimpijczyk ma do wyboru indeks 
jednej z uczelni wyższych w kraju. 
Olimpiada ta szczególnie była ceniona 
przez panią Łucję, tak samo jak deba-
ty, gdyż we wszystkim, co robiła, kła-
dła nacisk na to, by śląska młodzież 
rozwijała się naukowo. Powtarzała 
wiele razy, że bardzo ważną rolą jest 
dbałość o kulturę i folklor, o tradycję 
i pamięć, ale obecnie trzeba na Śląsku 
kształcić nowe elity, które nie będą 
czuły się gorsze pod względem eduka-
cyjnym w porównaniu z rówieśnikami 
z innych regionów. Kolejnym, gigan-
tycznych przedsięwzięciem Bractwa 
jest Festiwal Baśni Śląskiej, który od-
bywa się w Chorzowie i przeznaczony 
jest dla uczniów wszystkich szkół 
podstawowych i ośrodków kultury w na-
szym województwie. Bractwo jest 
także partnerem kilku przedsięwzięć, 
takich jak Ogólnopolskie Forum Na-
uczycieli Regionalistów (organizator 
to śląskie Kuratorium Oświaty), kon-
kursu „Śląskie Śpiewanie” czy „Ślą-
skich Godów” (wraz ze Związkiem 
Górnośląskim i Zespołem Pieśni i Tań-
ca „Śląsk”). Bractwo to także ta orga-
nizacja, która była pomysłodawcą po-
dyplomowych studiów wiedzy o re-
gionie. Obecnie na Wydziale Humani-
styczym Uniwersytetu Śląskiego 
kształci się trzecia grupa pedagogów, 
którzy będą wchodzić do szkół, by 
prowadzić zajęcia z dziećmi i mło-
dzieżą w tym zakresie.  

– Czy takie zajęcia prowadzone są  
we wszystkich miastach regionu?

– Jestem pewna, że we wszystkich 
miastach naszego regionu są nauczyciele 
pasjonaci, którzy na różne sposoby uczą 
miłości do tej ziemi, jednak miasta roz-
wiązują kwestię edukacji regionalnej in-
dywidualnie. Wiele z nich wprowadziło 
od września tego roku lekcje wiedzy 
o regionie. U nas w Rudzie Śląskiej 
przedmiot wiedza o regionie wszedł do 
klas trzecich i szóstych szkół podstawo-
wych oraz klas pierwszych szkół ponad-
podstawowych i ponadgimnazjalnych. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu  
w tych placówkach, gdzie są nauczycie-
le, którzy ukończyli studia właśnie z wie-
dzy o regionie. Studia, które polecam 
(sama też je kończyłam, by móc teraz ta-
kie lekcje prowadzić). Na bazie ogólne-
go programu „Górny Śląsk jako dobro 
wspólne” każda szkoła stworzyła własny 
program, którego celem jest zapoznanie 
ucznia z historią dzielnicy, miasta oraz 
regionu na tle kraju. Dodatkowo ważne 
jest to, że rudzcy regionaliści stworzyli 
bardzo silną grupę i razem działają w ob-
szarze edukacji regionalnej, co z pewno-
ścią przyniesie wymierne korzyści.

– Czego zatem życzyć rudzkiej czy 
śląskiej edukacji regionalnej?

– Myślę, że zarówno rudzkiej, jak 
i śląskiej edukacji regionalnej życzyć na-
leży takich nauczycieli, którzy będą pa-
sjonatami i właśnie dzięki temu pokażą 
swym uczniom, że wiedza o regionie to 
nie są nudne lekcje, ale konieczność po-
znania tego, co wokół nich, by lepiej zro-
zumieli, kim są oni sami. Chciałabym, 
żeby było więcej ludzi, którzy dobrze ży-
czą poznawaniu regionu, jego tradycji, 
historii i kultury, niż tych, którzy zupeł-
nie bezpodstawnie krytykują działania 
na obszarze utrwalania tradycji. Mam 
nadzieję, że uda mi się wcielić w działal-
ność Bractwa te pomysły, które niosę 
z Rudy Śląskiej, a Rudę Śląską włączyć 
do zadań, które odbywają się na terenie 
naszego województwa. Wszystkie szko-
ły zapraszam do kontaktu i wstąpienia 
w struktury Bractwa. Na co dzień jestem 
w naszym rudzkim „Morcinku” i tam 
można mnie szukać. Warto zauważyć, że 
jesteśmy miastem, które wprowadziło 
wiedzę o regionie aż w trzech rocznikach 
i to na dwóch poziomach edukacyjnych, 
za co, w imieniu wszystkich regionali-
stów, serdecznie dziękuję prezydent mia-
sta. Pamiętajmy o swoich korzeniach, 
tradycji i kulturze. To dzięki nam następ-
ne pokolenia będą wiedziały o tym, jaka 
była historia i kultura tych ziem. AW

PrEZyDENT�MIASTA 
rUDA�ŚLĄSKA�

informuje�
o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta� 

(II�piętro,�naprzeciw�pokoju�215)�wykazu�nieruchomości�gruntowej,�
która�zostanie�oddana�w�użyczenie�z�przeznaczeniem�pod�

udostępnienie�schronu�bojowego�w�rej.�ul.�1�Maja�i�al.�Gürtlerów.

PrEZyDENT�MIASTA 
rUDA�ŚLĄSKA�

informuje�
o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�

(II�piętro,�naprzeciw�pokoju�215)�wykazu�nieruchomości�gruntowej,�
która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�na�cele�

rolnicze�w�rej.�ul.�Stefana�Żeromskiego.
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Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, 
ul. P. Niedurnego 69, tel 32 248-62-40

www.mckrudasl.pl
9 listopada /sobota/, godz. 18.00

KONCERT W WYKONANIU ZESPOŁÓW 
IMPERATIVE I GANG OLSENA

Wstęp wolny
10 listopada /niedziela/, godz. 17.00
„Z PIOSENKĄ DO WOLNOŚCI 2019” 

– Finałowy koncert galowy konkursu piosenki 
i pieśni patriotycznej 

Wstęp wolny
11 listopada /poniedziałek/, godz. 17.00

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD  „Hanysy 2019”
Hanysy to wyjątkowe wydarzenie społeczno-kul-
turalne, organizowane przez Miasto Ruda Śląska 
i Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, któ-
rego pomysłodawcą i reżyserem jest Grzegorz Po-
loczek, popularny śląski kabareciarz, satyryk, autor 
tekstów i piosenkarz. Podczas uroczystej gali na-
gradzani są przedstawiciele świata sportu, dzien-
nikarstwa, medycyny, kultury, nauki, sztuki, prze-
mysłu i biznesu, a także instytucje takie jak teatry, 
opery, fundacje, centra kultury czy media.
Prowadzenie: Grzegorz Poloczek i Zbigniew Stryj.
Oprawa muzyczna: Bartos Band
Wystąpią: Katarzyna Piowczyk, Maciej Lipina 
i Gang Olsena
Bilety w cenie: 60 zł (parter), 50 zł (balkon)

14 listopada /czwartek/, godz. 18.00
SKARB DE GAULLE’A 

Komedia sensacyjno-obyczajowa w wykonaniu 
Teatru dla Dorosłych z Bierunia.

Główny wątek spektaklu oparty został na histo-
rycznym fakcie, pobycie De Gaulle’a w Bieruniu 
w 1921 roku, wówczas jeszcze w randze kapitana. 
Późniejszy prezydent Francji odwiedził wówczas 
miasto wraz z grupą żołnierzy francuskich, mają-
cych nadzorować głosowanie podczas plebiscy-
tu na Górnym Śląsku i stacjonował w Bieruniu 
Nowym, w domu, w którym dzisiaj mieści się re-
stauracja Degolówka. Podobno podczas tej wizyty 
De Gaulle pozostawił coś w Bieruniu, czego po 
45 latach poszukiwać będą dwaj mieszkańcy mia-
sta: Karlik i Ziga Rozmus. 
Autor: Marcin Melon

OGŁOSZENIA

Reżyseria: Joanna Lorenc
Bilety w cenie: 20 zł (parter), 15 zł (balkon)

15-17 listopada /piątek-niedziela/ 
SPOTKANIA GÓRSKIE LAWINY 2019

XIV edycja festi walu Spotkania Górskie „Lawiny”. 
Program wydarzenia obejmuje pokazy fi lmów 
górskich, prelekcje zaproszonych gości, warsztaty 
tematyczne, zajęcia wspinaczkowe dla dzieci i do-
rosłych, a także konkurs fotografi i górskiej. 
Organizatorem „Lawin” jest Rudzkie Stowarzysze-
nie Inicjatyw Niebanalnych In-nI.
Szczegółowy program: htt ps://www.mckrudasl.pl/
index.php/1122-lawiny-2020
Wstęp wolny

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, 
ul. E. Kokota 170 tel. 32 240-21-25, 

www.domkulturyrsl.pl
9 listopada /sobota/, godz. 16.00

KONCERT TERESY WERNER 
Bilety 50 i 60 zł

11 listopada /poniedziałek/, godz. 17.00
Krzysztof Daukszewicz. Program kabaretowy

Najnowszy, na bieżąco aktualizowany autorski 
program Krzysztofa Daukszewicza. Satyryk opisuje 
i wyśmiewa absurdy, do których dochodzi na co 
dzień w kraju nad Wisłą. Każdy występ może róż-
nić się od poprzedniego, w zależności od tego, co 
akurat dzieje się w świecie polityki. Podczas wy-
darzenia artyście towarzyszy pianista Mieczysław 
Grochowski.
Bilety w cenie: 40 zł i 50 zł.

16 listopada /sobota/, godz. 20.00
BŁAŻEJ KRAJEWSKI STAND UP 

– Komedia Pomyłek
Bilety w cenie 40 i 50 zł dostępne wyłącznie na kup 
bilecik

17 listopada /niedziela/, godz. 16.00
Ania z Zielonego Wzgórza

Spektakl w interpretacji Teatru Wit-Wit.
Ania Shirley, nastoletnia bohaterka powieści Lucy 
Maud Montgomery, romantyczna, osobliwa dziew-
czynka walcząca o swoje marzenia, roztaczająca 
wokół siebie wielką radość i miłość. Jej przygody od 
lat zachwycają, bawią i wzruszają czytelników.
Bilet w cenie 12 zł

RUDA

Nie jesteś sam

W konkursie muzycznym wzięło udział ponad 
stu uczestników z szesnastu placówek. Także 
w konkursie plastycznym zgłoszono ponad sto 
prac z czternastu szkół. Z kolei w konkursie lite-
rackim zmierzyli się uczniowie z pięciu placó-
wek. – Dziękujemy za pracę nad dobrym słowem 
w piosence i mowie. To bardzo ważne, by trosz-
czyć się o dobrą jakość słowa i popularyzować 
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W Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie odbyła się gala podsumowująca konkursy, które 
przeprowadzono w ramach projektu profi laktycznego „Nie jesteś sam”. MDK zorganizował 
trzy konkursy. Podczas podsumowania wyróżniono oraz nagrodzono najlepszych w „Konkur-
sie Piosenki Pozytywnej i Pozytywnego Słowa”, konkursie plastycznym rodzinnym, czyli dla 
dzieci, młodzieży i rodziców, a także literackim. Ponadto w ramach projektu zaplanowano 
koncert jesienny w wykonaniu artystów studia wokalnego Wojciecha Sanockiego.

„dobre słowo”, a przede wszystkim dzielić się 
nim oraz wartościami, które w tym roku kryły się 
pod hasłem „Nie jesteś sam” – podsumował Je-
rzy Mazurek, wicedyrektor Młodzieżowego Do-
mu Kultury podczas środowej (30.10) gali. 
– Dziękujemy za zaangażowanie oraz ogrom pra-
cy włożonej w przygotowanie do konkursu – do-
dał. AW

W Młodzieżowym Domu Kultury podsumowano projekt „Nie jesteś sam”.
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Podsumowanie akcji 
„Znicz”

W akcję „Znicz 2019”, która trwała 
od czwartku 31 października do po-
niedziałkowego poranka zaangażowa-
no policjantów ruchu drogowego oraz 
mundurowych z innych służb. Czuwa-
li oni nad płynnością ruchu na więk-
szości dróg, ale również patrolowali 
okolice cmentarzy, parkingów i miejsc 
kultu. W trakcie przedłużonego week-

Co dalej z trasą N-S?

W ogłoszonym przetargu założono, 
że wartość zamówienia będzie wyno-
siła ok. 230 mln zł na realizację dosyć 
skomplikowanego odcinka. W ramach 
niego miało bowiem powstać 13  
tzw. obiektów inżynierskich, a tym  
ok. 150-metrowy wiadukt nad linią 
kolejową w Wirku oraz dwupoziomo-
wy węzeł z ulicą Bielszowicką. Oka-
zało się jednak, że złożone w przetar-
gu oferty były o ponad 100 mln zł 
wyższe niż zakładano (najtańsza 
opcja). – Przetarg na wykonanie od-
cinka trasy N-S od ul. E. Kokota  
do autostrady A4 został unieważniony 
z uwagi na znaczne przekroczenie 

wartości złożonych ofert w stosunku 
do zabezpieczonych środków w budże-
cie miasta na realizację zadania. Po-
mimo prowadzonych rozmów z mar-
szałkiem województwa nie udało się 
uzyskać wszystkich potrzebnych fun-
duszy umożliwiających zawarcie 
umów na realizację robót – tłumaczy 
Adam Nowak, rzecznik prasowy rudz-
kiego magistratu.

W tej sytuacji władze miasta zastana-
wiają się nad zmianą koncepcji. W jaki 
sposób? Podzielą czwarty etap na dwa 
mniejsze zadania. Mianowicie – w ra-
mach pierwszego odcinka powstanie 
odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszo-
wickiej wraz z przebudową ulicy Biel-
szowickiej od trasy N-S do ul. 1 Maja 
oraz ul. 1 Maja od skrzyżowania  
z ul. Bielszowicką do skrzyżowania  
z ul. Gabora. Tu, po zakończeniu prac 
projektowych, pierwsze roboty mają być 
realizowane najwcześniej na przełomie 
2021/2022 roku. Natomiast w drugim 
rzucie wykonana zostanie trasa od  
ul. Bielszowickiej do autostrady A4.

Pytanie jednak, co stanie się z uzy-
skaną na realizację inwestycji dotacją 
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Ostatni odcinek budowany będzie w Bielszowicach.

Niedawno�unieważniony�został�
przetarg�na�budowę�
ostatniego�odcinka�trasy�N-S,�
który�ma�przebiegać�od� 
ul.�Kokota�do�autostrady�A4.�
Powód?�Zbyt�wysokie�kwoty,�
które�zostały�podane�
w�ofertach�potencjalnych�
wykonawców.�Miasto�planuje�
więc�podzielić�inwestycję�na�
dwa�etapy.

unijną, której miasto otrzymało  
110 mln zł. – Zostały podjęte wszelkie 
możliwe działania w celu utrzymania 

dofinansowania dla pierwszego odcinka 
trasy N-S, czyli od ulicy Kokota do ul. 
Bielszowickiej wraz z ul. Bielszowicką 

i ul. 1 Maja. Projekt ten jednak zostanie 
poddany powtórnej ocenie – podsumo-
wuje Adam Nowak. Joanna Oreł

Ukradziono 60 rowerów!

Do kradzieży doszło tydzień temu 
w nocy z soboty na niedzielę  
(26-27.10). Łupem padły rowery 
marek Haibike, Focus i Univega. 
Jednoślady prawdopodobnie wy-
wieziono samochodami. Właścicie-
le sklepu oraz policja proszą o po-
moc w ustaleniu sprawców kradzie-
ży. – Być może ktoś widział spraw-
ców wynoszących bądź ładujących 

OGŁOSZENIE

endu na rudzkich drogach odnotowa-
no jeden wypadek i jedenaście kolizji. 
W tym roku zatrzymano czterech pija-
nych kierowców oraz jednego rowe-
rzystę. Ruch w okolicy cmentarzy był 
najbardziej wzmożony w dzień 
Wszystkich Świętych, jednak pomimo 
dużej liczby samochodów i pieszych, 
dzień ten przebiegł bezpiecznie. JO

na samochód rowery. Każdy sygnał 
jest dla nas ważny – apeluje rudzka 
policja. Informacje można przesyłać 
anonimowo za pośrednictwem stro-
ny internetowej rudzkiej policji lub 
pod nr tel. 32 244-92-00. Ponadto 
sklep zapowiedział nagrodę dla oso-
by, dzięki której uda się schwytać 
złodziei.

 JO

Przez� cztery� dni� rudzcy� policjanci� dbali� o� bezpieczeństwo�
osób�odwiedzających�groby�swoich�najbliższych.�Warunki�at-
mosferyczne� przez� większą� część� weekendu� sprzyjały� kie-
rowcom.�Niestety�nie�obyło�się�bez�kolizji�i�wypadków,�a�tak-
że�pijanych�kierowców.

Kryminalni� z� rudzkiej� komendy� prowadzą� sprawę� nieco-
dziennego�włamania�i�kradzieży�60�rowerów�elektrycznych.�
Nieznani�sprawcy�dokonali�włamania�do�sklepu�rowerowego�
w Wirku.
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Rudzki Informator Samorządowy
Budżet Rudy Śląskiej na 2020 rok zagrożony. Radni z klubów Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedli-
wości na ostatniej sesji Rady Miasta nie zgodzili się na zwiększenie dochodów miasta, co w przyszłym roku 
będzie skutkowało częściowym brakiem środków na wypłaty dla nauczycieli i innych pracowników samo-
rządowych, których miasto zatrudnia w sumie 5,7 tys. Równocześnie radni „ochoczo” dzielili pieniądze na 
finansowanie sportu seniorskiego, nie biorąc pod uwagę tego, że dla samorządu jest to zadanie dobrowol-
ne. – To skrajna nieodpowiedzialność – kwituje wiceprezydent Krzysztof Mejer. 

Kontrowersyjne decyzje radnych
Jak podkreślają władze Rudy Ślą-

skiej, sytuacja może być dramatycz-
na. Z powodu zmian w przepisach 
prawa, w szczególności w systemie 
podatkowym oraz oświaty, 
a także w związku z podniesieniem 
pensji minimalnej w przyszłorocz-
nym budżecie Rudy Śląskiej na re-
alizację zadań obowiązkowych za-
braknie ok. 20 mln zł. – Tylko na 
pokrycie ustawowego wzrostu pensji 
minimalnej od nowego roku musimy 
zabezpieczyć ponad 9 mln zł. Z kolei 
na wzrost wynagrodzeń nauczycieli 
w 2020 r. będziemy musieli przezna-
czyć 19 mln zł więcej niż obecnie, 
przy wzroście subwencji oświatowej 
na poziomie jedynie 7,5 mln zł – wy-
licza Ewa Guziel, skarbnik miasta.  
– Wszystko to sprawia, że na chwilę 
obecną w projektowanym budżecie 
na przyszły rok nie mamy zabezpie-
czonych środków na zadania fakulta-
tywne, czyli dobrowolne – dodaje.

Aby „dopiąć” budżet, władze Ru-
dy Śląskiej zdecydowały się, wzo-
rem innych miast, na podniesienie 
stawek niektórych podatków.  
Ich wzrost miał wygenerować  
ok. 6 mln zł. – Ta kwota i tak nie po-
kryłaby w całości wydatków związa-
nych z podniesieniem pensji mini-
malnej w miejskich jednostkach  
– wskazuje skarbnik miasta. – W mo-
mencie nieprzegłosowania uchwał 
nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć 
środków brakujących na ten cel  
– dodaje. 

Poważne konsekwencje dla bu-
dżetu miasta rodzi także niepodję-
cie uchwały w sprawie podniesienia 
stawki „opłaty śmieciowej” dla nie-
ruchomości zamieszkałych. Z tego 
powodu do całego systemu gospo-
darki odpadami, który w założeniu 
powinien się samofinansować, trze-
ba będzie dołożyć 8 mln zł. – Aktu-
alna stawka „opłaty śmieciowej” 
jest niedostosowana do cen rynko-
wych. Aktualnie wynosi ona  
21,70 zł, a żeby system się zbilanso-
wał powinna być na poziomie 29 zł 
– tłumaczy wiceprezydent Mejer.  
– Jesteśmy „niewolnikami” ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. W kwestii gospodaro-
wania odpadami pozbawiono nas 
samorządności. Nie możemy nic 
zrobić – dodaje.

Jak łatwo policzyć, konsekwen-
cją niepodjęcia uchwał jest dodat-
kowa „dziura budżetowa” w wyso-
kości 14 mln zł. Co gorsza, braku-
jące środki dotyczą zadań obowiąz-
kowych, na które miasto musi mieć 
zabezpieczone pieniądze. – Już na 
tym etapie praktycznie „ścięliśmy” 
do zera przyszłoroczne wydatki fa-
kultatywne, czyli na promocję, or-
ganizację imprez, czy organizację 
kolonii i półkolonii, a także doto-
wanie organizacji pozarządowych. 
Taką sytuację da się jeszcze prze-
żyć, ale gdy zabraknie pieniędzy na 
zadania obowiązkowe, do jakich 
należy m.in. wypłata wynagrodzeń, 

jedynym rozwiązaniem powinna być 
likwidacja miejskich instytucji czy 
zwolnienia, a do tego za wszelką ce-
nę nie chcemy dopuścić – podkreśla 
wiceprezydent Mejer. – Do niedaw-
na taki scenariusz w ogóle nawet nie 
był brany pod uwagę. Byliśmy prze-
konani, że wspólnie uda nam się wy-
pracować rozwiązania, które spowo-
dują zabezpieczenie najważniejszych 
potrzeb miasta. To nie jest tylko nasz 
rudzki problem. Tak się dzieje w ca-
łym kraju. Miasta „zaciskają pasa” 
i ograniczają wydatki nieobowiązko-
we. Podczas jesiennej serii spotkań 
z mieszkańcami rzetelnie informo-
waliśmy o aktualnej sytuacji budże-
towej Rudy Śląskiej. Zdecydowana 
większość mieszkańców przyjmowa-
ła te informacje z dużym zrozumie-

niem. Niestety, niektórym radnym 
tego zabrakło – komentuje Krzysz-
tof Mejer.

Pomimo napiętej sytuacji budże-
towej, część Rady Miasta przegłoso-
wała zgłoszony przez grupę radnych 
projekt uchwały w sprawie nowego 
sposobu dzielenia środków dla klu-
bów sportowych na sport seniorski. 
– Jestem w szoku, że radni w sytu-
acji, gdy nie mamy zabezpieczonych 
środków na pensje dla nauczycieli, 
czy pracowników miejskich instytu-
cji, bardziej troszczą się o kluby 
sportowe – nie kryje oburzenia 
Krzysztof Mejer – Nie mogę uwie-
rzyć, że zamiast zapewnić miastu po-
trzebne dochody, radni wolą dzielić 
wirtualne pieniądze – dodaje.

TK



W organizacji festiwalu corocznie pomaga wielu partnerów i przyjaciół.
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W siedzibie Stacji Biblioteka zostało podpisane porozumienie w sprawie organizacji Festiwalu Polska Éire. Swoje siły, przy wsparciu Miasta Ruda Śląska, połączy-
ło pięć instytucji – jedna irlandzka oraz cztery polskie. Efekty współpracy poznamy podczas kolejnej edycji wydarzenia, która zaplanowana jest na pierwszy 
weekend lipca 2020 roku. – Dzięki temu porozumieniu Ruda Śląska w sposób formalny nawiązuje współpracę kulturalną z Zieloną Wyspą. Tym samym festiwal 
zostanie na stałe wpisany w harmonogram imprez, odbywających się na terenie naszego miasta – powiedział wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Jestem pełen 
podziwu dla działań, prowadzonych z ogromną determinacją, wytrwałością i konsekwencją organizatorów oraz wolontariuszy – dodał.

Siłą tego festiwalu są ludzie
Festiwal Polska Éire to coroczne 

świętowanie przyjaźni polsko-irlandz-
kiej. Impreza wzmacnia więzy pomię-
dzy polskim oraz irlandzkim społe-
czeństwem poprzez wspólne uczest-
nictwo członków lokalnych społeczno-
ści w wydarzeniach festiwalowych.  
– Naszym celem jest przede wszystkim 
łączenie kultury polskiej oraz irlandz-
kiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
elementów regionalnej kultury śląskiej. 
Jest to szczególnie bliskie memu sercu, 
gdyż sam pochodzę z Rudy Śląskiej, 
gdzie kultura regionalna jest wciąż ży-
wa – mówi Wojciech Kostka, dyrektor 
festiwalu. – Przy organizacji imprezy 
stawiamy na unikatowość i wysoką ja-
kość przygotowanych pozycji progra-
mowych – dodaje. 

Głównym organizatorem po stronie 
polskiej będzie Stowarzyszenie Przy-
jaciół Irlandii „Czarna Koniczyna”, 
natomiast działania ze strony irlandz-
kiej będzie prowadziło Polish-Irish 
Educational Association (PIEA), czyli 
Polsko-Irlandzkie Stowarzyszenie 
Edukacyjne. – Stowarzyszenie powsta-
ło pięć lat temu w Irlandii, by tam pro-
mować polską kulturę i zwyczaje – tłu-
maczyła Monika Kostka, dyrektor za-
rządzający PIEA. – Z czasem pojawił 

się pomysł, by również irlandzką kultu-
rę przenieść na grunt polski, gdyż 
związki między tymi dwoma krajami są 
bardzo silne – uzasadniała  działania 
organizacji. 

Porozumienie podpisały też trzy 
rudzkie instytucje miejskie: Miejskie 
Centrum Kultury im. H. Bisty, Miejska 
Biblioteka Publiczna oraz Muzeum 
Miejskie im. M. Chroboka. – Do festi-
walu przyciągamy wciąż nowe osoby, 
pasjonatów, którzy dzielą się swoją 
wiedzą i to oni są naszą największą 
wartością oraz bogactwem – mówi 
Wojciech Kostka. – Moim marzeniem 
jest promowanie kultury wyższej, pój-
ście w stronę warsztatów językowych. 
W tym roku bardzo udany okazał się 
panel z pisarzami śląskimi. Idąc tym 
tropem, chcielibyśmy przyciągnąć tak-
że innych artystów, np. malarzy – do-
daje.

Festiwal polsko-irlandzki to dni wy-
pełnione filmem, muzyką, literaturą, 
sztuką, prelekcjami, warsztatami, sma-
kowitą kuchnią i wszystkim, co najlep-
szego mają do zaoferowania Zielona 
Wyspa oraz Śląsk. Uczestnicy tworzyli 
spersonalizowane widokówki festiwa-
lowe, próbowali swych sił w tańcu ir-
landzkim, a także podczas śląskiej po-

tańcówki. Do tej pory w ramach festi-
walu można było usłyszeć koncerty 
takich artystów jak: Barry Jay Hughes, 
Greg Clifford, Katarzyna Sroka, Grze-
gorz Płonka czy zespół Billow Wood. 
– Na pewno będziemy kontynuować 
cykl koncertów zespołów irlandzkich  
– mówi Wojciech Kostka. 

W organizację corocznie włącza się 
szereg partnerów polskich oraz ir-

landzkich o zróżnicowanym charakte-
rze: instytucje państwowe, władze lo-
kalne, stowarzyszenia, osoby indywi-
dualne, hobbyści, wolontariusze, czy 
członkowie rudzkiego koła Polskiego 
Związku Filatelistów.

Festiwal zaistniał w Polsce w 2017 r. 
Jego organizatorem jest Polsko-Ir-
landzkie Stowarzyszenie Edukacyjne 
oraz Rudzkie Stowarzyszenie Przyja-

ciół Irlandii „Czarna Koniczyna”. Do 
tej pory impreza w Rudzie Śląskiej od-
była się już trzykrotnie. W ponad 100 
wydarzeniach festiwalowych o cha-
rakterze sportowym, kulturalnym, biz-
nesowym oraz naukowym wzięło 
udział prawie 10 tys. osób. Informacje 
o nich ukazały się w 88 artykułach 
w mediach lokalnych, regionalnych, 
ogólnopolskich oraz irlandzkich. BP

Nowe strefy aktywności

Kolejne dwie inwestycje z budżetu obywatelskiego zrealizowane. Chodzi o strefy aktywności fizycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Bytomiu oraz przy 
Szkole Podstawowej nr 24 w Halembie, które już służą uczniom oraz mieszkańcom. Mogą oni trenować na specjalnych urządzeniach, które wchodzą w skład 
strefy crossfit i siłowni napowietrznej typu street workout. Koszt strefy w Nowym Bytomiu to prawie 179 tys. zł, z kolei w Halembie to blisko 120 tys. zł.

– Dzięki strefie aktywności fizycz-
nej, która powstała na terenie naszej 
szkoły, uczniowie będą mieli z pew-
nością urozmaicone lekcje wychowa-
nia fizycznego, a przy okazji lepiej 
zadbają o zdrowie i  sprawność ru-
chową – zaznacza Paweł Ciepliński, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Ru-
dzie Śląskiej. – Miejsce to będzie do-
stępne także dla wszystkich miesz-
kańców, na przykład w weekendy  
– dodaje. 

– Zestaw do crossfitu składa się 
z systemu drążków, poziomych i pio-
nowych drabinek oraz ławeczek do  
kształtowania mięśni brzucha. Jednak 
aby wykonywać trening na tych urzą-
dzeniach, trzeba mieć już jakieś pod-
stawowe sportowe przygotowanie 
i sprawność fizyczną. Nie jest to ze-
staw dla zupełnie początkujących  
– tłumaczy Paweł Pieczka, nauczyciel 
wychowania fizycznego w ZS nr 1. 

– Mam nadzieję, że strefa aktywności 
będzie dobrze służyć zarówno uczniom 
szkoły, jak i mieszkańcom, którzy dzięki 
niej będą poprawiali swoją sprawność 
fizyczną – mówi Michał Pierończyk, 
wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Budżet 
obywatelski to bardzo dobra inicjaty-
wa, która daje mieszkańcom możliwość 
decydowania o  swoim mieście, dlatego 
gorąco zachęcam do zgłaszania pomy-
słów – dodał. 

Podobna strefa aktywności w ra-
mach budżetu obywatelskiego po-
wstała także przy Szkole Podstawowej 
nr 24 w Halembie. W ramach tej inwe-
stycji zbudowana została siłownia ple-
nerowa  z  urządzeniami typu street 
workout. Wartość inwestycji to blisko 
120 tys. zł. 

Przypomnijmy, że w 2019 roku  
w ramach budżetu obywatelskiego re-
alizowanych jest 10 zadań – jedno 
ogólnomiejskie i dziewięć dzielnico-

wych. We wrześniu br. zakończyło się 
głosowanie na projekty, które mają 
być wykonane w 2020 r. Spośród za-
dań dużych do realizacji zakwalifiko-
wały się dwie inwestycje. Pierwsza  
z nich dotyczy zagospodarowania 
skweru przy ul. Solidarności w Ha-
lembie, który stanie się miejscem spo-
tkań i rekreacji. Drugie zadanie to 
utworzenie w Bielszowicach ścieżki 
aktywizacyjnej. Oprócz tego do reali-
zacji wybrano również 11 mniejszych 
projektów, które w głównej mierze 
mają charakter sportowo-rekreacyjny. 

Pula środków na rudzki budżet oby-
watelski w 2020 r. wyniesie 3 994 000 zł,  
z czego 1 024 000 zł na projekty duże 
i 2 970 000 zł na projekty małe (kosz-
tujące do 270 tys. zł). Inicjatywa reali-
zowana jest w mieście już od 7 lat. 
Pierwsze inwestycje w ramach budże-
tu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej 
wykonano w  2014 roku. Wtedy na ten 

cel przeznaczone było łącznie 2 mln zł. 
Od tego czasu środki te były sukce-
sywnie zwiększane. W 2015 roku  
w miejskim budżecie wygospodaro-

wano na ten cel 2,375 mln zł, w 2016 
roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 
roku – 2,815 mln zł, a w 2019 roku  
– 3,720 mln zł. AL

Strefa aktywności fizycznej przy  
ZS nr 1 cieszy się zainteresowaniem uczniów. 
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„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Z wielkim żalem odebraliśmy wiadomość o śmierci

śp. Wernera Dobroczyńskiego 
długoletniego pracownika Urzędu Miasta Ruda Śląska,
naczelnika Wydziału Komunikacji w latach 1988-2004.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia
i pocieszenia w tych trudnych chwilach.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z Zastępcami, Skarbnikiem i Sekretarzem
oraz pracownikami Urzędu Miasta
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz 

garażu na terenie Miasta Ruda Śląska 
Listopad/2019 r.

 Lp Adres lokalu 
Pow. 

lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoławcza 
(nett o/zł/m2)

Wadium (zł) Termin oględzin 
lokalu 

1.

Ruda Śląska-Ruda 
ul. Gierałtowskiego 16A/02 

lokal na parterze w budynku mieszkalnym, 
WMN 

69,15
 + piwnica 

5,35 

elektryczna, 
wod.-kan. 8,00 1.000,00 14.11.2019 r.

godz. 9.30

2.
Ruda Śląska-Ruda 

ul. Piastowska 35A/02 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 

17,15 elektryczna, 
wod.-kan. 8,00 500,00 14.11.2019 r.

godz. 10.30

3.
Ruda Śląska-Bielszowice 

ul. Kokota 137/1 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

24,00 elektryczna, 
wod.-kan. 8,00 500,00 14.11.2019 r.

godz. 11.30

4.

Ruda Śląska-Halemba 
ul. Grodzka 5/010 

lokal na poziomie piwnicy w budynku 
mieszkalnym WMN

68,70 elektryczna, 
wod.-kan. 8,00 1.000,00 14.11.2019 r.

godz. 12.30

5.
Ruda Śląska-Godula 
ul. K. Goduli 28/01 

lokal na parterze w budynku mieszkalnym 
50,90 elektryczna, 

wod.-kan. 10,00 1.000,00 14.11.2019 r.
godz. 13.00

6.
Ruda Śląska-Godula 

ul. Modrzejewskiej 7/3 
lokal na parterze w budynku usługowym 

 61,46 elektryczna, 
wod.-kan. 11,00 1.000,00 14.11.2019 r.

godz. 13.30

7.
Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Bytomska 33/01 

lokal na parterze w budynku mieszkalnym 
22,46 elektryczna, 

wod.-kan. 6,00 500,00 15.11.2019 r.
godz. 10.15

8.
Ruda Śląska-Orzegów 
ul. K.A. Hlonda 24/01 

lokal na parterze w budynku mieszkalnym 
32,11 elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 6,00 1.000,00 15.11.2019 r.
godz. 10.30

9.
Ruda Śląska-Ruda 

ul. Szczęść Boże 62A/I/5 
garaż w budynku mieszkalnym 

17,64 
elektryczna, 
ryczałt 10 zł 

nett o + zużycie 
8,00 500,00 15.11.2019 r.

godz. 11.30

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 
(świetlica).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/garaż 
przelewem na konto bankowe: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 
22 listopada 2019 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: 
poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 (w tym przerwa od godz. 14.30 do 
15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 27.11.2019 r. poz. nr …. (lp. lokalu 
użytkowego/garażu) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 14.00, do 
siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 33 (II piętro) Biuro Eksploatacji oraz złożenie 
stosownych oświadczeń. Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/garaż 
z przetargu bez podania przyczyny.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego/
garażu na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego/
garażu oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do 
najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju 
niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o.Anna Starostka – tel. 32 242-01-33, 32 242-06-88 w. 745.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”
Wisława Szymborska

Pani Joannie Sochackiej Prezesowi Zarządu 
Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

OJCA
składa

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Pani Joannie Sochackiej wraz z Rodziną
wyrazy szczerego współczucia oraz słowa

pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
składają

Rada Nadzorcza oraz Pracownicy
Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Stanisławy Bogus
byłej pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

rodzinie oraz bliskim
składają

Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

„Nie odchodzi ten, kto trwa w pamięci żywych” 

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wernera Dobroczyńskiego
byłego Naczelnika Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Ruda Śląska

w okresie od 1.04.1988 r. do 27.12.2004 r.
Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim

składają
Pracownicy Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Ruda Śląska

W dniu 2.11.2019 roku w wieku 79 lat zmarł nasz ukochany
Ojciec i Mąż

WERNER DOBROCZYŃSKI
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w Parku Pamięci

w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Krańcowej 5
w dniu 7.11.2019 roku o godzinie 10.30

O czym zawiadamiają ŻONA I DZIECI

Pani Joannie Sochackiej
prezesowi Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

wyrazy szczerego żalu i współczucia 
po śmierci

OJCA
składa zarząd i pracownicy ,,Śląskich Mediów” Sp. z o.o.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych położonych 

w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 
ul. Artura Grott gera z przeznaczeniem pod 

zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 

oraz pod drogę dojazdową

Pierwszy i dugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 
22.08.2019 r. i 23.10.2019 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nierucho-
mość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach przy ul. Artura Grott gera, stanowiąca działkę oznaczoną numerem 
geodezyjnym 1295/1193 o powierzchni 736 m2, obręb Bielszowice, zapisana na 
karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna 
zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część działki przeznaczonej 
pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzch-
ni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Dział III ww. księgi 
wolny jest od wpisów; w dziale IV hipoteka – nie dotyczy udziału Gminy. 

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 Ślą-
skiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1295/1193 stanowi teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 
1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie 
o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się w granicy strefy „B” 
pośredniej ochrony konserwatorskiej.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2 i KDW.

Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej 
odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami.

Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi publicz-
nej ul. Artura Grott gera przez działkę nr 1304/1193. W celu budowy zjazdu z drogi 
publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowa-
nia do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków bu-
dowy zjazdu. 

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi:
– działki nr 1295/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki 

nr 1304/1193 – 82.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny po-
datek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2019 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Mia-
sta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne 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 3.12.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.100,00 zł, z do-
piskiem „wadium – ul. Grott gera” 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 
oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane doku-
menty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
(pokój 223), tel. 32 244-90-00, wew. 2231).

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu Pow.
użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoł. Wadium
Termin 

oględzin 
lokalu

1.
Ruda Śląska-

Wirek 
ul. Kokota 3/23

51,00 m2

(2 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe, wc na klatce 

schodowej 
4,87 zł/m2 700 zł 18.11.2019 r.

godz. 11.00

2.
Ruda Śląska-

Wirek 
ul. 1 Maja 247A/6

31,01 m2

(1 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe, wc na klatce 

schodowej
4,87 zł/m2 700 zł 18.11.2019 r.

godz. 12.00

3.
Ruda Śląska-

Ruda 
ul. Górnicza 1/7

60,90 m2

(2 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe wc na klatce 

schodowej
4,87 zł/m2 700 zł 18.11.2019 r.

godz. 13.30

4.
Ruda Śląska-

Ruda 
ul. Sobieskiego 9/3

40,92 m2

(1 p + k + 
łaz. + wc)

inst. elektr., inst. wod.-kan., co 
etażowe węglowe 6,57 zł/m2 700 zł 18.11.2019 r.

godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Biurze Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o., pokój nr 33 
dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 22 listopada 2019 r., do godz. 
13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING 
Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 25 listopada 2019 r. (data wpływu 
wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.).

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. 
w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 33 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 wew. 746 lub 745.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez 
podawania przyczyny. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 
512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-
60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 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 
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



o
g
ło

sz
en

ie



13www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIA | 6.11.2019

OGŁOSZENIA DROBNE

UsłUgi

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

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-
292-699.

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. 
Tel. 512-120-119.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605-
109-517.

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solid-
nie. Tel. 737-593-999.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykła-
dzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

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

 Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 503-
574-985.

 Remonty, malowanie, tapetowanie, gła-
dzie, podłogi, itp. Tel. 601-292-699.

UsłUgi POgRZEBOWE

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

NiERUChOmOśCi
 

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

 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, go-
tówka. Tel. 730-770-900.

 
 Sprzedam M-4 Kanarków 64 m2, M-2 Bykowi-

na 38 m2. Tel. 793-017-323, www.lokator.nieru-
chomosci.pl.

 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.

 Kupię bezpośrednio kamienice całość lub 
udziały. Tel. 502-812-504.

mOTORyZaCja

 skup samochodów. Płacimy najwięcej, do-
jazd do klienta. Tel. 792-155-155.

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

 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. 505-
049-833.

 Skup wszystkich samochodów! Recykling sa-
mochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 
0,30 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TA-
NIE 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 potrze-
buje 84-letnia, samodzielna Pani Kristel. Za-
mieszkanie w domu podopiecznej, dla opie-
kunki pokój i własna łazienka. Zadzwoń: tel. 
506-288-940.

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

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

 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożyw-
czego. Tel. 693-338-276.

 Zatrudnimy kierowcę ambulansu oraz sa-
nitariusza-noszowego NZOZ Paktor,  tel. 32 
771-71-02 lub 32 771-70-07 ew. e-mail: pra-
ca@paktor.com.pl

 Samodzielną fryzjerkę zatrudnię w Halembie. 
Tel. 516-165-006.

RóżNE

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

 Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, ob-
razy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-
675.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie 
w rejonie ulicy Bukowej z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska.

Do sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod 1. 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska prze-
znaczona jest nieruchomość stanowiąca działkę nr 576/519 
o powierzchni 591 m², obręb Ruda, karta mapy 5, użytek N, 
KW nr GL1S/00018163/7 (działy III i IV ww. księgi są wolne od 
wpisów). 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 2. 
przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi 
teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem 
gruntu pod zabudowę usługową (symbol planu UK1).

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudo-3. 
wy usługowo-handlowej, terenów produkcyjno-usługowych 
i terenów zielonych, posiada nieregularny kształt, zbliżony do 
trapezu, jest porośnięta trawą, drzewami i krzewami, znajduje 
się na niej skarpa. Działka znajduje się w bezpośrednim są-
siedztwie zagłębienia wypełnionego wodą, część zagłębienia 
znajduje się na działce.

 Działka nr 576/519 nie posiada bezpośredniego dostępu do 
dróg publicznych. Nabywca nieruchomości zobowiązany bę-
dzie własnym staraniem i na własny koszt zapewnić dojazd do 
działki inwestycyjnej – co będzie wymagało uzyskania odpo-
wiedniej zgody na przejazd przez inne nieruchomości.

Cena do rokowań wynosi: 59.000,00 zł 4. 

	 Cena	nieruchomości	ustalona	w	rokowaniach	zostanie	powięk-
szona	o	podatek	od	towarów	i	usług	wg	stawki	obowiązującej	
w	dacie	zbycia.

Rokowania odbędą się 5. w dniu 22.11.2019 r. o godz. 11.00 
w sali 213 Urzędu miasta Ruda śląska, plac jana Pawła ii 6. 
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, 
które do dnia 15.11.2019 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 
3.000,00 zł, przelewem lub w kasie tut. Urzędu, złożą pisem-
ne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a w dniu 22.11.2019 r. 
przedłożą Komisji wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej 6. 
przyczyny. 

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 238-75-63.

Michał Kuczera
syn Dominiki i Mariusza

ur. 26.10 (4020 g i 56 cm)

NAJMŁODSI 
RUDZIANIE 
– WITAMY 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Marcel Rambau
syn Mai i Pawła

ur. 26.10 (3100 g i 53 cm)

Michał Gorgol
syn Magdaleny i Grzegorza
ur. 30.10 (3800 g i 57 cm)

Oliwia Krzemińska
córka Moniki i Marcina

ur. 29.10 (3170 g i 52 cm)

Kornelia Borkowska
córka Małgorzaty i Marka
ur. 30.10 (3200 g i 54 cm)

Filip Nadłonek
syn Karoliny i Bogdana

ur. 28.10 (3355 g i 55 cm)

Milena Kołda
córka Izabeli i Krzysztofa

ur. 29.10 (3710 g i 56 cm)

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
wykazu lokalu użytkowego, mieszczącego się  

w Rudzie Śląskiej, przy ul. Piotra Niedurnego 69, który 
przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym,  

na podstawie umowy najmu, zawartej  na okres 3 lat, 
z przeznaczeniem na studio telewizyjne.
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KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

2019 
to najlepszy 
rok w karierze 
zapaśniczki 
oraz 
trenerki. 
Dzięki 
wspólnej 
pracy 
udało się 
zdobyć trzy 
medale 
o randze 
mistrzowskiej.

ZaPaSy

Brązowa Natalia

SMS ZPRP III Kielce – Grunwald Ruda Śląska 25:36 (13:18)

PIłKa RęcZna

Rudzcy szczypiorniści górą

Natalia Strzałka trzecia na Mło-
dzieżowych Mistrzostwach Świata  
w Budapeszcie! Aktualna mistrzyni 
Europy w kategorii wagowej do  
72 kg odnotowała kolejny wielki suk-
ces w swojej karierze.

Kategoria wagowa do 68 kg jest 
uznawana za jedną z najtrudniejszych  
w rywalizacji kobiet. Jednak rudzka 
zawodniczka nie miała szczęścia  
w losowaniu i w drodze do medalu 
musiała zmierzyć się z najlepszymi 
zawodniczkami w swojej kategorii. 
Pierwszy sprawdzian umiejętności 
pojawił się już w pojedynku kwalifi-
kacyjnym. Przeciwniczką była utytu-
łowana Rosjanka – Vusala Parfiano-
vich. Strzałka pewnie pokonała na 
punkty wynikiem 8:4 reprezentantkę 
Rosji i awansowała do kolejnej run-
dy. W pojedynku ćwierćfinałowym 
wygrała przez „tusz”, czyli położenie 
przeciwnika na łopatki przy prowa-
dzeniu 8:7 z reprezentantką Białorusi 

Yauheniyą Andreichykavą i w popo-
łudniowej sesji czekała ją walka  
w półfinale Mistrzostw Świata.

Półfinał to pełna dominacja Japon-
ki, Masako Furuichi. Strzałka prze-
grywała to starcie przez przewagę 
techniczną 0:11 i w kolejnym dniu ry-
walizacji pozostała jej walka o brązo-
wy medal. Polka do walki wyszła 
skupiona oraz świadoma poziomu 
sportowego swojej przeciwniczki. 
Strzałka była zdecydowanie aktyw-
niejsza, napierała na Albinę Kairgel-
dinovą, szukając możliwości zdoby-
cia punktów. W drugiej rundzie wy-
korzystała nieuwagę przeciwniczki  
i wygrała walkę o brązowy medal Mi-
strzostw Świata do lat 23 z reprezen-
tantką Kazachstanu. W narożniku 
Natalii nie mogło zabraknąć dopingu 
klubowej trenerki Elżbiety Garmule-
wicz. Razem po raz kolejny udowod-
niły, że tworzą dobry zapaśniczy du-
et.

ZaPaSy

Zapaśnicy z medalami

Bardzo dobry występ zaliczyli za-
wodnicy ZKS Slavia Ruda Śląska. 
Podczas rozgrywanego w ostatni 
weekend października w Miliczu 
ogólnopolskiego turnieju klasyfika-
cyjnego w zapasach, zawodniczki  
i zawodnicy ZKS-u Slavia Ruda Ślą-
ska wywalczyli dla drużyny aż dzie-
więć medali. – Postawa naszych za-
wodników skutkowała pierwszym 
miejscem drużynowo w rywalizacji 
chłopców oraz pierwszym miejscem  
w rywalizacji dziewcząt. Indywidual-
nie złoty medal wywalczył Jakub Lek-
ston. Srebrne medale z kolei zawisły 
na szyi Natalii Palki, Weroniki Bańko, 
Fabiana Wrony oraz Jakuba Dudy  
– mówi Kamil Wojciechowski  
z ZKS-u Slavia Ruda Śląska.

Na najniższym stopniu podium sta-
nęli natomiast Oliwia Stróżyk, Mag-

dalena Rutkowska, Klaudiusz Gwóz-
dek i Kamil Zanjat.

W ostatni czasie dobrze spisali się 
także zapaśnicy Pogoni podczas  
XII Memoriału Jana Czai w zapasach 
klasycznych, który w sobotę (26.10) 
odbył się w Katowicach. Złote medale 
zdobyli: Rafał Bzdyra, Dorian Bzdy-
ra, Julian Bzdyra oraz Dariusz Du-
dziński. Brązowe medale trafiły z ko-
lei do: Maxsyma Veherchuka, Alek-
sandera Wrony, Dawida Bończuka  
i Franka Sikora. Na 5. miejscu uplaso-
wał się Tomasz Matura. W punktacji 
drużynowej KS Pogoń uplasowała się 
na 3. miejscu za drużynami z Pabianic 
i Raciborza.

Wielkim sportowym sukcesem dla 
rudzkich zapaśników okazały się tak-
że odbywające się w Warszawie Mię-
dzynarodowe Mistrzostwa Polski We-

teranów. Ze stolicy z dwoma złotymi 
krążkami wrócił Jerzy Sekura z klubu 
KS Pogoń Ruda Śląska. Złoty medal 
zdobył także jego klubowy kolega 
Tomasz Bujoczek, a srebrny powę-
drował do Jarosława Czerczaka ze 
Slavii.

Jerzy Sekura zwyciężył w stylu 
wolnym i klasycznym w kategorii do 
88 kilogramów. Zapaśnik ma teraz na 
koncie aż siedem złotych krążków. 
Co więcej, niedawno zdobył srebrny 
medal na przeprowadzonych w Gru-
zji Mistrzostwach Świata Weteranów. 
Z rudziej Pogoni w Warszawie starto-
wał również Tomasz Bujoczek, który 
zdobył złoty medal w stylu wolnym 
na 110 kilogramów oraz Jarosław 
Czerczak z ZKS-u Slavia Ruda Ślą-
ska, który wywalczył srebro w stylu 
wolnym do 88 kg.

Zapaśnicy 
Pogoni 
mogą 
cieszyć się 
z wyników 
na zawodach 
w Katowicach.

Ostatnie dni października okazały 
się szczęśliwe dla piłkarzy ręcznych 
SPR-u Grunwald Ruda Śląska. Wygrali 
oni mecz z drużyną SMS ZPRP III 
Kielce.

Drugoligowe spotkanie niemal od 
samego początku było pomyślne dla 

Grunwaldu, który wysunął się na pro-
wadzenie. Wyraźną jednak przewagę 
rudzki zespół zdobył w 14. minucie 
(5:9). Zawodnicy z Kielc przed prze-
rwą kilka razy zmniejszali straty do 
dwóch bramek, a ostatni raz w 24. mi-
nucie (12:14). Ich straty mogły być jed-

nak mniejsze, ale zabrakło skuteczno-
ści m.in. przy rzutach karnych (w ca-
łym meczu 2/6). Z kolei druga połowa 
była już wyraźniejszą przewagą druży-
ny z Rudy Śląskiej. Jedynie w 42. mi-
nucie jej przeciwnicy zbliżyli się na 
różnicę czterech bramek (19:23).

REKLaMa
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Rudzianin ma niebieski pas w judo, 
czyli 2 kyu.

Judo

Młody rudzianin mistrzem
Kamil Michna został mistrzem Pol-

ski. Rudzianin zdobył tytuł w katego-
rii wagowej do 50 kg i kategorii wie-
kowej młodzik podczas zawodów, 
które odbyły się w Jastrzębiu-Zdroju. 
To kolejny sukces czternastoletniego 
zawodnika, który ma na swoim koncie 
już około 50 medali i 10 pucharów.

Warto dodać, że Kamil Michna  
w ostatnim roku został dwa razy me-
dalistą Pucharu Polski w Suchym Le-
sie, gdzie zdobył raz złoto, a raz sre-
bro. To także złoty medalista XXII 
Międzynarodowego Turnieju Judo  
w Zakopanem, złoty medalista Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostw Mło-
dzików i Młodziczek w Bytomiu, 
srebrny medalista XVIII Międzynaro-
dowego Turnieju International Judo 
Baltic Cup w Gdańsku i złoty medali-
sta Międzynarodowego Turnieju Judo 
w Austrii. Młody zawodnik na co 
dzień trenuje w klubie GKS Czarni 
Bytom oraz jest uczniem Szkoły Pod-
stawowej nr 33 w Bytomiu. Oprócz 
treningów ma na koncie zagraniczne 

Na zdjęciu od lewej: Kamil Krzewina, Damian Seweryn i Kajetan Liszewski.

MMa

Triumfowali we Włoszech
Trzej rudzianie triumfowali na 

Mistrzostwach Świata MMA fede-
racji WMMAF. Podczas zawodów, 
które odbyły się w miniony week-
end we Włoszech, dwa srebrne 
medale wywalczył Damian Sewe-
ryn. Srebro przywiózł także Kaje-
tan Liszewski, a Kamil Krzewina 
– brąz.

Damian Seweryn jeden srebrny 
medal wywalczył w MMA Light 
Contact (86 kg), a drugi w MMA 
Full Contact (86 kg) i tym samym 
został podwójnym wicemistrzem 
świata MMA. Natomiast Kajetan 
Liszewski zdobył srebro w MMA 
Full Contact (78 kg). Z kolei Ka-
mil Krzewina zdobył brązowy me-
dal w MMA Full Contact (71 kg).

12. kolejka, klasa A, Katowice
Grunwald Ruda Śląska – Stadion Śląski Chorzów 3:1

1:0 Maciaszek – 8 min. (wolny), 2:0 Jankowski – 35 min.,
2:1 Koziołek – 54 min., 3:1 Jankowski – 69 min.

 Wyzwolenie Chorzów – Jastrząb Bielszowice 2:0
1:0 Świętek – 28 min., 2:0 Krotofil – 47 min.

 Gwiazda Ruda Śląska – MKS Siemianowiczanka II 6:0
1:0 W. Grzywaczewski – 1 min., 2:0 Talaga – 28 min. (karny), 3:0 Talaga  

– 52 min., 4:0 Witek – 60 min., 5:0 Dziadzik – 75 min., 6:0 Gąsior – 85 min.

Piłka nożna – iV liga

Przegrany mecz
ks slavia ruda Śląska – Polonia Poraj 0:2 (0:0)

Sobotni (2.11) mecz Slavii z Po-
lonią Poraj nie należał do udanych. 
Rudzianie musieli uznać wyższość 
przeciwników na własnym boisku.

Pierwsza połowa spotkania była 
wyrównaną grą obydwu drużyn. 
Jednak pod koniec gra stała się bar-
dzo agresywna, a na boisku domi-
nowały faule i ostra walka o piłkę.  
Z kolei w drugiej połowie drużyna 
gości z każdą minutą stwarzała so-
bie coraz lepsze sytuacje pod bram-
ką Tomasza Strąka. I tak w 71. mi-

nucie spotkania przyjezdni przepro-
wadzili kontratak, po którym wyszli 
na prowadzenie. Jednak zawodnicy 
z Rudy Śląskiej nie chcieli się pod-
dać i zaczęli odrabiać straty, ale 
bramkarz przeciwników wyłapywał 
większość piłek, które trafiały w po-
le karne Polonii. Najlepszą akcję 
Slavia przeprowadziła w 87. minu-
cie meczu, ale piłka zamiast do 
bramki odbiła się od słupka. W doli-
czonym czasie gry Polonia podwyż-
szyła wynik na 0:2.

zgrupowania w Gruzji, Łotwie i Chor-
wacji, gdzie zdobywa kolejne do-
świadczenia. Od ośmiu lat Kamil 
znajduje się w rankingu dziesięciu 
najlepszych zawodników swojego 
klubu.

9 listopada 2019 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00

Lasy Halembskie 4,2–21 km

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. 

 ogłoszenie

sPorTowy rozkład Jazdy 
Biegi 

9 listopada, godz. 11.00, bieżnia Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 
– Bieg Wiewiórki

11 listopada, godz. 11.00, bieżnia Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15  
– XXVI Biegi Niepodległości 

Piłka nożna 
17 listopada, godz. 12.00 – mecz charytatywny Wawel Wirek – Gwiazda Ruda 
Śląska (dochód zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację zawodników  

– Tomka Kurzawy i Artura Buchcika)
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