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Światowy Dzień
Wcześniaka za nami!
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ŚWIATOWY DZIEŃ WCZEŚNIAKA

Świat stał się fioletowy

Foto: AP
Foto: JO

młodszych dzieci jest to, co dzieje się
przed urodzeniem dziecka i w jaki sposób
ciąża jest prowadzona. – Wsparcie rozwoju płodowego dziecka ma kapitalne znaczenie, jeżeli chodzi o przygotowanie do
porodu. Jest to podstawa do tego, żeby
szanse dziecka były jak największe – podkreśla profesor Świetliński.
Przyznają to także sami rodzice. – Nasze dzieci pojawiły się na świecie w styczniu tego roku. Nie spodziewaliśmy się, że
będą to trojaczki, ale kiedy się o tym dowiedzieliśmy, od razu było wiadomo, że
urodzą się jako wcześniaki. Szybko zostaliśmy skierowani do Rudy Śląskiej. Poród
odbył się na szczęście bez większych
komplikacji i jak na razie wszystko jest
w porządku – opowiadała Anna Noworol,
która wraz z mężem Pawłem i dziećmi
uczestniczyła w Światowym Dniu Wcześniaka.
Dodajmy, że kolor fioletowy jest symbolem tego święta. Dlatego też Szpital
Miejski w Rudzie Śląskiej w niedzielę
został podświetlony właśnie na fioletowo. Podczas spotkania odbyła się także
zbiórka na zakup nowoczesnego ultrasonografu dla Oddziału Pediatrycznego.
Joanna Oreł
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W spotkaniu wzięło udział ok. 250
osób. Był to czas rozmów i wspomnień,
a dla dzieci – m.in. zabaw z animatorami.
– Rodzice potrzebują bardzo dużo wsparcia z naszej strony, bo czują strach o życie i zdrowie swoich dzieci. Dlatego staramy się przełamać barierę rodzic/lekarz,
żeby wspierać i przeżywać zarówno bardzo trudne chwile, jak i te bardzo szczęśliwe – takie jak dzisiaj – mówiła Marta
Twardoch-Drozd, lekarz neonatolog ze
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Od 2011 roku rudzki Oddział Neonatologiczny posiada prestiżowy III stopień
referencyjności. Znajduje się także w bazie Vermont Oxford Network, która skupia placówki z misją prowadzenia jak
najlepszej opieki nad noworodkami. To
oznacza, że lekarze i pielęgniarki z Rudy
Śląskiej ratują życie i zdrowie najciężej
chorych dzieci z całego Śląska. Dane mówią zresztą same za siebie – najmłodsze
dziecko, które przyszło na świat w rudzkim szpitalu, urodziło się w 22. tygodniu
ciąży (plus jeden dzień), a najmniejsze
ważyło 420 g.
Jak podkreśla ordynator Oddziału Neonatologicznego, prof. Janusz Świetliński
– najważniejsze w ratowaniu tych naj-
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– Co roku jesteśmy razem z innymi rodzicami na Wigilii Wcześniaka i Światowym Dniu Wcześniaka. Dzięki temu możemy spotkać się m.in. z mamami młodszych
wcześniaków, które często są pełne strachu
i troski. Staramy się dawać im nadzieję na
to, że będzie dobrze – mówiła Ewa Kowalska, mama 3,5-letniego Wiktora, który
urodził się jako wcześniak w rudzkim
Szpitalu Miejskim.
Obchody Światowego Dnia Wcześniaka
w naszym mieście rozpoczęły się od wypuszczenia w niebo ok. 200 fioletowych
balonów na placu przy budynku Szpitala
Miejskiego w Goduli. Następnie wcześniaki oraz ich rodzice spotkali się w sali
przy Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. – To dla mnie wielka radość, że
kolejny raz się spotykamy. Wiem, że to nie
wydarzyłoby się, gdyby nie mój wspaniały
personel i wspaniali lekarze, którzy oddają
każdego dnia całe serce dla swoich małych
pacjentów i ich rodziców – podkreśliła
dr Katarzyna Adamek, prezes Szpitala
Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
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Co dziesiąte dziecko na świecie jest wcześniakiem. W rudzkim Szpitalu Miejskim rocznie rodzi się ok. 70 dzieci o wadze
poniżej 1000 g i około 100 poniżej 1500 g. W minioną niedzielę (17.11) obchodziliśmy Światowy Dzień Wcześniaka. Z tej
okazji wcześniaki, które urodziły się w Rudzie Śląskiej oraz ich rodzice spotkali się, aby porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, a także podzielić się siłą i nadzieją.
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RUDA ŚLĄSKA

z rudzkich domów kultury. Akcję robimy także przy
wsparciu rudzkich policjantów, ponieważ ojciec rodziny pracuje właśnie w policji – podkreśla Mariusz
Izydorczyk.
Wstęp na imprezę, która rozpocznie się
o godz. 16, będzie darmowy. Rodzinę będzie można
wesprzeć poprzez wrzucenie datków do puszek.JO

NOWY BYTOM

Już po raz 14. w Rudzie Śląskiej odbyły się Spotkania Górskie „Lawiny”. Od piątku do niedzieli
(15-17.11) mieszkańcy naszego miasta i nie tylko mogli dowiedzieć się więcej m.in. na temat wspinaczki,
trekkingu, biegów górskich, wypraw wysokogórskich
oraz paralotniarstwa. Tradycyjnie już salę Miejskiego
Centrum Kultury wypełniły tłumy.
W trakcie festiwalu odbyły się m.in. zajęcia dla dzieci i dorosłych na ściance wspinaczkowej, podsumowanie Konkursu Fotografii Górskiej „Lawiny”, czy pokazy filmów („Free Solo” oraz „Spectre Expedition. To
the End of the Earth”). Tradycyjnie jednak głównym
punktem festiwalu były prelekcje. Uczestnicy „Lawin”
mogli wysłuchać opowieści Romana Ficka, który przebiegł Łuk Karpat, Magdy Lassoty, która wiosną tego
roku jako fotoreporterka spędziła prawie dwa miesiące
w bazie pod Mount Everestem oraz Magdaleny Gorzkowskiej, zdobywczyni trzech ośmiotysięczników.
Niedziela natomiast upłynęła m.in. na spotkaniu

Foto: UM Ruda Śląska

Lawina inspiracji

W ramach festiwalu m.in. odbył się
wernisaż fotografii górskiej.
z członkami Rudzkiego Klubu Grotołazów „Nocek”,
a także z Jackiem Matuszkiem, który latem rozpoczął
wspinaczkowo-paralotniarski trawers Dolomitów. JO

„To tu rodziła się Polska” – spektakl pod tym właśnie
tytułem przygotowała młodzież z katowickich Śląskich
Technicznych Zakładów Naukowych oraz uczniowie
rudzkiego „Morcinka”. Opowiada on o trudnej historii
Powstań Śląskich. Niedawno spektakl zaprezentowano
kilkakrotnie, w tym m.in. na scenie Domu Kultury
w Bielszowicach.
– Co roku przygotowujemy wydarzenie artystyczne
związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Tym razem postanowiliśmy przypomnieć, że także powstania śląskie wpisywały się w ideę odbudowywania
nowego państwa, a Ślązacy zadecydowali o tym, żeby
należeć do Polski – wyjaśnia Anna Morajko-Fornal, nauczycielka polskiego, historii i wiedzy o regionie
w II Liceum Ogólnokształcącym im. G. Morcinka.
Spektakl powstał przy połączeniu sił uczniów tej
właśnie szkoły i katowickich Śląskich Technicznych
Zakładów Naukowych oraz nauczycieli regionalistów
pracujących w tych szkołach. – Kiedy coś robimy, dzie-

Foto: UM Ruda Śląska

To tu rodziła się Polska

Spektakl zaprezentowano
m.in. w bielszowickim Domu Kultury.
limy się tym. Efekt jest taki, że nasza młodzież ten spektakl przygotowała, a zobaczyli go uczniowie ze szkół
podstawowych, więc mamy wymianę wiedzy na różnych
płaszczyznach – podsumowuje Anna Morajko-Fornal.
Dodajmy, że pieśni, które zabrzmiały podczas spektaklu, będzie można jeszcze usłyszeć 22 listopada
o godz. 17 podczas koncertu w kościele ewangelickim
na zabytkowym osiedlu Ficinus.
JO

WIREK

Od stu lat żyją śpiewem
100-lecie chóru mieszanego „Słowiczek” oraz setne
rocznice wybuchu I Powstania Śląskiego oraz odzyskania przez Polskę niepodległości – te trzy ważne wydarzenia były okazją do niedzielnego (17.11) świętowania w domu śpiewaczym przy ul. Krasińskiego w Wirku. Z tej okazji odbył się koncert przy udziale zaprzyjaźnionych z chórem gości.
,,Słowiczek” to jeden z najstarszych chórów w Polsce, a więc jego historia jest niezwykle bogata, zaś sam
chór wielokrotnie był nagradzany. Tylko w tym roku
chórzyści otrzymali Złotą Odznakę Honorową z brylantem VI Stopnia przyznaną przez Śląski Związek
Chórów i Orkiestr, Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz XXIV Międzynarodową Nagrodę
Prezydenta Miasta Katowice im. Stanisława Moniuszki.
Obecnie w chórze mieszanym „Słowiczek” śpiewa
ok. 30 chórzystów. – Stowarzyszenie Chór Mieszany
,,Słowiczek” w Rudzie Śląskiej jest wyjątkowe, ponieważ jest chórem, w którym członkowie nie są jednej
płci, nie są w podobnym wieku, nie mieszkają w jednej
miejscowości, ani chór nie jest chórem parafialnym
– podkreślał Andrzej Pięta, prezes „Słowiczka”.
– Co zatem łączy tak różnych członków? Jedna pasja
– śpiew. Co ważne, każdy członek uczęszcza na próby
i koncerty charytatywne – dodał.

Foto: mat. pras.

W aniołach siła
Dobre „anioły” postanowiły, że pomogą rodzinie
państwa Woźniakowskich z Bielszowic, których
dom ucierpiał w październikowym pożarze. 1 grudnia w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty odbędzie się koncert charytatywny, z którego dochodu
zostanie przeznaczony na remont budynku.
– Ten pożar był tragedią dla rodziny, więc postanowiliśmy, że uruchomimy nasze siły i pomożemy
– podkreśla Mariusz Izydorczyk, jeden z założycieli
„Fundacji Aniołki w Piżamkach”.
Przypomnijmy, że 8 października przy ul. Grottgera w Bielszowicach doszło do pożaru domu,
w którym mieszkała Marzena i Tomek Woźniakowscy oraz ich córki – 7-letnia Maja i 13-letnia Natalia.
W wyniku pożaru wewnątrz domu zdewastowane
zostało ok. 90 proc. pomieszczeń. Spaliły się ściany
i strop pomiędzy parterem a piętrem. Częściowo
uratowały się dwa pomieszczenia (kuchnia i łazienka), jednak i one wymagają gruntownego remontu.
Zbiórka na rzecz wsparcia rodziny prowadzona jest
na portalu zrzutka.pl, ale teraz rudzianie nie tylko
w internecie, ale również „w realu” postanowili pomóc. – Z racji tego, że jedna z dziewczynek sama
chodzi na zajęcia taneczne, postanowiliśmy zaprosić
do współpracy zespoły muzyczne oraz wokalne
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Chórzyści świętowali jubileusz podczas
niedzielnego koncertu.
Efektów pracy z muzyką mogliśmy posłuchać w minioną niedzielę (17.11) podczas koncertu, w trakcie którego chór oraz jego przyjaciele wykonali m.in. patriotyczne pieśni. – Stowarzyszenie posiada własną bibliotekę muzyczną, w której znajduje się ponad 350 utworów
kompozytorów śląskich, polskich i zagranicznych,
m.in. Pawła Kotuchy i Juliusza Kandziory. W repertuarze chóru są kompozycje o różnorodnej stylistyce i tematyce – między innymi pieśni świeckie, religijne, operowe, rozrywkowe, operetkowe, musicalowe, ludowe
i okolicznościowe – wyliczał Andrzej Pięta.
JO
REKLAMA
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uchwał zarządu głównego, a także pomoc socjalna, prawna i integracja środowiska oświatowego jest łatwiejsza
– podsumowała Irena Gajdzik, prezes
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Rudzie Śląskiej.
AW

RUDA

Instruktorzy Związku Harcerstwa
Polskiego rudzkiego Hufca w miniony
weekend wzięli udział w zjeździe. Podczas spotkania podsumowano dotychczasową pracę komendy, a także wybrano nowych przedstawicieli.
– W ciągu tych ostatnich czterech lat
rudzki Huﬁec stał się wiodącym w komendzie śląskiej. Dzięki naszej drużynie
reprezentacyjnej stał się też rozpoznawalny w całym kraju, bo to najlepsza
drużyna w województwie. W Rudzie Śląskiej mamy 34 drużyny, czyli 713 osób.
To oznacza, że to trzeci pod względem
wielkości huﬁec w regionie. W najbliższym czasie dołączy do nas także gmina
Gierałtowice, dzięki czemu znów poszerzymy nasze szeregi – mówi Marcin Różycki, komendant Hufca ZHP w Rudzie
Śląskiej. – Udało nam się zainwestować
milion złotych w nasz ośrodek w Kuźnicy, w którym warunki bardzo się poprawiły. Nie spoczywamy jednak na laurach, przed nami kolejne wyzwania. Na-

Foto: AW

Komendant hufca wybrany!

Huﬁec Ruda Śląska wybrał
władze na kolejną kadencję.

dal zbieramy na remont naszej siedziby,
potrzebujemy jeszcze około roku, żeby
zakończyć prace – dodaje.
Zjazd zakończył się wyborem
nowej komendy, w której znaleźli się:
hm. Marcin Różycki (ponownie został
on wybrany na komendanta rudzkiego
Hufca), hm. Anna Szymańska, phm. Michał Mazur, hm. Onufry Szałkiewicz,
phm. Sylwia Pakosz, hm. Patrycja Hanuszkiewicz, pwd. Dawid Grzyb,
pwd. Michał Psurek oraz pwd. Anna
Kmita.
AW

Dzień Podchorążego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. C. Hoovera w Orzegowie to już tradycja. Podczas tego szkolnego
święta w piątek (15.11) uczniowie pierwszych klas mundurowych oraz społeczno-artystycznych złożyli uroczyste ślubowanie. Nadano także wyższe stopnie wyróżniającym się kadetom. W tym roku obchody Dnia Podchorążego zostały połączone
ze 100-leciem wybuchu I Powstania Śląskiego. Z tej okazji złożono kwiaty przed Pomnikiem Obrońców Ojczyzny.
– Spotykamy się w setną rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego, które zapoczątkowało trudną drogę powrotu
Śląska do niepodległej już Polski. Polski, która przez stulecia przetrwała
w sercach Ślązaków. Patriotyzm powstańców, ich umiłowanie polskości,
rozsądek i hart ducha tworzą ciągle aktualny wzorzec do naśladowania zarówno w życiu codziennym, jak i w naszym
szkolnym życiu – podkreśliła podczas
uroczystości Iwona Luszczak, dyrektor
IV
Liceum
Ogólnokształcącego
im. H.C. Hoovera w Rudzie Śląskiej.
– Drodzy uczniowie, złożyliście uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Niech
wypowiedziane słowa zapadną głęboko
w pamięć i staną się drogowskazem dla
czynów i wyborów życiowych, których
celem niech zawsze będzie czynienie dobra. Niech rozsądek i hart ducha towarzyszą w Waszej nauce i pracy, a one
niech świadczą o Waszym umiłowaniu
Ojczyzny – dodała.
W trakcie Dnia Podchorążego uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste
ślubowanie, natomiast wyróżnieni kadeci klas wyższych otrzymali awans
za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, czynny udział w zajęciach mundurowych, godne reprezentowanie szkoły podczas konkursów oraz

Foto: AL

W imienia władz miasta życzenia
złożyła Aleksandra Piecko, naczelnik
Wydziału Oświaty.

Hoover świętował

W piątek ślubowanie złożyli uczniowie pierwszych klas IV LO.

Foto: AL
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60 lat ZNP w Rudzie Śląskiej
Związek Nauczycielstwa Polskiego
działa w Rudzie Śląskiej już 60 lat. Swoją
działalność rozpoczął 10 maja 1959 roku
i od tego czasu nieprzerwanie reprezentuje interesy pracowników oświaty.
Rudzkie ZNP to obecnie największy
związek zawodowy skupiający tę grupę
zawodową. Dziś jest w nim 1048 członków, czyli ok. 30% wszystkich pracowników oświaty w mieście. 13 listopada
uroczyście świętowali oni swój jubileusz
w Miejskim Centrum Kultury.
Podczas spotkania nie brakowało
wspomnień, rysu historycznego, życzeń
od zaproszonych gości i koncertu jubileuszowego. – Mamy bardzo dużo pracy
związanej z wieloma zmianami, które dotykają oświaty. Naszą codzienną pracę
ułatwia bardzo dobra współpraca z władzami samorządowymi miasta. Dzięki
temu nasze główne cele, czyli realizacja

Z ŻYCIA MIASTA | 20.11.2019

W czasie uroczystości uczczono powstańców śląskich.
uroczystości szkolnych i miejskich. Po
uroczystym ślubowaniu nie mogło zabraknąć także przemarszu w asyście orkiestry dętej przed Pomnik Obrońców

Ojczyzny przy ulicy kard. Hlonda, który
zakończył się wygłoszeniem Apelu Poległych oraz złożeniem kwiatów.
AL
OGŁOSZENIA

Wyrazy głębokiego współczucia
i najszczersze kondolencje
Pani Gabrieli Czylok
z powodu śmierci

MAMY
składają
Zarząd oraz Pracownicy
LUX-MED Sp. z o.o. Przychodnia Wirecka

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

Pani Marlenie Siegesmund
Dyrektorowi Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3
w Rudzie Śląskiej wyrazy szczerego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci

MATKI
przekazują
Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OGŁOSZENIA

Katowice kupią siedzibę dla OSP?
Najpierw strażacy ochotnicy z Rudy Śląskiej próbowali uzbierać na własną rękę pieniądze na wykup siedziby,
później pieniądze obiecał rząd, a ostatecznie… dadzą je Katowice. Taką informację na jednej z ostatnich sesji
Rady Miasta zdradził wiceprezydent Krzysztof Mejer.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Foto: JO

Strażacy rudzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej pieniędzy na swoją remizę szukają od września. Dotychczas
wynajmowali ją do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, ale ta postanowiła
sprzedać budynek. Wyzwanie było
spore – ponad pół miliona złotych, by
miasto, które nie było w stanie wydać
tych pieniędzy z budżetu, mogło skorzystać z prawa pierwokupu. – Rozważaliśmy różne opcje. Jednak siedziby z podobnym zapleczem szukamy
już od ponad trzech lat. I nawet, jeżeli
taką udałoby się znaleźć, konieczna
byłaby modernizacja, a za tym idą kolejne koszty – podkreśla Adrian Tomas, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.
Strażacy próbowali sami uzbierać
te pieniądze, ale te mimo chęci spływały wolno. Nieoczekiwanie jednak
przyszła szansa na wsparcie. W październiku podczas zwołanej konferencji przed siedzibą OSP doradca premiera, Paweł Jabłoński zapowiedział,
że rząd postanowił przekazać dodatkowe pieniądze, żeby miasto miało
możliwość wykupu siedziby OSP.
Minął miesiąc i nic. Pieniądze z rządu
nie dotarły, bo na drodze pojawiły się
problemy formalne. Tymczasem 8 listopada minął termin skorzystania
z prawa pierwokupu. Co w tej sytu-

OBWIESZCZENIE
PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Siedziba OSP wykupiona została 8 listopada.
acji? Dzień wcześniej podczas sesji
Rady Miasta wiceprezydent Krzysztof Mejer zdradził, że miasto wykupi
siedzibę dla OSP. – Jutro podpiszemy
stosowny akt notarialny w tej sprawie
– mówił Krzysztof Mejer. – Chciałabym szczególnie podziękować dwóm
osobom – wojewodzie śląskiemu, Jarosławowi Wieczorkowi oraz prezydentowi Katowic, Marcinowi Krupie.
Te dwie osoby ostatecznie pozwoliły
nam skorzystać z prawa pierwokupu
– wyjaśnił.

Szczegóły sprawy mają być znane
pod koniec tego miesiąca. Nieoﬁcjalnie
jednak wiadomo, że wojewoda śląski
zaproponował, aby to inna gmina przekazała Rudzie Śląskiej pieniądze. Wybór padł na Katowice, które jest najbogatszym miastem w regionie. Prezydent Marcin Krupa przystał na to m.in.
ze względu na fakt, że rudzcy strażacy
ochotnicy prowadzą swoje działania
także na terenie Katowic, a głównie na
autostradzie A4 od węzła Wspólna do
węzła Mikołowska.
Joanna Oreł

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
składam z serca płynące życzenia: zdrowia, sukcesów i szczęścia.
Dziękuję za zaangażowanie i empatię, które nie opuszczają Was
podczas realizacji codziennych obowiązków.
Rzetelne podejście do stawianych zadań
i ich perfekcyjne wykonanie sprawiają,
że rudzki MOPS od lat jest wzorem dla wielu innych ośrodków.
Życzę Państwu kolejnych sukcesów zawodowych,
wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i realizacji marzeń.
Wszystkiego dobrego!
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 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 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 15.11.2019 r. dla Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej – Zarządcy Dróg Publicznych,
reprezentowanego przez 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, wydana została decyzja nr 712-19 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 budowę skomunikowanego
z nią parkingu, likwidację 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), budowę
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 decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury mieszczącym się w budynku „A” pok. 320 przy placu
Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy Urzędu. Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za
moim pośrednictwem w terminie 14 dni.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) następujących wykazów
nieruchomości:
• Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Cypriana Norwida.
• Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem pod utrzymanie terenu zielonego w rej. ul. Jana III Sobieskiego.
• Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod parking samochodowy w rej. ul. Różanej.
• Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem
pod wycinkę drzew w rej. ul. Magazynowej.

6

www.wiadomoscirudzkie.pl 

20.11.2019

Rudzki Informator Samorządowy
Prawie 3,5 godziny trwała rozprawa administracyjna z udziałem mieszkańców, poświęcona budowie Ekologicznego Centrum
Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej. Na pytania odpowiadali przedstawiciele inwestora oraz autorzy raportu o oddziaływaniu
inwestycji na środowisko.

Spalarnia w ogniu pytań

– Ekologiczne Centrum Odzysku
Energii spełnia najwyższe standardy
ochrony środowiska. Szczególną uwagę poświęcono zachowaniu bezpieczeństwa instalacji, jak i ograniczeniu
uciążliwości
dla
mieszkańców,
np.: rozładunek odpadów odbywać się
będzie w zamykanych przestrzeniach
– halach, w których panować będzie
podciśnienie, a tzw. złowonne powietrze będzie kierowane do procesu termicznego, co w pełni gwarantuje eliminację uciążliwości zapachowych – podkreśla Magdalena Sułek-Domańska,
rzecznik firmy Eneris.
Rozprawa administracyjna jest częścią postępowania prowadzonego przez
prezydent miasta Ruda Śląska. Wniosek inwestora zakłada budowę w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej
i ul. Zabrzańskiej zakładu składającego
się z instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPO), wyposażonej
w jedną linię spalania zasilaną paliwem
z odpadów i wysuszonymi osadami
ściekowymi o nominalnej wydajności
120 tys. ton na rok oraz instalacji suszenia komunalnych osadów ściekowych o takiej samej wydajności. W toku postępowania wydane zostały już
postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
oraz Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie – dyrektora

Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach, a także opinie
Marszałka Województwa Śląskiego
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej. Wszystkie te instytucje określiły
warunki, jakie musi spełniać realizacja
przedsięwzięcia.
– Czy nie jest nadużyciem sformułowanie „ekologiczna” w stosunku do
eksperymentalnej instalacji? – pytał
jeden z zebranych. – Instalacja spełnia
wszystkie wymagane prawem standardy. Technologia nie jest eksperymentalna. W Europie jest kilkaset zakładów
termicznego przetwarzania odpadów,
w tym kilkanaście działających na zasadzie współspalania odpadów i osadów ściekowych – odpowiedział reprezentujący inwestora Tomasz Nowicki.
Podczas rozprawy poruszano też
kwestię przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz dalszego losu odpadów poprodukcyjnych, które powstaną
w spalarni. – Zakład nie będzie miał
możliwości przyjmowania odpadów
niebezpiecznych – zapewnił Tomasz
Nowicki. – Natomiast jeśli chodzi
o żużle i popioły, które powstaną w procesie spalania, to zakontraktujemy firmy zajmujące się odbiorem takich odpadów – dodał. Z kolei ścieki z osuszonych osadów tylko w części trafią do
kanalizacji, ponieważ będą wykorzystywane w procesie technologicznym
i systemie przeciwpożarowym.

Omawiany był też wpływ funkcjonowania zakładu na natężenie ruchu
drogowego. – W ciągu dnia będzie to
około 60 różnego typu pojazdów. Zakład będzie miał dedykowany, bezkolizyjny zjazd z Drogowej Trasy Średnicowej – poinformował Mariusz Kosidło,
jeden z autorów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Co
ważne, budowa tego zjazdu ma być sfinansowana ze środków inwestora.
Bardzo istotna dla mieszkańców jest
kontrola nad wypełnianiem przez zakład deklarowanych norm. Jak się okazuje, parametry pracy spalarni mają
być monitorowane i podawane do publicznej wiadomości w czasie rzeczywistym, a ich przekroczenie będzie
skutkowało zatrzymaniem pracy instalacji. – Czy będzie można przeprowadzić niezapowiedzianą kontrolę na
nasz wniosek? – dociekali zebrani.
– Tak, dopuszczamy taką możliwość
– zapewnił reprezentujący inwestora
Arkadiusz Ociepka, który poinformował również, że w ostatnich latach
w działających w Polsce instalacjach
tego typu nie odnotowano poważnych
awarii.
Niektórzy z uczestników mieli zastrzeżenia co do zakresu konsultacji
społecznych i późnego terminu ich rozpoczęcia. – W momencie, gdy mieliśmy
w ręku raport uzgodniony ze wszystkimi instytucjami, niezwłocznie poinformowaliśmy mieszkańców o jego wyło-

żeniu do publicznej wiadomości – podkreślił prowadzący rozprawę wiceprezydent Krzysztof Mejer. Padł także zarzut, że rozprawa administracyjna jest
dla mieszkańców jedyną możliwością
zabrania głosu w tej sprawie. – Nie jest
to jedyna droga. Każdy może do
3 grudnia zapoznać się z raportem
i zgłosić do Urzędu Miasta swoje uwagi. Zorganizowanie rozprawy nie było
obowiązkowe, ale zdecydowaliśmy się
na nią właśnie po to, aby dać zainteresowanym tym projektem dodatkową
możliwość wypowiedzenia się – odpowiedział wiceprezydent.
Podczas rozprawy padło też wiele
innych pytań dotyczących różnych
aspektów planowanej inwestycji. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko (tekst jednolity) liczy
ponad 400 stron i zawiera analizę
wpływu na środowisko oraz ludność,
dobra materialne, zabytki i krajobraz,
ryzyka wystąpienia poważnych awarii
oraz katastrof naturalnych i budowlanych, możliwości oraz sposobów zapobiegania i zmniejszania negatywnego
oddziaływania na środowisko, a także
wymaganego zakresu monitoringu.
Raport przewiduje, że w skali regionalnej w fazie eksploatacji zakładu wystąpi głównie pozytywne oddziaływanie na środowisko. Natomiast w skali
lokalnej nieznaczne negatywne oddziaływanie może mieć związek z emisją
do powietrza atmosferycznego, zaję-

ciem powierzchni terenu, czy też skumulowaniem emisji do środowiska na
obszarze lokalizacji przedsięwzięcia.
Zaznaczono, że prawidłowa eksploatacja instalacji umożliwi zminimalizowanie ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko.
Przypomnijmy, że temat Ekologicznego Centrum Odzysku Energii rozpoczął się w 2016 r. Wszczęte wówczas
postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji środowiskowej
dotyczyło projektu, który w pewnych
punktach różnił się od aktualnie planowanej inwestycji. Przede wszystkim
zakładana była większa wydajność
– 180 tys. ton rocznie. Miała powstać
również instalacja do waloryzacji żużli, nieobecna w aktualnych planach.
Postępowanie trwało kilka miesięcy,
a jego częścią również była rozprawa
administracyjna z udziałem społeczeństwa oraz zainteresowanych organizacji ekologicznych i stowarzyszeń.
W maju 2017 r. wydana została decyzja środowiskowa, w której określony
został szereg wymagań i obowiązków,
które miała spełnić inwestycja. Następnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze uwzględniło odwołania dwóch
stowarzyszeń, uchyliło decyzję i przekazało ją do ponownego rozpatrzenia
przez prezydent miasta. Ostatecznie
postępowanie zostało umorzone w lutym 2019 r. z powodu wycofania wniosku przez inwestora.
WG

22 listopada (piątek) o godz. 17 w kościele ewangelickim na
zabytkowym osiedlu robotniczym Ficinus odbędzie się koncert pieśni patriotycznych. To wspólne przedsięwzięcie
uczniów rudzkiego Morcinka i Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. Szkoły współpracują w ramach innowacji pedagogicznej wiedza o regionie. Występ nawiązywać będzie do walk o niepodległość i Powstań Śląskich.

Patriotycznie na Ficinusie

Koncert to nie pierwsze wydarzenie
przygotowane wspólnie przez uczniów
obydwu szkół. Efektem ostatniej
współpracy jest widowisko pod tytułem „To tu rodziła się Polska”, które
młodzież zaprezentowała z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Piosenki z tego spektaklu będzie można m.in. usłyszeć w najbliższy
piątek na Ficinusie. – Cieszymy się że
możemy zaakcentować fakt, że nasza
historia jest dla nas ważna, a współpraca naszej i katowickiej młodzieży
przynosi wiele korzyści – mówi Anna
Morajko-Fornal, polonistka z II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej.

Kolonia Ficinus to historyczne osiedle robotnicze znajdujące się przy
ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Od 2006 roku wpisane jest na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Osiedle to powstało w 1867 roku dla pracowników kopalni Gottessegen (obecnie kopalnia Pokój). Pod koniec 2016 roku władze miasta zakupiły
jeden z ostatnich niewyremontowanych
domów, który popadał w coraz większą
ruinę. Na jego renowację udało się pozyskać unijną dotację w kwocie
1,5 mln zł. Obiekt jest już wyremontowany i czeka na wyposażenie. Ma się
tam znajdować biblioteka, punkt informacyjny, a także izba pamięci.
IM

Koncert na Ficinusie to nie pierwsze wspólne przedsięwzięcie młodzieży z rudzkiego ,,Morcinka”
i Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach.
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Dwie kolejne inwestycje zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego służą już mieszkańcom Rudy Śląskiej. Chodzi o rolkowisko przy Parku Strzelnica w Bielszowicach oraz parking przy
ul. Zgrzebnioka w dzielnicy Bykowina.

Coraz więcej zrealizowanych pomysłów mieszkańców

strefę z ławkami typu „skate”, umożliwiającą skoki oraz strefę z zaznaczonymi punktami do doskonalenia slalomu. Ze względu
na spadek terenu rolkarzy chroni specjalna
banda, zabezpieczająca przed niekontrolowanym wyjazdem na ul. Jasną. Zamontowane zostały również ławki, stojaki na rowery, ściany graffiti oraz kosze na śmieci.
Powstał również parking na dziesięć samochodów osobowych.
Wcześniej w tym roku zrealizowane zostały już dwa inne pomysły mieszkańców,
których nie udało się wykonać w ramach
budżetu obywatelskiego na 2018 r. Mowa
tu o korcie tenisowym w parku Strzelnica
oraz rozbudowie infrastruktury sportowej
przy Zespole Szkół nr 2. Jeszcze w listopadzie rozpocznie się realizacja kolejnego
ubiegłorocznego zadania – rozbudowa strefy aktywności w dzielnicy Bykowina.

Zakończyła się też rozbudowa pasa drogowego wzdłuż ul. Zgrzebnioka w dzielnicy Bykowina. Dzięki tej inwestycji przybyło tam kilkanaście miejsc parkingowych.
Przedsięwzięcie obejmowało również budowę chodnika oraz remont istniejących
miejsc postojowych w rejonie budynków
nr 12 i 14. Wartość tego zadania to ponad
178 tys. zł.
Zadanie było jednym z dziewięciu projektów dzielnicowych, wybranych przez
mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Większość pozostałych została już zrealizowana,
a są to: rozbudowa infrastruktury sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 40, Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy
Szkole Podstawowej nr 24, strefa aktywności „Mrówcza Górka”, strefa crossfit/siłownia napowietrzna typu street workout przy

Jeszcze tylko do końca listopada można przesyłać przepisy w ramach szóstej edycji konkursu „Rudzkie smaki”.
Jego podsumowaniem, podobnie jak w latach poprzednich, będzie kalendarz kulinarny z przepisami nadesłanymi
przez laureatów poszczególnych miesięcy. Smakiem października zostały kartacze z grzybami, na które przepis
podała Barbara Podgórska. Smak listopada zostanie wybrany z propozycji na danie z gęsiną, a smak grudnia
będzie potrawą lub smakołykiem na świąteczny stół.

Jesienne kartacze

Na jesienne obiady Barbara Podgórska
proponuje kartacze z grzybami i kapustą.
Kartacze to danie polskiej kuchni kresowej, jednak ciasto na nie przygotowujemy
podobnie jak na kluski śląskie. Zazwyczaj
faszerowane są mięsem mielonym i okraszone skwarkami. Pani Barbara zaproponowała farsz z kapusty i leśnych grzybów.
– To bardzo dobre i sycące danie. Pracochłonne, ale warte przygotowania – mówi
autorka przepisu. – Do farszu wykorzystuję grzyby leśne z kapustą kiszoną – dodaje.
Zapraszamy do kulinarnej zabawy
z rudzkim magistratem. Do końca listopada można przesyłać przepisy na dania
z gęsiną i przysmaki na wigilijny stół.
– Smak listopada i smak grudnia chcemy
wybrać jeszcze w tym miesiącu, tak aby
zdążyć z wydaniem kalendarza z przepisami laureatów przed nowym rokiem – mówi
Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji

Tor rolkarski ma ok. 674 m długości.

Przy ul. Zgrzebnioka przybyło kilkanaście miejsc parkingowych.

Społecznej i Promocji Miasta UM. – Będzie to już szósty kalendarz kulinarny z potrawami mieszkańców naszego regionu
– dodaje.
Przepisy do listopadowej i grudniowej
edycji wraz ze zdjęciem potrawy można
przesyłać drogą e-mailową na adres
media@ruda-sl.pl, pocztą na adres Urzędu
Miasta z dopiskiem „Rudzkie Smaki”,
bądź składać osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
(p. 325).
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: „Śląskie od kuchni”.
Kartacze z grzybami
Ciasto ziemniaczane: 1 kg ugotowanych, mącznych ziemniaków; 1,5 kg suro-

Rudzki Informator Samorządowy

wych, mącznych ziemniaków; 1/2 szklanki
mąki pszennej; jedno jajo kurze oraz sól
i pieprz czarny mielony
Farsz: 1 kg kapusty kiszonej z marchewką; dwie cebule; dwie łyżki masła
klarowanego; 250 g obgotowanych, pokrojonych w małą kostkę grzybów leśnych;
garść grzybów suszonych; dwa liście laurowe; pięć ziaren ziela angielskiego oraz
sól i pieprz czarny mielony
Przygotowanie:
Farsz: Suszone grzyby zalewamy wrzątkiem, odstawiamy do wystudzenia, drobno
siekamy. Kapustę odciskamy, siekamy.
Przekładamy do garnka, zalewamy wodą.
Dodajemy posiekane, suszone, ale wcześniej namoczone grzyby, liście laurowe
i ziele angielskie. Gotujemy przez
1,5 godz. Następnie odcedzamy. Cebulę
drobno siekamy, smażymy na maśle, dodajemy obgotowane grzyby, smażymy
kolejne dwie minuty. Dodajemy ugotowa-

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

Zespole Szkół nr 1, budowa ścieżki sensorycznej i placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37. Do końca roku wyłonieni
w przetargach wykonawcy zrealizują pozostałe: budowę terenowych tras rowerowych
typu singletrack/bikepark w okolicy Parku
Strzelnica, plac zabaw z dwupoziomową
piaskownicą, trampolinami oraz innymi
atrakcjami przy ul. Fojkisa oraz strefę aktywności lokalnej Park Gorgol.
Z kolei na 2020 rok mieszkańcy wybrali
do realizacji dwa projekty duże: utworzenie
na skwerze przy ul. Solidarności miejsca
spotkań i rekreacji oraz budowę ścieżki aktywizacyjnej przy ul. ks. Niedzieli. Wybrano również 11 małych projektów: „Planty
Kochłowice 2.0 – miejsce integracji rudzian”, „Linowy zawrót głowy” – duża tyrolka, piramida i trampoliny w strefie aktywności na osiedlu Bykowina, moderniza-

Przepisy
w ramach
VI edycji
konkursu
,,Rudzkie
Smaki”
można
przesyłać
tylko
do końca
listopada.
ną kapustę bez liści laurowych i ziela angielskiego, doprawiamy solą i mielonym
pieprzem, smażymy przez chwilę mieszając.
Ciasto: Ugotowane ziemniaki studzimy,
przeciskamy przez praskę. Surowe ziemniaki obieramy, myjemy i ścieramy na tarce o małych oczkach lub za pomocą maszynki. Osączamy, umieszczamy na gazie
nad miską, pozostawiamy na 10 minut (powstałego płynu nie wylewamy – wytworzy
się skrobia). Ziemniaki łączymy razem,
dodajemy mąkę pszenną i skrobię ziem-

cja boiska do piłki siatkowej i badmintona
przy ul. Bytomskiej; Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 – etap II, strefa gier i rekreacji
przy Szkole Podstawowej nr 8, Radosny
Plac Zabaw – strefa aktywności ruchowej
dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 4, wymiana nawierzchni boiska z trawy naturalnej na trawę syntetyczną przy budynku
Szkoły Podstawowej nr 40, modernizacja
boiska wielofunkcyjnego do koszykówki
i siatkówki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, modernizacja infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 23,
rewitalizacja podwórka w rejonie ul. Husarskiej, a także „Żyj zdrowo na sportowo”
– budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych.
WG

Foto: B. Podgórska

Idea budżetu obywatelskiego realizowana jest w mieście od 2012 r. W ostatnich
latach poważnym utrudnieniem z wykonywaniem inwestycji zgłaszanych przez
mieszkańców są problemy na rynku zamówień publicznych – przede wszystkim brak
ofert firm budowlanych oraz ceny znacząco
przewyższające kosztorysy inwestorskie.
W największym stopniu dotyczy to małych
zleceń, a takimi są zadania z budżetu obywatelskiego. Z tego powodu nie został zrealizowany tegoroczny projekt ogólnomiejski. czyli tężnia solankowa w dzielnicy Bykowina. Jedyna oferta zgłoszona w przetargu znacznie przewyższała kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego, co stanowiło podstawę do unieważnienia przetargu.
– Dotychczas w takich przypadkach staraliśmy się realizować te zadania z ogólnej puli
na inwestycje w kolejnych latach. Niestety,
w najbliższym czasie będzie to bardzo
utrudnione, ponieważ ostatnie zmiany
w przepisach prawa powodują, że w samorządowych budżetach konieczne są znaczne
cięcia wydatków – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.
Pomimo trudności z ofertami w ostatnim
czasie udało się sfinalizować budowę rolkowiska przy parku Strzelnica, które miało
być realizowane w 2018 r. W ramach tej inwestycji wykonano trasę dla rolkarzy o długości ok. 674 m i szerokości 3 m, a także
infrastrukturę towarzyszącą: strefę hamowania, ubierania rolek, odpoczynku, slalomu oraz skoków. Główny tor rolkowy składa się z dwóch stycznych okręgów o promieniu osi 34 m, na którym wydzielono

niaczaną, która powstała z tartych ziemniaków. Wbijamy jajko, doprawiamy solą
i świeżo mielonym pieprzem. Zagniatamy
ciasto jak na kluski śląskie i dzielimy je na
około 20 niedużych kawałków. Każdy rozpłaszczamy w dłoni, nakładamy pokaźną
ilość farszu i sklejamy dokładnie brzegi
kartacza, nadając mu wrzecionowaty
kształt. W dużym garnku zagotowujemy
wodę z solą. Kartacze gotujemy partiami
(po 3-4 sztuki) przez około 10 minut od
wypłynięcia. Podajemy okraszone skwarkami z cebulą. Smacznego! 
IM
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

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

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na najem
lokali użytkowych wymienionych w wykazie.
Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawek eksploatacyjnych na podane w wykazie lokale.
Ww. wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela Dział
Członkowsko-Lokalowy pokój 118, telefon 32 248-24-11 wew. 311.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„NASZ DOM”

Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97

Tel. 32 243-27-47
www.naszdom.info.pl

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 ogłasza przetarg ograniczony dla osób ﬁzycznych na odrębną własność lokalu mieszkalnego w drodze
ustnej licytacji. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową
i wodociągowo-kanalizacyjną. W pobliżu znajdują się autostrada A4, A1, a także Drogowa Trasa
Średnicowa.
Opis oraz cena wywoławcza lokalu:
Lp.

Adres

Cena
Termin
Pow. Położenie Ilość
Wadium zł
przetargu
uż. m2 lokalu pokoi wywoł. zł

41-705
Ruda Śląska
48,46
1
ul. Sztolniowa
11/2

parter

2

Dodatkowe
informacje

Lokal w dobrym
5.12.2019 r. stanie, budynek
100 830,00 10 083,00
godz. 9.00
częściowo
ocieplony

Wadium w ww. wysokości należy wnieść na rachunek Spółdzielni – nr konta: 60 1750 0012 0000
0000 3410 7327 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w opisie podając: wpłata wadium
na przetarg – adres lokalu. Za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania
rachunku bankowego.
Postęp kwoty licytacji nie może być niższy niż 1% wartości ceny wywoławczej. Wygrywający
przetarg zobowiązany jest do wpłacenia zaoferowanej kwoty nabycia nieruchomości, kosztów wyceny mieszkania oraz kosztów sporządzenia inwentaryzacji wymaganej przez notariusza, do 30 dni
od daty przeprowadzenia przetargu. Ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje w formie
aktu notarialnego na koszt wygrywającego przetarg. Kwota wadium zaliczana jest na poczet wpłat
wygrywającego i nie podlega zwrotowi. Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia
umowy skutkuje przepadkiem wadium. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest zapoznać się
z zasadami ustanawiania odrębnej własności lokalu w drodze przetargu, które zawarte są w Statucie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” (§ 64-75) i podpisać stosowne oświadczenie. Statut umieszczony jest na stronie internetowej www.naszdom.info.pl oraz można się z nim
zapoznać w siedzibie GSM „Nasz Dom” (pok. 105, tel. 32 243-30-78). Na przetarg należy zgłosić
się z dowodem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium. Lokal mieszkalny będzie udostępniony
do oględzin uczestnikom przetargu w dniu 26.11.2019 r. w godzinach od 10.00 do 12.00.
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” informuje także, iż będzie przetwarzać dane
osobowe zawarte w dokumentacji przetargowej jako administrator danych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, a także w celach kontaktowych i archiwalnych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym.
Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.
Do momentu otwarcia przetargu Zarząd Spółdzielni może odwołać przetarg bez podania przyczyny. Przetarg odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97.
ZARZĄD GSM „NASZ DOM”

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości do
oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny położony
w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jana Długosza (cz. dz. o nr: 1073/75, obręb Nowa Wieś, k.m.1).
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.
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Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. P. Niedurnego 69, tel 32 248-62-40
www.mckrudasl.pl
22 listopada /piątek/ godz. 18.00
KOPCIUSZEK – ZAMIENIŁ SIĘ SEN W RZECZYWISTOŚĆ
Spektakl Stowarzyszenia MusicALL.
„Kopciuszek” to pierwsza produkcja przygotowana przez Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób uzdolnionych artystycznie
„MusicALL”. Każdy z nas doskonale zna historię magicznego pantofelka i Kopciuszka. Tym razem możemy zobaczyć ją w zupełnie
innej odsłonie, 11 piosenek, barwne kostiumy, bajkowe aranżacje
muzyczne i scenograﬁa. Wszystko to składa się na pełnowymiarowe godzinne widowisko, które z pewnością będzie dobrą zabawą
dla każdego.
Bilety w cenie: 15 zł (parter), 10 zł (balkon)
24 listopada /niedziela/ godz. 18.00
OPERETKI CZAR – Koncert najpiękniejszych arii
z „Wesołej Wdówki” i innych klasyków gatunku.
Produkcja Wojciecha Mrozka z udziałem solistów i tancerzy Operetki Śląskiej, oraz solistów sceny krakowskiej, wrocławskiej i warszawskiej. Bogata scenograﬁa, doskonałe kostiumy oraz zabawne
libretto uzupełniają całość tego arcydzieła sztuki operetkowej.
Wystąpią: soliści: Jolanta Kremer, Monika Rajewska, Jerzy Gościński, Patrycy Hauke, Oskar Jasiński, Ireneusz Miczka; zespół
muzyczny pod kier. Adama Mazonia; pierwsze skrzypce: Monika
Wrzos; soliści baletu: Sabina Langner i Daniel Dąbrowski.
Bilety w cenie: 50 zł (parter), 30 zł (bilety)
26 listopada /poniedziałek/ godz. 10.00
KOPCIUSZEK – ZAMIENIŁ SIĘ SEN W RZECZYWISTOŚĆ
Spektakl Stowarzyszenia MusicALL
Bilety w cenie: 15 zł (parter), 10 zł (balkon)
30 listopada /sobota/ godz. 18.00
KOBIETA NA ZAMÓWIENIE - Spektakl komediowy
– produkcja AVE TEATR
Bill (Jacek Kawalec), nudnawy statystyk w stosownym wieku, dostaje na urodziny od swojego najlepszego przyjaciela Leona (Dariusz Niebudek) - niecodzienny prezent. Tym prezentem okazuje
się być ankieta matrymonialna. Dziesięć cech idealnej kobiety,
o której marzy każdy facet. Hmm... no może nie każdy, ale z pewnością większość. Bill początkowo niechętnie przyjmuje zadanie
wypełnienia ankiety, jednak z czasem idea stworzenia kobiety
idealnej wciąga go bez reszty. Chwilę później niewinny prezent
(Beata Zarembianka) puka do drzwi i...
Zapraszamy Państwa na przezabawną komedię, w której – jak to
w życiu bywa, nawet najpiękniejsze marzenia, gdy tylko zaczną
się spełniać, wywracają nasze poukładane życie do góry nogami!
Autor: Norm Foster. Tłumaczenie: Mirosław Połatyński. Reżyseria:
Marcin Sławiński. Scenograﬁa i kostiumy: Barbara Guzik. Muzyka:
Jarosław Babula. Asystent scenografa: Weronika Wojtowicz. Występują: Beata Zarembianka, Jacek Kawalec, Dariusz Niebudek
Bilety w cenie: 55 zł (parter), 45 zł (balkon)
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach,
ul. E. Kokota 170 tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl
29 listopada /piątek/, godz. 18.00
BALET „JEZIORO ŁABĘDZIE” – Royal Lviv Ballet
Podczas polskiego tournèe arcydzieło sztuki baletowej – „Jezioro
łabędzie” Piotra Czajkowskiego zaprezentuje Royal Lviv Ballet. Zespół złożony z najlepszych solistów zdobywa sceny baletowe całego świata i prestiżowe, międzynarodowe nagrody. Kierownictwo
artystyczne zespołu sprawują dwie wspaniałe osobowości: Victor
Szczerbakov – solista i choreograf Bolshoi Ballet – Honorowy Ar-

tysta Rosji oraz Narodowy Artysta Ukrainy prof. Olek Petryk solista Narodowego Lwowskiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei
Kruszelnickiej. Zachwycające ręcznie szyte kostiumy, malowane
przez Narodowych Artystów dekoracje, choreograﬁa, piękna scenograﬁa a przede wszystkim perfekcja w wykonaniu sprawiają, że
spektakl jest niezapomnianym przeżyciem dla odbiorcy.
Spektakl w 2 aktach i 4 odsłonach
Czas trwania spektaklu – 2 godziny, cena biletu: 85 zł
30 listopada, godz. 18:00
„SPLECIONE DŁONIE I MY” – KONCERT OPERETKOWY
Podczas koncertu będzie można usłyszeć największe standardy
muzyki amerykańskiej, słynne pieśni neapolitańskie, najpiękniejsze utwory musicalowe i operetkowe oraz utwory rozrywkowe
– całość okraszona dobrym humorem. Wspaniali artyści telewizji
i estrady zabiorą publiczność w cudowny klimat światowej muzyki. Jedna z największych gwiazd naszej sceny Beata Mańkowska
wraz z najgorętszą parą operetkową w Polsce, Joanną Wojtaszewską i Kamilem Rochem Karolczuk tworzą niezapomniane trio rozrywkowo klasyczne.
Bilety w cenie 40 zł.
Miejska Biblioteka Publiczna,
Stacja Biblioteka, ul. Dworcowa 33, tel. 32 242-05-86
27-28 listopada
„KakauSzale – Fest Literacki”
– Festiwal śląskiej literatury i Targi śląskiej książki
Od roku 2015 w ramach Rudzkiej Jesieni Kulturalnej Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej organizuje śląski festiwal literacki, imprezę targowo-animacyjną. Śląscy wydawcy proponują
swe najnowsze książki (dostępne z rabatem), które podpisywane
są przez autorów biorących udział w imprezie. Równolegle odbywają się prezentacje autorskie. W roku 2016 impreza przyjęła
nazwę „KakauSzale – Fest Literacki”. W związku z czym oprócz
strawy duchowej – obcowania z książkami i autorami, uczestnicy
częstowani są szczególnym napojem, czyli wywarem z łuski kakaowej, zwanej po śląsku kakauszalami. Oprócz poczęstunku oraz
możliwości wygrania książek, organizowane są działania towarzyszące – np. wspólne pisanie książek, czy słuchanie audiobooków.
27 listopada /środa/ godz. 18.00-21.00
Biesiada literacka i spotkanie autorskie
ze Szczepanem Twardochem
28 listopada /czwartek/ godz. 18.00
Finał XV edycji Regionalnego Konkursu Poetyckiego
im. Ks. Norberta Bonczyka
29 listopada /piątek/ godz. 12.00-17.00
Targi Śląskiej Książki – sprzedaż książek przez wydawców
regionalnych wraz z prezentacją autorów
Wstęp wolny
KINO PATRIA
Ruda Śląska ul. Chorzowska 3, tel. 32 742 77 92
20 listopada /środa/ godz. 19.00
Dyskusyjny Klub Filmowy KaFe In-nI
Film dokumentalny „Diego” Asifa Kapadii. Z bogatego życiorysu
Maradony reżyser wybrał najbardziej dramatyczny rozdział: lata
1984-1991, czyli czas spędzony przez bohatera w Neapolu. To
opowieść o chłopaku znikąd, mistrzu świata, bogu Neapolu, królu
życia, wielkim przegranym… Historia tego słynnego piłkarza jest
zarazem przerażająca i olśniewająca; pokazuje absolutny triumf
zestawiony ze spektakularną porażką. Na pewno zainteresuje nie
tylko miłośników futbolu. Prelekcję przed pokazem wygłosi Adam
Kruk, ceniony krytyk ﬁlmowy, dziennikarz i ﬁlmoznawca.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi

Karol
Józef
Nowak
syn
Martyny
i Macieja
ur. 11.11
(3820 g
i 59 cm)

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych,
remonty. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
Lilianna Wałęsiak
córka Klaudii i Patryka
ur. 6.11 (3360 g i 53 cm)

Lenka Irenka Gągorowska
córka Marzeny i Przemysława
ur. 8.11 (2520 g i 50 cm)

Paulina Źródelska
córka Magdaleny i Dominika
ur. 6.11 (3770 g i 58 cm)

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. 601292-699.

Emilia Monika Chrząszcz
córka Moniki i Rafała
ur. 7.11 (3540 g i 58 cm)

Blanka Chryst
córka Mileny i Bartosza
ur. 7.11 (3015 g i 51 cm)

Pola Michalska
córka Beaty i Pawła
ur. 7.11 (3190 g i 54 cm)

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.
SKUTECZNE PRANIE DYWANÓW, TAPICERKI.
Tel. 519-639-121.
SKLEP KOMINY, Materiały Zduńskie – Ruda
Śląska Czarny Las, Kokota 5, tel. 666-488-444
sklep-kominy.eu.
Wymiana piecyków i kotłów gazowych, instalacje gazowe, kontrole, próby szczelności. Tel.
663-404-545.

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.
Nowy Bytom, 2 pok, 40 m2, 119 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, gotówka, tel. 730-770-900.
Sprzedam: M-4 Kłodnicka 54 m2, M-3 Kochłowice 54 m2, 94 tys., M-3 Osiedlowa, 38 m2, tel.
793-017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.

KOMUNIKAT PREZYDENT MIASTA
– SZEFA OBRONY CYWILNEJ
MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Informuję, że w dniu 26 listopada 2019 roku zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren
alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.
Celem treningu jest przetestowanie działania systemu syren alarmowych zainstalowanych w mieście Ruda
Śląska w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych działań, dlatego zostanie on przeprowadzony
w sposób dynamiczny w godzinach pomiędzy 9.00 a 13.00.
W ramach treningu nadany zostanie sygnał alarmowy oznaczający odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający
trzy minuty.

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.
Sprzedam garaż murowany – Czarny Las, ul.
Tołstoja. Tel. 32 797-44-85.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa,
złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 502865-808.
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. 505049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena
0,30 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
Zarabiaj więcej niż w Polsce! Pracuj jako
opiekunka seniorów w Niemczech. Nie znasz
niemieckiego? Nauczymy Cię! Zadzwoń i zapytaj o szczegóły: 506 288 940.
Zatrudnimy kierowcę ambulansu oraz sanitariusza-noszowego NZOZ Paktor, tel. 32
771-71-02 lub 32 771-70-07 ew. e-mail: praca@paktor.com.pl
Fryzjerkę zatrudnię. Tel. 513-510-669.
Zatrudnię panią-wykształcenie wyższe wiek
ok 30 lat do pracy w biurze w zakładzie pogrzebowym Hofman. CV ze zdjęciem proszę przesłać
na adres biuro@hofman-dompogrzebowy.pl.

Różne
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280675.
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ZAPASY

Dobry start zapaśniczek
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KARATE

Dwa medale dla karateki
Dwa brązowe medale wywalczył Łukasz Dymek z Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate podczas Mistrzostw Polski
Juniorów i Młodzieżowców w Makowie
Mazowieckim. Rudzianin zdobył medale
w kategoriach kata i kumite juniorów.
Dobrze podczas sobotnich (16.11) zawodów spisali się także pozostali zawodnicy klubu, którzy po imponujących pojedynkach, otarli się o podium. Zawody

rozegrane zostały na bardzo wysokim poziomie, a udział w nich wzięli najlepsi
z najlepszych ze wszystkich organizacji
Kyokushin.
Warto dodać, że rudzcy karatecy wrócili także z czterema złotymi, jednym
srebrnym i jednym brązowym medalem
z zawodów IKO Polish Open, które odbyły się pod koniec października w Ostródzie. To bardzo dobry wynik biorąc pod

uwagę wysoką rangę zawodów i silną obsadę międzynarodową. W klasyﬁkacji
drużynowej nasi zawodnicy zajęli
9. miejsce na 55 startujących drużyn.
Wyniki indywidualne: Laura Pawleta
– 1. miejsce kumite, 1. miejsce kata; Igor
Jarosz – 1. miejsce kumite; Marek Antczak – 1. miejsce kumite; Alicja Warwas
– 2. miejsce kumite oraz Zuzanna Lenga
– 3. miejsce kumite.

MINIHOKEJ

Młode zapaśniczki popisały się talentem i dobrą formą.
Dwa brązowe medale zdobyły zapaśniczki ZKS-u Slavia Ruda Śląska w ubiegły weekend. Mistrzostwa Polski Młodziczek w Dzierżoniowie były najważniejszej
rangi zawodami w tej grupie wiekowej dla
dziewcząt.
Reprezentujące Slavię oraz Szkołę Podstawową nr 41, w której na co dzień trenują w klasie sportowej Julia Niemczyk
(50 kg) i Weronika Bańko (62 kg), stanęły
na najniższym stopniu podium. Były to
pierwsze medale dziewcząt na tak dużej
imprezie. Na wyróżnienie zasługuje również Natalia Szczęsna, która otarła się

o podium, ostatecznie zajmując 5. miejsce.
Warto dodać, że ZKS Slavia Ruda Śląska
drużynowo zajęła 6. miejsce, a jako województwo 3. miejsce.
Dobre wiadomości dotarły do Rudy Śląskiej także z Berlina, gdzie odbył się międzynarodowy turniej zapaśniczy „14 Berliner Frauen-und Madchenturnier”. Rudzką Slavię reprezentowały dziewczęta
w składzie: Wiktoria Gregorczyk; Paulina
Danisz, która zajęła 3. miejsce oraz Kamila Kulwicka, która potwierdziła, że jest
w ścisłej czołówce Europy, bo zdobyła
złoty medal tej imprezy.

Dobrze na Turnieju Minihokeja Laszkiewicz Cup, który odbył się w dniach 9-11.11
w Jastrzębiu-Zdroju, zaprezentowali się
rudzcy hokeiści. Po dwóch dniach ciężkiej
walki na lodzie młodzi zawodnicy pokazali
determinację i nieustępliwość w dążeniu
do celu. Rudzka drużyna zajęła drugie
miejsce, zdobywając srebrne medale i puchar.
W turnieju podzielonym na dwie grupy
wiekowe (roczniki 2010 i 2011) wzięło
udział około 300 młodych adeptów hokeja,
pochodzących z dziesięciu klubów z Polski, trzech zagranicznych oraz z dwóch
drużyn wyselekcjonowanych zawodników
z różnych klubów z Polski (Polskie Centrum Hokeja na Lodzie oraz Laszka
Hawks). W każdej grupie wiekowej druży-

Młodzież
Zrywu
dzielnie
walczyła
na turnieju
w Jastrzębiu.
ny podzielone zostały na dwie podgrupy,
w których rywalizowały systemem „każdy
z każdym”. Następnie wyłoniono najlepsze
pięć drużyn, które w drugim dniu turnieju
konkurowały o zwycięstwo w turnieju.
W rywalizacji rocznika 2010 zwycięstwo

Foto: Laszkiewicz Cup 2019

Młodzi hokeiści na międzynarodowym turnieju

odniosła drużyna z Karwiny, przed drużyną
RTH Zryw z Rudy Śląskiej i Krynicy.
W grupie młodszej (rocznik 2011 i młodsi)
zwyciężyła drużyna Polskiego Centrum
Hokeja na Lodzie. Kolejne miejsca zajęły
drużyny z Warszawy i Sosnowca.
REKLAMA
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Kadrowiczki Zgody najlepsze
W miniony weekend odbył się Ogólnopolski Turniej Młodziczek Karczew Cup.
Na starcie zawodów stanęło 16 drużyn z całego kraju. Do turnieju zgłoszona została
kadra województwa śląskiego rocznika
2005, w której skład wchodzą zawodniczki,
broniące na co dzień barw bielszowickiej
Zgody. Dziewczęta z naszego regionu nie
miały sobie równych i z kompletem zwy-

cięstw mogły odebrać okazały puchar oraz
złote medale. Ponadto wyróżnienia indywidualne odebrały Oliwia Szewczyk – MVP
zawodów, a Justyna Gontarek została najlepszą bramkarką. W składzie drużyny występowały następujące młodziczki ze Zgody: Wiktoria Skiba, Oliwia Dera, Natalia
Gardian i Wiktoria Pietryga. Trenerem kadry Śląska jest Józef Szmatłoch.

JU-JITSU

Dziesięć medali dla Goryli
Rudzkie Goryle z dorobkiem dziesięciu
medali wróciły do Rudy Śląskiej
z XV Mistrzostw Polski BJJ. – Na tej najważniejszej imprezie w roku z dumą reprezentowaliśmy barwy Academii Gorila, zostawiając na macie kawał serducha i woli
walki. Niejednokrotnie kontynuując walkę
pomimo kontuzji – mówi Tomasz Paszek
z Academii Gorila Ruda Śląska.
Medale zdobyli: Oliwier Płaczkowski
(złoto), Karolina Chojnowska (srebro),
Adam Studniarek (srebro), Ernest Biały

(srebro), Kuba Guziel (brąz), Michał Wyroba (brąz), Marek Filip (brąz), Marcin
Kucharczyk (brąz), Krzysztof Bauszek
(brąz) oraz Kamil Antończyk (brąz).
– Kilku naszych zawodników zakończyło
swoje zmagania tuż przed strefą medalową, co jest świetną prognozą na starty
w następnych imprezach i rozwój Academii. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłożyli cegiełkę do tego startu oraz przygotowań naszych Goryli – podsumowuje
Tomasz Paszek.

RUGBY

Zwycięstwo Gryfów na koniec rundy
RUGBY RUDA ŚLĄSKA – ALFA BYDGOSZCZ 43:29 (31:12)

PIŁKA NOŻNA
W SKRÓCIE

PIŁKA NOŻNA

Piłkarze dla piłkarzy

WAWEL WIREK 3:8 GWIAZDY RUDY ŚLĄSKIEJ I PRZYJACIELE

Mecz
charytatywny
został
zorganizowany
dla
kontuzjowanych
piłkarzy
Wawelu
Wirek.

Mieszkańcy Rudy Śląskiej po raz kolejny
udowodnili, że nie jest im obojętny los drugiego człowieka. W niedzielę (17.11) na stadionie Wawelu Wirek odbył się mecz charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na kontuzjowanych zawodników
– Tomasza Kurzawy i Artura Buchcika. Zawodnicy Wawelu Wirek zagrali z gwiazdami
takimi jak: Martin Konczkowski, Sebastian
Gielza, Grzegorz Kapica, Adam Kompała,
Piotr Rocki, Damian Krajanowski, Adam
Kryger czy Artur Opeldus. – Podczas meczu
udało się uzbierać prawie 6400 zł. W czwartek skończą się wszystkie licytacje, z których
dochód również dołożymy do całej sumy. Będzie ona oscylowała w granicach ponad 20
tysięcy złotych – mówi Aleksander Salamon,
jeden z organizatorów meczu.
W trakcie sobotniego meczu zorganizowane zostały różnego rodzaju konkursy

Foto: Wawel Wirek Facebook/Foto Szpil

PIŁKA RĘCZNA
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oraz można było skorzystać ze strefy gastronomicznej. Chętni mogli wesprzeć piłkarzy także na internetowych aukcjach
przedmiotów należących do byłych i obecnych gwiazd piłki nożnej.
Przypomnijmy, że Tomasz Kurzawa
podczas meczu ligowego w Lipinach z tamtejszym Naprzodem zerwał w kolanie więzadła przednie krzyżowe, tylne oraz boczne. Z kolei Artur Buchcik w lipcu w meczu
sparingowym przygotowującym do sezonu,
doznał urazu kolana. Po kilku tygodniach
odpoczynku starał się powoli wrócić do treningu, jednak ból nie ustawał. W końcu
udało się zrobić rezonans magnetyczny i postawić odpowiednią diagnozę – zerwane
więzadła krzyżowe przednie.
Bramki: 2 x Rutkowski D., Blaszke
– Konczkowski, Jonczyk, Bereta, Wujec,
2 x Gielza, 2 x Opeldus.

14. kolejka, IV liga śląska (gr. I)
Szombierki Bytom
– Slavia Ruda Śląska 0:0
15. kolejka, IV liga śląska (gr. I)
Slavia Ruda Śląska
– Znicz Kłobuck 2:3
Klasa A, Katowice
13. kolejka
Stadion Śląski Chorzów
– Gwiazda Ruda Śląska 1:1
0:1 Dziadzik 25’, 1:1 Wilk 58’.
Kolejarz 24 Katowice
– Grunwald Ruda Śląska 1:4
0:1 Maciaszek 4’, 0:2 Maciaszek 28’, 0:3
Ogłoza 30’, 1:3 Derkach 73’, 1:4 Skorupa
90+2’.
Jastrząb Bielszowice
– UKS Szopienice 0:1

SPORTOWY
ROZKŁAD JAZDY
Zapasy
30 listopada, godz. 11.00 – XXIX Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. Ryszarda Dworoka, hala MOSiR (ul. Hallera
16b).
Tenis stołowy
23 listopada, godz. 9.00 – X edycja Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego zorganizowanego przez Kluby Młodzieżowe
Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza.
Turniej odbędzie się w Młodzieżowym
Domu Kultury (ul. Janasa 28).
OGŁOSZENIA

Ostatni mecz w tym sezonie okazał się szczęśliwy dla Gryfów.
Koniec sezonu bezapelacyjnie należał
do Gryfów, które pokazały, na co je stać.
W ostatnim meczu rundy jesiennej drugiej ligi, który odbył się w sobotę (9.11)
na Burloch Arenie, Gryfy Ruda Śląska
podjęły zespół Alfy Bydgoszcz i mogły
cieszyć się ze zwycięstwa.
Rudzianie od początku spotkania mocno „przycisnęli” rywali, szybko zdobywając dwa przyłożenia za sprawą Zabiegały i Jankowskiego. Zespół przyjezdny
jedyną szansę upatrzył ze swojej formacji
młyna, która z pewnością była większa
i cięższa od młyna Gryfów. Właśnie te
kilogramy pozwoliły gościom na zdobycie kontaktowych przyłożeń w pierwszej
połowie, jednak Gryfy potraﬁły odpowiedzieć przyłożeniami Imaniego, Chege
i ponownie Zabiegały. Pierwsza połowa
zakończyła się zwycięstwem rudzian
31:12.
W drugiej części meczu zespół gości
wziął się do roboty i coraz częściej gra
toczyła się na połowie Gryfów. Aż trzy

razy zawodnicy Alfy potraﬁli przyłożyć
w tej połowie, jednak wypracowana
w pierwszej połowie przewaga oraz przyłożenia Kołodzieja i ponownie Imaniego,
pozwoliły Gryfom na odniesienie pierwszego w tym sezonie zwycięstwa.
Tym spotkaniem Gryfy zakończyły
rundę jesienną rozgrywek drugiej ligi, do
gry wrócą wiosną. Przezimują na czwartym miejscu w tabeli.
Punkty dla Gryfów zdobyli: Mateusz
Zabiegała – 18 pkt. (2P, 4pd), Mykeltie
Imani – 10 pkt. (2P), Marcin Jankowski
– 5 pkt. (1P), Danson Chege – 5 pkt. (1P),
Patryk Kołodziej – 5 pkt. (1P).
Skład Gryfów: Jakub Krupiński, Danson Chege, Filip Kuniczkowski, Marcin
Pyrek, Łukasz Pastuszka, Łukasz Drab,
Dawid Dróżdż, Marcin Mucha, Kamil
Noga (Niepsuj Tomasz), Mateusz Zabiegała, Rafał Hadelka, Marcin Jankowski
(Kompała Łukasz), Michał Jurczyński,
Mykeltie Imani oraz Patryk Kołodziej.
Trener: Mariusz Świerczyński.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych
usytuowanych w budynkach mieszkalnych na
terenie Miasta Ruda Śląska:
– ul. Jerzego Kukuczki 3/30,
– ul. Jana Gierałtowskiego 5/1,
stanowiących własność Gminy Miasta Ruda
Śląska a przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych
usytuowanych w budynkach mieszkalnych na
terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Osiedlowej 13A/3,
ul. Zygmunta Krasińskiego 3D/9,
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
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Ursula K. Le Guin Cała Orsinia
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| Polecamy

Na „Całą Orsinię” składają się wszystkie teksty Ursuli K. Le Guin osadzone
w Orsinii: powieść „Malafrena” (1979), trzy piosenki, zbiór opowiadań „Opowieści orsiniańskie” (1976) oraz dwa dodatkowe opowiadania.
Pomysł kraju zwanego Orsinią przyszedł Ursuli Le Guin do głowy
w 1949 roku podczas studiów w Radcliffe. Kolejne teksty cyklu powstawały
w późniejszych latach, publikowane były w różnych zbiorach opowiadań oraz
w tygodniku „The New Yorker”.
Pamiętam, kiedy wpadłam na ten pomysł: w naszym małym spółdzielczym
akademiku Everett House w Radcliffe w jadalni, gdzie można było uczyć się
i pisać na maszynie do późna, nie przeszkadzając śpiącym. Miałam dwadzieścia
lat, pracowałam około północy przy jednym ze stołów i wtedy po raz pierwszy
mignął mi przed oczami ten mój inny kraj. Nieważny kraj w Europie Środkowej.
Jeden z tych, które zdemolował Hitler, a teraz demolował Stalin. Kraj położony
niezbyt daleko od Czechosłowacji albo Polski, ale… nie przejmujmy się granicami. (ze wstępu autorki)

Stephen King Doktor Sen

Kontynuacja bestsellerowego „Lśnienia”!
Pamiętacie małego chłopca obdarzonego niezwykłą mocą? Chłopca nękanego przez duchy? Chłopca uwięzionego w odludnym hotelu wraz z opętanym ojcem? Możecie już poznać jego dalsze losy!
Grupa staruszków nazywająca się Prawdziwym Węzłem przemierza autostrady Ameryki w poszukiwaniu pożywienia. Z pozoru są nieszkodliwi – emeryci odziani w poliester, nierozstający się ze swoimi samochodami turystycznymi. Jednak Dan Torrance już wie, a rezolutna dwunastolatka Abra Stone
wkrótce się przekona, że Prawdziwy Węzeł to prawie nieśmiertelne istoty
żywiące się substancją wytwarzaną przez poddane śmiertelnym torturom
dzieci obdarzone tym samym darem, co Dan.
Nękany przez mieszkańców hotelu Panorama, w którym jako dziecko spędził jedną straszliwą zimę, Dan przez dziesięciolecia błąka się po Ameryce,
usiłując zrzucić z siebie odziedziczone po ojcu brzemię beznadziei, alkoholizmu i przemocy.

