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Co dalej 
z Hutą Pokój?

 Więcej str. 2

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU
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Od kilku tygodni budynek Huty Pokój 
jest oflagowany, a niepokój wśród jej pra-
cowników narasta. – 21 września wystąpili-
śmy z pismem w sprawie wszczęcia sporu 
zbiorowego z pracodawcą. Pracodawca 
miał trzy dni na ustosunkowanie się do te-
go, ale tego nie zrobił. Odpowiedzią było 
spotkanie, które odbyło się 27 września, do-
tyczące m.in. prawidłowego realizowania 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjal-
nych. Problem wyniknął z faktu, że fundusz 
nie był realizowany zgodnie z prawem. Ko-
misje socjalne były fikcyjne. Prezesi w po-
szczególnych działach bez organizowania 
komisji podejmowali indywidualnie decy-
zje. Udało nam się przyjąć w tym punkcie 
porozumienie i zamierzamy sprawdzać, czy 
będzie one realizowane – wyjaśnia Mariusz 
Latka, przewodniczący Komisji Międzyza-
kładowej WZZ „Sierpień 80” w Hucie Po-
kój. 

Gorąca atmosfera w Hucie Pokój
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Związkowcy podczas pikiety mówili, czego oczekują od zarządu Huty Pokój.

Związkowcy zawiązali spór zbiorowy w Hucie Pokój. Zdecydowali się na ten krok m.in. 
z uwagi na to, że pracodawca nie zgodził się na podwyżki płac dla wszyskich pra-
cowników, o które wnioskowano. Ponadto załogę martwi sytuacja w zakładzie 
Stalprofile, gdzie brakuje wsadu do produkcji. Sporna była także kwestia wy-
płat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Po częściowym fiasku 
rozmów z władzami zakładu pracownicy zdecydowali się na pikietę, która 
w czwartek odbyła się przed bramą Huty Pokój. Przedstawiciele spółki 
wprawdzie nie pojawili się na niej, ale ze stanowiska, jakie przedstawili, wy-
nika, że nie spełnią wszystkich oczekiwań związkowców. Powód? Finanse. Jak 
zakończy się spór pomiędzy pracownikami, którzy twierdzą, że tak źle jeszcze 
nie było, a nowym prezesem Huty Pokój, który od czerwca nią kieruje i który 
zapowiada, że zamierza poprawić sytuację spółki?

HUTA POKÓJ

REKLAMA

Jednak wspomniane pismo z 21 września 
dotyczyło także podwyżek dla każdego pra-
cownika Grupy Kapitałowej Huty Pokój 
o 300 zł netto. – Fachowcy zwalniają się, 
bo nikt nie chce pracować za takie pienią-
dze, jakie płaci huta. Jeżeli nic się nie zmie-
ni to dojdzie do degradacji załogi, bo nikt 
tutaj nie przyjdzie pracować za taką stawkę 
– ocenia Latka.

Władze spółki nie zgodziły się jednak na 
takie rozwiązanie. – Usłyszeliśmy, że Huty 
Pokój w obecnej sytuacji nie stać na pod-
wyżki płac. Zarazem poinformowano nas, 
że gdybyśmy się zgodzili na zwolenienie 25 
pracowników, to te podwyżki być może by-
łyby możliwe (na co będący w sporze pra-
cownicy zgodzić się nie chcą – przyp. red.) 
– mówi Latka. 

Jakie stanowisko i argumenty ma w tej 
sprawie pracodawca? Władze Huty Pokój 
nie ustosunkowały się wprost do zapytań, 

dotyczących poszczególnych postulatów, 
przedstawiając za to swoje argumenty i wy-
liczenia. – Zależy mi, abyśmy wszyscy do-
brze zrozumieli sytuację, w jakiej obecnie 
znajdują się Huta Pokój i jej spółki zależne. 
Grupa kapitałowa Huty Pokój, przedsię-
biorstwa, którym zarządzam od czerwca 
2017 r., w ciągu ostatnich kilku lat systema-
tycznie generowała stratę finansową. Było 
to 18,5 mln zł w 2015 r., 11,5 mln zł  
w 2016 r. oraz blisko 14,5 mln zł po ośmiu 
miesiącach br. Poziom zobowiązań sięga 
w tej chwili 270 mln zł – wylicza Witold 
Wójcicki, prezes Huty Pokój S.A.

Sprawa, która także niepokoi pracowni-
ków, dotyczy sytuacji w zakładzie Stalpro-
file. – Nie mamy dostaw wsadu. Problemy 
były zawsze z wsadem, ale to co się dzieje 
teraz, przekracza wszelkie granice zdrowe-
go rozsądku. Po raz pierwszy od niepamięt-
nych czasów wydział Stalprofile stoi, bo nie 

ma dostaw wsadu. W sytuacji, w której hut-
nictwo przeżywa renesans. Wszystkie huty 
mają najlepszy okres od 2008 roku. Nigdy 
nie było takiego boomu na stal. A my prze-
żywamy największy kryzys w ostatnim cza-
sie. Prosilibyśmy, aby została tam powoła-
na komisja i chcielibyśmy znać jej skład 
oraz aby znalazł się w niej przedstawiciel 
związków zawodowych – wyjaśnia Mariusz 
Latka. 

I choć w piśmie do prezesa spółki związ-
kowcy zapowiedzili, że w przypadku braku 
realizacji tych trzech, wyżej wymienionych 
postulatów, nie wykluczają strajku, to na 
razie sytuacja jest rozwojowa. – W obecnej 

sytuacji nie stać nas na podwyżki, a restruk-
turyzacja jest konieczna. Musimy zrozumieć 
potrzebę gruntownych procesów napraw-
czych. Zdaję sobie sprawę, że proces ten nie 
jest prosty i rodzi niepewność. Wierzę jed-
nak, że dzięki nowej strategii będziemy 
w stanie uporać się z obecnymi problema-
mi. Zależy mi na tym, aby Huta Pokój była 
silną i stabilną firmą, która daje miejsca 
pracy hutnikom i zapewnia bezpieczeństwo 
finansowe ich rodzin, przynosząc jednocze-
śnie korzyści właścicielom i swemu otocze-
niu. O tym chcę rozmawiać z załogą – de-
klaruje prezes Wójcicki.

Joanna Oreł



Z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej

wszystkim Nauczycielom 
oraz Pracownikom Oświaty

w Rudzie Śląskiej w Dniu Ich Święta,
życzenia wszelkiej pomyślności

i satysfakcji z pełnionej misji,

składa
Kazimierz Myszur

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska 
wraz z Radnymi

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom
rudzkich placówek oświatowych składam najserdeczniejsze życzenia:

zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń!
Praca z dziećmi i młodzieżą jest wyjątkowa. Możecie kształtować 

ich charaktery,  towarzyszyć w dojrzewaniu, 
pomagać rozwijać zdolności i pasje.

Niech w tej przygodzie towarzyszy Wam
wytrwałość i cierpliwość, 

a także satysfakcja i wiele sukcesów.
Wszystkiego dobrego!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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Głosy z dwóch dzielnic
SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI HARMONOGRAM 

JESIENNYCH SPOTKAŃ 
PREZYDENT 

GRAŻYNY DZIEDZIC 
Z MIESZKAŃCAMI:

12.X. – czwartek – godz. 17.00  
– Halemba – Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 2, ul. Kaczmarka 9;
23.X. – poniedziałek – godz. 17.00 

– Kochłowice – Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 3, 

ul. Oświęcimska 90; 
26.X. – czwartek – godz. 17.00 

– dla mieszkańców Goduli i Orzegowa 
– Szkoła Podstawowa nr 36, 

ul. Bytomska 45;
6.XI. – poniedziałek – godz. 17.00 

– Bielszowice – Dom Kultury, 
ul. Kokota 170;

9.XI. – czwartek – godz. 17.00 
– Halemba – Szkoła Podstawowa nr 24, 

ul. Lexa 14;
14.XI. – wtorek – godz. 17.00 

– Bykowina – R.O.D. Sielanka, 
ul. p lebiscytowa;

16.XI. – czwartek – godz. 17.00 
– Ruda – Młodzieżowy Dom Kultury, 

ul. Janasa 28.

OGŁOSZENIA

Poniedziałkowe spotkanie odbyło się w SP nr 8.
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Najpierw mieszkańcy wysłuchali, co 
zmieniło się w tym roku w tych dwóch 
dzielnicach. M.in. w ramach budżetu oby-
watelskiego wybudowano parking przy ul. 
Okopowej, wyremontowano jezdnię, chod-
nik i parking przy ul. Gołębi, a także na-
wierzchnie ul. Kazimierza, ul. Bytomskiego 
oraz na odcinku ul. 1 Maja od ul. Hallera do 
gazowni. Ponadto odbył się remont chodni-
ka przy ul. 1 Maja od ul. Jankowskiego do 
ul. Nowary i od ul. Kokota do komisu sa-
mochodowego. Przebudowano także rondo 
przy CH Plaza. Dodatkowo w trakcie reali-
zacji jest termomodernizacja Gimnazjum nr 
7, budowa siłowni napowietrznej przy ZSP 
nr 6 oraz rudzkiego miasteczka ruchu dro-
gowego, a także termomodernizacja przed-
szkola nr 18. To właśnie o tę ostatnią m.in. 
pytali rudzianie podczas poniedziałkowego 
spotkania.

Garaże przy ul. Kempnego, ruch na ul. Kokota, miejsca do rekreacji, czy prze-
dłużająca się termomodernizacja przedszkola nr 18 – to tylko niektóre z te-
matów poruszanych podczas kolejnego spotkania władz miasta z mieszkań-
cami. To poniedziałkowe było poświęcone sprawom Wirku i Czarnego Lasu.

– Kiedy zakończą się prace? Były całe 
wakacje, żeby je wykonać. Tymczasem ma-
my połowę października, a nie wygląda to 
zbyt dobrze – zasygnalizowała jedna z obec-
nych podczas spotkania mieszkanek. – Wi-
dzimy problem i nawołujemy wykonawcę do 
tego, żeby jak najszybciej przystąpił do prac. 
Termin wykonania wszystkich remontów jest 
do końca miesiąca – zapowiadał wiceprezy-
dent Michał Pierończyk. 

Mieszkańcy dopytywali także o budowę 
garaży przy ul. Kempnego. – Z jednej strony 
mamy rozebrać garaże, ale nie mamy za-
stępczych miejsc parkingowych. Ja dziesięć 
lat garażuję samochód, a teraz nie mogę 
znaleźć miejsca do parkowania – zgłosiła 
kolejna z mieszkanek. – Część garaży zbu-
dowaliśmy. Kolejne zamierzamy sukcesyw-
nie budować i będą one przydzielane – od-
powiedział wiceprezydent Pierończyk. 

Pojawił się także wniosek o ograniczenie 
ruchu przy ul. Kokota. – Jeśli chodzi o po-
jazdy z budowy trasy N-S, to uczulimy wyko-
nawcę tej inwestycji na ten problem. Proszę 
zwrócić uwagę, że jest to droga przelotowa, 
z której korzystają inne pojazdy wielotona-
żowe. Na pewno po oddaniu tego odcinka 
trasy N-S mieszkańcy powinni odczuć w tej 
kwestii poprawę, gdyż ruch częściowo prze-
niesie się na nową drogę. Przy okazji tej in-
westycji przebudowany zostanie także 400 m 
odcinek ul. Kokota, co poprawi komfort 
przejazdu tego odcinka drogi – wyliczał wi-

ceprezydent Krzysztof Mejer. Pojawiły się 
także pytania o nowe place zabaw. Taki po-
wstanie m.in. w ramach rewitalizacji hałdy 
przy ul. 1 Maja. – Będzie to miejsce wyjątko-
we na skalę regionu. Na terenie hałdy po-
wstanie punkt widokowy, utworzone zostaną 
oświetlone ścieżki spacerowe, plac zabaw, 
a także mała architektura, która stylem bę-
dzie nawiązywała do dziedzictwa poprzemy-
słowego – zdradził Krzysztof Mejer.

Dodajmy, że podczas poniedziałkowego 
spotkania z racji choroby nieobecna była 
prezydent Grażyna Dziedzic. Joanna Oreł



Claver Pe pochodzi ze znanej rodziny hilerów na Filipinach. Jest jednym z najlepszych hilerów na świecie z wieloletnim doświadczeniem, 
praktyką uzdrawiania oraz ogromnymi osiągnięciami i sukcesami w uzdrawianiu ludzi, co potwierdzają jego liczni pacjenci z Polski i całego 
świata, którzy stracili wiarę w leczenie metodami farmakologicznymi. 
Pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, epilepsji, nerwicach, deformacji 
kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, leukemii, 
wrzodach żołądka i dwunastnicy, chorobach migdałów i zębów, cystach, guzach piersi, chorobach kobiecych 
oraz w wielu innych schorzeniach. Uzdrowiciel stosuje również  zabiegi refl eksologiczne, które immunologicznie 
oddziałują na schorowane i wycieńczone chorobą ciało. 
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest Pan Wiktor z Katowic, któremu po dwóch wizytach zeszły kamienie 
z woreczka żółciowego, a guz tarczycy wchłonął się, co potwierdza badanie USG. Pani Janina z Krakowa 
odczuwała dolegliwości torbieli piersi oraz mięśniaków na narządach rodnych. Po trzech wizytach torbiel 
wchłonęła się a mięśniaki zanikły. 

DOPÓKI PACJENT WIERZY W ISTNIENIE SIŁ PONADLUDZKICH I JEST 
OTWARTY NA DZIAŁANIE UZDROWICIELA MOŻE ZAWSZE OSIĄGNĄĆ POMOC

praktyką uzdrawiania oraz ogromnymi osiągnięciami i sukcesami w uzdrawianiu ludzi, co potwierdzają jego liczni pacjenci z Polski i całego 

chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, epilepsji, nerwicach, deformacji 

wrzodach żołądka i dwunastnicy, chorobach migdałów i zębów, cystach, guzach piersi, chorobach kobiecych 
oraz w wielu innych schorzeniach. Uzdrowiciel stosuje również  zabiegi refl eksologiczne, które immunologicznie 

któremu po dwóch wizytach zeszły kamienie 
Pani Janina z Krakowa

odczuwała dolegliwości torbieli piersi oraz mięśniaków na narządach rodnych. Po trzech wizytach torbiel 

Dar uzdrawiania fi lipińskiego uzdrowiciela

CLAVER PALITAYAN PE
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– Kontrole pieców, zarówno w przedsię-
biorstwach jak i w prywatnych domach, prze-
prowadzane są cały rok, jednak w okresie je-
sienno-zimowym jest ich najwięcej – tłuma-
czy Henryk Szydłowski, kierownik Referatu 
Dzielnicowych Straży Miejskiej w Rudzie 
Śląskiej. – Akcja ta prowadzona jest przede 
wszystkim po to, żeby chronić środowisko 

i zapobiegać niskiej emisji – dodaje. Tylko 
właściwa gospodarka odpadami komunalny-
mi i niespalanie ich w domowych piecach, 
a w specjalnych, przeznaczonych do tego in-
stalacjach, jest elementem jej ograniczania.
I tak, by walczyć z niską emisją, od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2016 r. dokonano dokładnie 
807 kontroli pieców w Rudzie Śląskiej. Nato-
miast od stycznia br. do tej pory odbyło się ok. 
300 takich kontroli. – Podczas kontroli okaza-
ło się, że najczęściej spalanymi odpadami by-
ły lakierowane, impregnowane lub malowane 
drewniane elementy mebli, płyty drewnopo-
dobne, plastikowe butelki, odpady gumowe, 
tekstylia czy opakowania wielomateriałowe, 
takie jak kartony po mleku i napojach – za-
znacza Henryk Szydłowski. – Spalanie odpa-
dów, a w szczególności plastików i gum nie 
powoduje ich zniknięcia, lecz prowadzi do 
zmiany ich postaci w bardzo szkodliwe sub-
stancje nazywane dioksynami i furanami. 
Substancje te wprowadzone do powietrza są 
m.in. przyczyną chorób układu oddechowego, 
układu krążenia oraz powodują choroby no-
wotworowe – dodaje. 

KONTROLE PIECÓW

Piece pod lupą Straży Miejskiej
Plasti kowe butelki, odpady z gumy, czy opakowania po produktach żywnościowych – to tylko niektóre śmieci, jakimi miesz-
kańcom zdarza się palić w piecach. Właśnie rozpoczął się kolejny sezon grzewczy, dlatego rudzka Straż Miejska planuje in-
tensywne kontrole i sprawdza, czym mieszkańcy palą w piecach. Działania te w okresie jesienno-zimowym są szczególnie 
wzmożone. I kosztowne w skutkach, bo za palenie w piecach śmieciami grozi kara nawet pięciu tysięcy złotych. 

Za spalanie śmieci w piecach grozi mandat 
w wysokości 500 zł. Jednak sąd może orzec tak-
że karę grzywny, która wynosi aż 5 tys. zł. Kon-
trola zawartości pieca polega na pobraniu próbki 
popiołu do badań, którą samodzielnie mogą po-
brać ją strażnicy lub razem z rzeczoznawcą. 
W tym wypadku właściciel nieruchomości ma 
obowiązek zezwolenia na taką kontrolę funkcjo-
nariuszom. Straż Miejska ma bowiem stałe upo-
ważnienie do kontrolowania pieców. – W mo-
mencie kontroli strażnicy proszą o wskazanie 
miejsca, w którym znajduje się palenisko. 
Sprawdzają, czy w jego obrębie znajdują się od-
pady, którymi nie wolno palić w piecu. Jeśli zo-
baczą, że coś takiego ma miejsce albo właściciel 
sam przyzna się, że pali w piecu śmieciami, to 
nie pobierają próbek z popiołu. W innych przy-
padkach robią to i przystępują do dalszych czyn-
ności – informuje Szydłowski. 

Co ważne, w miejscach, gdzie prowadzona 
jest działalność gospodarcza, kontrolę można 
przeprowadzić całodobowo, a w innych nieru-
chomościach od godziny 6 do 22. Przy każdej 
kontroli sporządzany jest specjalny protokół.  

Agnieszka Lewko

PRZYJMUJE:  17 października – KATOWICE  19 października  – RUDA ŚLĄSKA i DĄBROWA GÓRNICZA
 18 października – GLIWICE i RYBNIK 20 października – ZAWIERCIE

Zapisy: 506-536-270, 784-608-979

Próbki pobrane z popiołu pokazują, 
czym mieszkańcy palą w piecach.

REKLAMA

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.
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RUDZKI�ZAKŁAD�AKTYWNOŚCI�ZAWODOWEJ

Ruda Śląska dała mu szansę
W 2013 roku, wówczas 23-letni Mar-

cin (nazwisko do wiadomości Redakcji), 
ze względu na pojawienie się poważnego 
problemu ze wzrokiem (zanik nerwu 
wzrokowego), musiał zwolnić się z ko-
palni. Jednak przez dwa lata bezskutecz-
nie poszukiwał nowej pracy. Nie udało się 
w rodzinnych Piekarach Śląskich i kilku 
innych miastach. Możliwe to było dopie-
ro w Rudzkim Zakładzie Aktywności Za-
wodowej. Teraz, również przy pomocy 

RZAZ-u, pracę dla Marcina udało się 
znaleźć w Piekarach Śląskich. To wielki 
krok dla 27-latka. 

Po zwolnieniu z kopalni Marcin nie 
mógł liczyć na rentę z racji niepełno-
sprawności ze znacznym stopniem, bo-
wiem nie miał przepracowanych pięciu 
lat, dlatego musiał znaleźć inne rozwiąza-
nie. – Kiedy zaczęły się moje poważne 
problemy ze wzrokiem, mimo techniczne-
go wykształcenia, nie mogłem nigdzie 

znaleźć pracy. Pomagała mi rodzina, zna-
jomi. Objeździłem okoliczne miasta i nic. 
W 2015 roku trafiłem do Rudy Śląskiej, do 
RZAZ-u. To był wreszcie prawdziwy za-
kład, gdzie dano mi szansę – opowiada 
Marcin. Choć udało się i 27-latek praco-
wał w RZAZ-ie ponad dwa lata, proble-
matyczny był dojazd do Rudy Śląskiej. 
Marcin dojeżdżał ok. dwie godziny do na-
szego miasta, a w pralni w zakładzie pra-
cował niepełne cztery godziny. Z pomocą 

ruszyli pracownicy RZAZ-u. – Najpierw 
chcieliśmy, żeby pan Marcin poczuł się  
u nas dobrze po tym dwuletnim poszuki-
waniu pracy. Ponadto oprócz zatrudnie-
nia odbywa się u nas rehabilitacja, a poza 
tym panuje symatyczna i rodzinna atmos-
fera – mówi Elżbieta Rycerska, kierownik 
ds. rehabilitacji w RZAZ-ie. Teraz wspól-
nymi siłami udało się znaleźć pracę dla 
Marcina w Piekarach Śląskich – również 
w pralni. – Jestem szczęśliwy, że będę 

miał pracę blisko domu i to taką, z którą 
sobie poradzę. Na dodatek, dzięki stałemu 
zatrudnieniu w RZAZ-ie zwiększył się mój 
czas pracy, co pozwoliło mi ubiegać się  
o rentę inwalidzką. Dlatego na do widze-
nia chcę  bardzo podziękować, Rudo Ślą-
ska, za szansę, którą otrzymałem. Dzięku-
ję całemu personelowi rudzkiego RZAZ-u, 
moim koleżankom i kolegom z pracy za 
codzienną pomoc i życzliwość – podkreśla 
Marcin.            JO
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To właśnie 4 października w filii  
MBP nr 18 w Halembie, gdzie odbyły się 
wszystkie wydarzenia w ramach „KakauSza-
le – Fest Literacki”, zorganizowano biesiadą 
literacką, która była okazją do wysłuchania 
występu muzycznego Marka Makarona Mo-
tyki, a co najważniejsze – uczestniczenia we 
wręczeniu „Tabulki” prof. Zbigniewowi Ka-
dłubkowi, który jest pochodzącym z Rybnika 
pisarzem, literaturoznawcą oraz eseistą.  
– Pierwsze wyróżnienie w ramach tego wy-
darzenia otrzymał Henryk Waniek – znany 
prozaik oraz malarz, a w tamtym roku dostał 
je poeta, również felietonista, czyli ks. Jerzy 
Szymik – przypomina Krystian Gałuszka, dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ru-
dzie Śląskiej. – Nasza komisja po przejrzeniu 
dokonań różnych autorów, praktycznie jed-
nogłośnie postanowiła przyznać to wyróżnie-
nie tym razem profesorowi Kadłubkowi  
– dodaje.

Tablica z wyróżnieniem zostanie wmuro-
wana w aleję śląskich twórców, która będzie 
utworzona przed wejściem do nowej siedzi-
by biblioteki w budynku dworca w Chebziu. 
Drugi dzień festu literackiego był bardziej 
otwarty. – Uczestnicy mieli możliwość spo-

Fest kochają śląską książkę
To była prawdziwa gratka dla miłośników regionalnej książki oraz śląskich twórców. Podczas dwudniowej imprezy 
„KakauSzale – Fest Literacki”, która po raz trzeci została zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Rudzie 
Śląskiej, zapewniono duchową ucztę zarówno dla tych jednych, jak i drugich. Oprócz prelekcji oraz targów książki, 
uczestnicy festu literackiego mogli wziąć udział w biesiadzie literackiej, degustacji tytułowych kakauszali, czy wręcze-
niu nagród. Ta najważniejsza została przyznana podczas pierwszego dnia imprezy. Chodzi o wręczenie „Tabulki”, czyli 
„Optimus Auctor Silesianus” .

KAKAuSzALe – FeST LiTeRACKi 

tkania się z różnymi autorami, ale także 
wziąć udział w targach książki i otrzymać au-
tograf od wybranego przez siebie autora – 
wyjaśnił Krystian Gałuszka. – Było to wyda-
rzenie, które skupiło nie tylko autorów, wy-
dawców, bibliotekarzy, ale i czytelników, 
którzy interesują się nie tylko śląską literatu-
rą, ale także literaturą w ogóle – podkreślał.

Poza tym odbyły się liczne spotkania au-
torskie. – Uczniowie naszej szkoły chcieli 

uczestniczyć w prezentacjach autorskich. Po-
za tym bardzo chcieli dowiedzieć się czegoś 
więcej na temat kultury i tradycji regionu, 
w którym mieszkają. Są bardzo otwarci na 
nowe doświadczenia literackie – powiedziała 
Bogumiła Jonczewska-Wdowik, nauczyciel-
ka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 
w Kochłowicach, którego uczniowie wzięli 
udział w III Feście Literackim. 

 JO, AL

PAŹDZIERNIK
Filia Centrum Inicjatyw Społecznych „Stary Orzegów” Miejskiej Biblioteki Publicznej,  
41-712 Ruda Śląska, ul. Kard. A. Hlonda 29, tel. 32 248-36-37 
13 października, godz.17.00 
Chopin na strunach” – Interpretacje jazzowe.  Wykonawcy: Agnieszka Battelli – śpiew, Maciej Strzelczyk – skrzypce.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
41-711 Ruda Śląska, ul. E. Kokota 170, tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl 
14 października, godz. 17.30 
WIECZÓR Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ z okazji Nowego Roku 5778 „Gdzie jest mój Homel? 
– przypowieści Lejzorka Rojtszwańca”

Kameralny wieczór z poczęstunkiem, pełen żydowskiego humoru, muzyki i mądrości z pamięcią o tradycji i kulturze. Wykonawca, Tadeusz Kwinta, gra na 
scenach najlepszych polskich teatrów. Jest gwiazdą Piwnicy pod Baranami, Grupy Rafała Kmity i Kabarertu Olgi Lipińskiej. Bilet:40 zł

Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI,  
ul. Oświęcimska 87, 41-707 Ruda Śląska 
14/15 października 2017 
VII REGIONALNY KONKURS MODELI KARTONOWYCH. Wstęp wolny

Konkurs ma charakter otwarty. Jest przeznaczony dla modelarzy indywidualnych i zrzeszonych w różnych organizacjach i modelarniach. TeRMiN i MieJSCe 
zAWODÓW: 14-15.10.2017 r. – in-nY Dom Kultury ul. Oświęcimska 87, 41-707 Ruda Śląska. PROGRAM WYSTAWY: 14.10 – sobota, 9.00-13.00  
– przyjmowanie modeli i zwiedzanie wystawy, 13:00-16:00 – ocena modeli i zwiedzanie wystawy; 15.10 – niedziela: 9.00-14.00  
– zwiedzanie wystawy, 14.00 – zakończenie wystawy i ogłoszenie wyników. istnieje możliwość przywiezienia modeli w piątek 13.10.2017 po 
wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
41-711 Ruda Śląska, ul. E. Kokota 170, tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl 
20 października, godz. 20.30 
KABARET ANI MRU-MRU „OSTATNIE TAKIE TRIO”

„Ostatnie takie trio” to program kabaretowy, w którym kabaret Ani Mru-Mru mierzy się z odwiecznym pytaniem... Jak to? Jak to powiedzieć? Jak to 
działa? Jak to możliwe? Jak to było?Przez ponad 100 minut (o ile publiczność czegoś nie doliczy), artyści w sobie tylko znany sposób unikają odpowiedzi 
na wszystkie z tych pytań, jednocześnie bawiąc do łez widzów w każdym wieku.Tytuł programu, pozornie zwiastujący zakończenie kariery, jest jedynie 
zapowiedzią powiększenia składu o grupę brazylijskich tancerek, prestidigitatora i kilku czołowych piłkarzy. „Ostatnie takie trio” to coś czego na pewno nie 
wolno przegapić... Bilet: 55 zł

Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 20, tel. 32 248-13-18 
20 października, godz. 18.00 
Jubileusz 10-lecia powstania Dyskusyjnych Klubów Książki w Polsce. 
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„Tabulkę” otrzymał prof. Zbigniew Kadłubek.

OGŁOSzeNiA
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Chór Gloria, działający przy parafii pw. Ścięcia św. 
Jana Chrzciciela, śpiewa już od 35 lat. Jego jubileusz 
świętowano w minioną niedzielę (8.10).  

Chór Gloria powstał w 1982 roku z inicjatywy ks. 
proboszcza Jana Małyska. Nowy chór zaczął działal-
ność po ponad 20-letniej przerwie, gdyż poprzedni chór 
działał tutaj w latach sześćdziesiątych. Spotkanie zało-
życielskie zorganizowano we wrześniu, a pierwszy pu-
bliczny występ odbył się 22 listopada. Pierwszym dyry-
gentem chóru został Piotr Mika, a prezesem Antoni 
Fraus. Pierwszy poważny koncert chóru zorganizowano 
w 1984 roku i był to koncert kolędowy. To stało się tra-
dycją chóru, a do występów zapraszani są inni wyko-
nawcy i soliści. Co roku Gloria śpiewa też kolędy dla 
pacjentów w godulskim szpitalu. Mieszkańcy dzielnicy 
mogą ponadto słuchać chóru podczas mszy i uroczysto-

Śpiewają od 35 lat
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ści parafialnych.  Chór występuje także w innych para-
fiach i chętnie przyjmuje zaproszenia do wspólnego 
koncertowania. W repertuarze grupy jest ponad 240 
utworów religijnych, a wśród nich są pieśni postne, 
wielkanocne i maryjne. Obecnie chórem dyryguje Bo-
gusława Kotlorz, a motto chóru brzmi: „Gdzie słyszysz 
śpiew, tam wejdź, tam dobre serca mają. Źli ludzie, wie-
rzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają”.  AW 

Godulski chór „Gloria” świętował 35-lecie.

REKLAMY

Śląskie Szmaragdy to najwyższe wyróżnienie Diece-
zji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 
które przyznawane jest wybitnym mieszkańcom Śląska 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, 
pojednania między narodami i integracji europejskiej. 
W tym roku te honorowe, a zarazem prestiżowe wyróż-
nienia trafiły do dwóch laureatów związanych z Rudą 
Śląską. Odebrali je oni podczas uroczystej Gali Refor-
macyjnej w sali Narodowej Orkiestry Polskiego Ra-
dia. 

Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach 
przypadającego w tym roku 500-lecia Reformacji. Do-
datkowo gala została połączona z 14. edycją Śląskich 
Szmaragdów. Wyróżnieniem tym nagrodzono: księdza 
profesora Manfreda Uglorza – duchownego Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP; Zespół Pieśni 
i Tańca Śląsk, który m.in. swoim występem uświetnił 

Rozdano szmaragdy
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ŚLĄSKIE SZMARAGDY

Nagrodzono m.in. Henryka Mercika oraz abp. Skworca.

spotkanie, a także pochodzącego z Rudy Śląskiej arcy-
biskupa Wiktora Skworca oraz mieszkającego w na-
szym mieście Henryka Mercika, członka Zarządu Wo-
jewództwa Śląskiego.

– Jest to dla mnie niezwykle ważne wyróżnienie, bo 
po pierwsze otrzymałem je w roku jubileuszowym, a po 
drugie grono, w którym się znalazłem, zobowiązuje do 
tego, byśmy nie tylko dalej ocalali różnorodność oraz 
wielokulturowość Górnego Śląska, ale także żebyśmy 
mogli się tym dziedzictwem podzielić. Bo Górny Śląsk 
to wielokulturowość oraz ludzie różnych wyznań, któ-
rzy ten Górny Śląsk oraz jego świetność budowali. I ci 
ludzie zostawili tutaj nie tylko ślady materialne, ale 
i wyznaniowe – podkreślił Henryk Mercik.

Dodajmy, że dotychczas Śląskie Szmaragdy otrzy-
mali m.in. Kazimierz Kutz, prof. Jerzy Buzek, czy 
Adam Małysz. JO
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MAKSYMA NA PAŹDZIERNIK
Jeśli możesz coś zrobić lub 

marzysz, że mógłbyś to zrobić, 
zabierz się za to. Odwaga ma 

w sobie moc i geniusz.
Johann Wolfgang Goethe

Informacja o przeprowadzonym  
Zebraniu Osiedlowym w zasobach  

Administracji nr 7  
w Orzegowie, Goduli

W Radzie Osiedla ADM-7 po-
wstały dwa wakaty, które należało 
uzupełnić o dwie osoby. Wybory 
członków Rad Osiedli leżą w kom-
petencji zebrania osiedlowego. 
W związku z tym Zarząd na podsta-
wie przepisów Statutu RSM zwołał 
zebranie osiedlowe w dniu 
2.10.2017 r. O tym fakcie zawiado-
mił poprzez ogłoszenia wywieszo-
ne na klatkach schodowych w zaso-
bach Administracji nr 7 oraz w In-
ternecie.

Udział w nim wzięli mieszkańcy 
zasobów Administracji – dzielnice 
Orzegów, Godula.

Nad prawidłowym przebiegiem 
zebrania pod względem formalnym 
i prawnym czuwał prawnik. Zebra-
nie przeprowadzono zgodnie z Re-

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa 
posiada do wynajęcia od zaraz lokale użytkowe  

+ boksy handlowe zgodnie z wykazem.

Przed przejęciem lokalu, boksu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji  
w wysokości trzymiesięcznych należności czynszowych.

ww. wykaz oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 248-
24-11 wew. 311, 267 lub w dziale Członkowsko-lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 

12.

15 Fiołków 8 Wymiana pionu wodnego 6 877,80 
  Konserwacja instalacji elektrycznej 7 881,40
16 Magazynowa 6 Wymiana przykanalika instalacji sanitarnej 5 034,12
17 Norwida 20 Wymiana poziomu kanalizacyjnego 14 123,61
  Konserwacja instalacji elektrycznej 2 101,62
  Remont domofonu 2 246,40
18 Magazynowa 8 Konserwacja instalacji elektrycznej 12 612,52
19 Szyb Powietrzny 7 Konserwacja instalacji elektrycznej 10 740,44
20 Bzów 3 Konserwacja instalacji elektrycznej  1 153,22
21 Wolności 90 Malowanie klatek schodowych 45 993,05
  Konserwacja instalacji elektrycznej 12 065,79
22 Wolności 92 Konserwacja instalacji elektrycznej 18 133,85
  Remont drogi 36 445,63
23 Norwida 22 a,b Wymiana rozdzielni głównej 32 010,12
24 Norwida 14 Remont chodnika 33 892,40
25 Wolności 20 Konserwacja dźwigu 841,32
26 Zasoby ADM 3 Remont lokali własnych 78 020,06
27 Zasoby ADM 3 Wymiana okien 74 870,41
  Refundacje za okna 16 207,00
28 Zasoby ADM 3 Wymiana wodomierzy  66 537,78

Rudzka Spółdzielnia
MieSzkaniowa 

ogłasza przetarg dwustopniowy na wykonanie 
w swoich zasobach robót remontowo-budowlanych 
w 2018 r. i zaprasza wykonawców do składania ofert 

wstępnych (i etap przetargu) na niżej wymienione 
rodzaje robót:

OGÓLNOBUDOWLANE1. 
MALARSKIE2. 
KOMINIARSKIE I ZDUŃSKIE3. 
DEKARSKIE4. 
STOLARSKIE5. 
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA PŁYT AZBESTOWYCH TYPU „ACEKOL”  6. 
Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
CZĘŚCIOWE DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKÓW7. 
ŚLUSARSKIE8. 
DROGOWE9. 
URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI OSIEDLOWEJ 10. 
WYKONANIE I REMONTY PLACÓW ZABAW, MAŁEJ ARCHITEKTURY  11. 
ORAZ PLACYKÓW GOSPODARCZYCH
ZAKUP I DOSTAWA PIASKU DO PIASKOWNIC ŁĄCZNIE 12. 
Z TRANSPORTEM
ELEKTRYCZNE 13. 
KONTROLA INSTALACJI GAZOWYCH ŁĄCZNIE Z USUWANIEM 14. 
STWIERDZONYCH PRZECIEKÓW
REMONTY INSTALACJI WODNEJ, C.O., GAZOWEJ, KANALIZACJI  15. 
WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ
USUWANIE AWARII KANALIZACYJNYCH Z MONITORINGIEM16. 
DERATYZACJA, DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA I USUWANIE GNIAZD OS17. 

Oferty na wybrane rodzaje robót należy składać w zamkniętych kopertach 
z dopiskiem „PRZETARG DWUSTOPNIOWY – OFERTA WSTĘPNA” w sekretaria-
cie RSM do dnia 22.11.2017.r. do godz. 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.11.2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie RSM, 
w pokoju nr 317.

Oferty powinny spełniać warunki „Regulaminu przetargów” obowiązujące-
go w RSM oraz powinny być przygotowane w zakresie i sposobie określonym 
w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”.

Formularz zawierający „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia” 
można odebrać od dnia 18.10.2017r. do dnia 21.11.2017 r. w siedzibie Zama-
wiającego, adres: Ruda Śląska, 

ul. Magazynowa 12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego należy:

dokonać wpłaty na konto PKO BP SA I/O Gliwice 43 1020 2401 0000 • 
0302 0039 3751,
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu • 
w celu odebrania faktury VAT,
odebrać SIWZ w pokoju nr 310.• 

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub 
e-mailem zamówienie, z podaniem danych potrzebnych do wystawienia fak-
tury VAT.

Cena formularza wynosi: 123,00 zł z VaT-em.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Teresa Kałuża i Sta-
nisław Wuzik, w siedzibie Spółdzielni pokój 310 i 309 tel. 32 248-24-11 wew. 
306 i 286 w godzinach od 7.00 do 10.00 od poniedziałku do piątku.

Wyniki przetargu zamawiający ogłosi na tablicy ogłoszeń w budynku Zarzą-
du i Internecie.

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37 
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751

Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa

gulaminem zebrań osiedlowych 
zatwierdzonym przez Radę Nad-
zorczą RSM. Każde zebranie osie-
dlowe jest zebraniem wyborczym, 
jednak porządek obrad przewidy-
wał czas na przedstawienie pracy 
Administracji i Rady Osiedla. 
W czasie liczenia głosów przez Ko-
misję Skrutacyjną kierownik Admi-
nistracji przedstawiła sytuację na 
osiedlu, po czym był czas na dysku-
sję.

Podajemy skład całej Rady 
Osiedla Administracji nr 7 – 
dzielnice Orzegów, Godula na 
okres do końca kadencji 2014-
2018 r. w kolejności alfabetycz-
nej.

Łopuszańska Bożena1. 
Prochwicz Janina2. 

Rams Michał3. 
Starzyk Krzysztof4. 
Theiner Agata5. 

Przypominamy, siedziba Rady 
Osiedla mieści się w Rudzie Ślą-
skiej 4 przy ul. Zielińskiego 8. 

Terminy posiedzeń to trzeci po-• 
niedziałek miesiąca od godz. 
16.00 do 18.00. 
Terminy dyżurów to każdy po-• 
niedziałek miesiąca w godz. od 
16.00 do 17.00.
Wszystkich zainteresowanych 

zapraszamy do udziału w spotka-
niach z przedstawicielami Rady 
Osiedla Administracji nr 7 – Orze-
gów, Godula.

Zarząd Rudzkiej  
Spółdzielni 

Mieszkaniowej

Niniejszym informujemy, że w podanej na łamach „Wiadomości Rudzkich” w dniu 4.10.2017 r. realizacji rze-
czowego funduszu remontowego Administracji nr 3 wkradł się błąd polegający na przesunięciu kilku pozycji robót. 
W związku z tym podajemy poprawioną informację w tym zakresie dotyczącą części wcześniej błędnie podanej.

Za pomyłkę serdecznie przepraszamy.

SprOStOwAnIe
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Pierwszoklasiści ze Szko-
ły Podstawowej nr 7 im.  
A. Mickiewicza mogą się już 
czuć pełnoprawnymi ucznia-
mi. W środę (4.10) w pla-
cówce odbyło się uroczyste 
pasowanie na ucznia, pod-
czas którego pierwszaki ślu-
bowały, czyli złożyły pewne-
go rodzaju przyrzeczenie 
wobec szkoły. 

– Od początku września 
dzieciaki przygotowują się do 
tego wydarzenia. Dzieci są 
bardzo przejęte tą uroczysto-
ścią i aktem ślubowania, bardzo to przeżywają, bo cze-
kały na ten moment, od kiedy przyszły do szkoły – tłu-
maczyła Alicja Polak, wychowawczyni pierwszej klasy 
w Szkole Podstawowej nr 7. – Nasze pierwszaki stały 
się pełnoprawnymi uczniami. Zaśpiewały piosenki, re-
cytowały wiersze, a potem zostały pasowane na 
uczniów – dodała. W wydarzeniu wzięli udział także 
rodzice, którzy razem ze swoimi pociechami przeży-

wali święto, a pierwszaki specjalnie dla nich popisały 
się swoimi umiejętnościami wokalnymi i recytatorski-
mi. – Bardzo nam się podoba w pierwszej klasie, mamy 
fajną panią i fajne koleżanki, dobrze się bawimy w szko-
le i uczymy. Nasza szkoła jest super i bardzo ją lubimy 
– powiedziały Nadia Krzykowska i Julka Franiel, 
uczennice klasy I a w Szkole Podstawowej nr 7. 

 AL  

24 pierwszoklasistów zostało pasowanych.

RUDA

W Osiedlowym Domu Kultury Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Matecznik” odbyło się podsumowanie 

trzynastej edycji Wakacyjnej Rudzkiej Kropli Krwi. 
W tym roku podczas zbiórki zorganizowanej przez 
przez Stowarzyszenie HDK RP Klub im. Henryka Du-
nanta przy RSM, zebrano prawie 30 litrów krwi. 

– Tegoroczny wynik zbiórki jest dla nas zadowalają-
cy. Co roku osiągamy podobne efekty i cieszymy się z te-
go, że dołączają do nas nowe osoby, które chcą pomóc 
innym. Mamy także stałe grono dawców, którzy nigdy 
nie zapominają o oddawaniu krwi i zawsze pamiętają 
o tym, że ich krew może uratować komuś życie – mówił 
Andrzej Krzyjszczyk, prezes klubu Stowarzyszenia 
Honorowych Dawców Krwi RP im. Henryka Dunanta 
przy RSM w Rudzie Śląskiej.

Tradycyjnie podczas gali wręczono podziękowania 
dla honorowych krwiodawców oraz wręczono nagrody 
i wyróżnienia. Zaproszeni goście przypominali o tym, 
jak ważne jest oddawanie krwi, które może przyczynić 
się do uratowania życia.  AW

Krwiodawcom i sponsorom wręczono podziękowania. 

HAleMbA�

NOWY�bYTOM/KOCHŁOWICe

Rudzianie pomagali  
potrzebującym 

W miniony weekend odbyły się dwie imprezy, pod-
czas których rudzianie mogli wspomóc potrzebujących. 
W Kochłowicach zbierano fundusze na rehabilitację 
Michałka Prasoła, z kolei w Nowym Bytomiu odbył się 
koncert pod hasłem „Razem możemy więcej”. 

Koncert w Miejskim Centrum Kutury odbył się już 
po raz drugi. Impreza zorganizowana została w ramach 
projektu „Generacje”, którego celem jest współpraca 
młodzieży oraz seniorów, a biorą w nim udział m.in. 
podopieczni Świetlicy Socjoterapeutycznej Ośrodka 
św. Elżbiety oraz Fundacja Przyjaciół Świętego Miko-
łaja. To dla nich w Miejskim Centrum Kultury zebrały 
się osoby o wielkich sercach. Dzięki nim na realizację 
projektu udało zebrać prawie 5 tysięcy złotych. 

Natomiast w Kochłowicach w auli III Liceum Ogól-
nokształcącego odbył się festyn charytatywny. Podczas 
imprezy zadbano o atrakcje dla najmłodszych, zorgani-
zowano licytację oraz koncerty muzyczne. Na rehabili-
tację małego mieszkańca tej dzielnicy – Michała Praso-
ła, który cierpi na zespół Westa – dzięki stowarzyszeniu 
Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska udało się 
uzbierać ponad 2300 złotych. – Jak zawsze mieszkańcy 
Kochłowic pokazali, jak wielkie mają serca. Dzięki ich 
ofiarności mały Michał jest znów o krok bliżej do prze-
szczepu komórek macierzystych. Pieniądze przydadzą 
się także na rehabilitację – mówi Rafał Wypior, prezes 
stowarzyszenia i organizator imprezy. 

AW

bYKOWNIA�

Matematyczny
sprawdzian

W SP nr 23 odbył się  
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

W ramach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 w Bykowinie 
sprawdzali wiedzę starszych mieszkańców dzielnicy. 
Przedtem wzięli udział w szeregu zadań matematycz-
nych. 

Przygotowania do Światowego Dnia Tabliczki Mno-
żenia trwały tydzień. Uczniowie rozwiązywali codzien-
nie zadania związane z tabliczką mnożenia. Każdego 
dnia na korytarzach szkolnych pojawiały się także ko-
lejne kolorowe kartki z zapisanymi działaniami mnoże-
nia. Podsumowaniem akcji był ogólnoszkolny egza-
min, kiedy to na wszystkich przerwach uczniowie loso-
wali karteczki o trzech stopniach trudności, na których 
znajdowało się pięć działań do obliczenia. Finalistów 
wyłoniono w dwóch kategoriach – w klasach od IV do 
VI i w klasie VII. 

Na tym jednak obchody nie zakończyły się. Bowiem 
hasło tegorocznego Światowego Dnia Tabliczki Mno-
żenia brzmiało: „Młodsi sprawdzają czy starsi tablicz-
kę mnożenia znają”. W związku z tym finaliści egzami-
nów przetestowali nauczycieli i pracowników szkoły 
oraz mieszkańców dzielnicy Bykowina. – Możliwość 
przepytywania starszych z tabliczki mnożenia dała wie-
le radości uczniom, którzy z niecierpliwością czekają 
na kolejną edycję imprezy – mówi Teresa Baranowska, 
nauczycielka matematyki w SP 23. AW
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Walczą z cukrzycą

Podczas spotkania można było  
m.in. zmierzyć ciśnienie.

Śląskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz Oddział II 
Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala Miej-
skiego w Rudzie Śląskiej po raz kolejny włączyły się 
w obchody Światowego Dnia Zwalczania Cukrzycy. 
– Odpowiedzialność za swoje zdrowie jest nade wszyst-
ko cenna. Dlatego cieszę się, że Śląskie Stowarzyszenie 
Diabetyków zajmuje się osobami, które zachorowały na 
cukrzycę – podkreśliła Anna Krzysteczko, wiceprezy-
dent Rudy Śląskiej podczas spotkania w Miejskim 
Centrum Kultury.  Podczas akcji można było bezpłat-
nie zmierzyć poziom glukozy we krwi i ciśnienie tętni-
cze, sprawdzić swoje BMI oraz wysłuchać prelekcji  
i wykładów, m.in. dr Henryka Rudzkiego. – Co piąta 
osoba po 65. roku życia ma cukrzycę, ale nie wszyscy 
chorzy o tym wiedzą – zaznaczył dr Henryk Rudzki, 
ordynator rudzkiej Diabetologii. – Upowszechnienie 
profilaktyki cukrzycy oraz wczesne jej wykrywanie są 
konieczne – dodał. Uczestnicy spotkania dowiedzieli 
się np., jak radzić sobie z chorobą. – Pokazujemy, jaki 
tryb życia powinni prowadzić ludzie chorzy na cukrzy-
cę oraz nią zagrożeni, jakich zasad powinni przestrze-
gać  oraz w jaki sposób się leczyć – wyliczała Krystyna 
Cebularz, prezes Śląskiego Stowarzyszenia Diabety-
ków w Rudzie Śląskiej.  AL
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 Marcin Kydryński opowiedział m.in.  
o podróżach do Afryki. 
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Afrykańskie wspomnienia

Kropla krwi podsumowana 

Witajcie pierwszaki 

W miniony piątek (6.10) Rudę Śląską odwiedził 
Marcin Kydryński. W filii MBP nr 18 znany dzienni-
karz, pisarz i kompozytor opowiadał o swoich podró-
żach, muzyce i fotografii. Jednak spotkanie poświęcone 
było głównie jego najnowszej książce „Biel. Notatki  
z Afryki”. – Jestem ogromnie wdzięczny, że mimo piąt-
kowego, chłodnego wieczoru, zechcieli Państwo przyjść 
i ze mną porozmawiać. Każde z moich autorskich spo-
tkań jest zupełnie inne od poprzedniego i jestem bardzo 
ciekawy, w jakim kierunku pójdzie nasza rozmowa – po-
wiedział Marcin Kydryński do słuchaczy zgromadzo-
nych w filii MBP nr 18. 

Podczas spotkania miłośnicy twórczości Kydryń-
skiego mieli okazję nie tylko porozmawiać o jego nowej 
książce, ale także podziwiać zdjęcia z afrykańskich po-
dróży i posłuchać muzyki. – Staramy się, aby w naszym 
mieście kultura cały czas się rozwijała, dlatego posta-
nowiliśmy zaprosić do nas Marcina Kydryńskiego – za-
znaczyła Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Ślą-
skiej. – Już od jakiegoś czasu odbywa się u nas wiele 

spotkań z różnymi autorami i dochodzą do mnie sygna-
ły, że rudzianom to się podoba i potrzebują tego typu 
imprez. Myślę, że w przyszłości będzie ich więcej – do-
dała.  AL

RUDA�

Hej przeleciał 
ptaszek… 

W piątek (6.10) w Muzeum Miejskim w Rudzie Ślą-
skiej odbył się wernisaż wystawy „Hej przeleciał pta-
szek…”. Zwiedzający mogli zobaczyć tradycyjne i au-
torskie motywy w wycinankach Doroty Kędzior, Zofii 
Tomeczek, Ewy Wrożyny oraz Marka Wacława Judyc-
kiego.

Na ekspozycję składa się ponad setka prac, zachwy-
cających precyzją wykonania, bogactwem symboli 
oraz wyjątkową kompozycją. – Twórcy pełnymi gar-
ściami czerpią z tradycyjnego wzornictwa ludowego, 
jednak swobodnie i twórczo je rozwijają, podążając  
w kierunku w pełni nowoczesnej, artystycznej wypowie-
dzi – mówi Andrzej Godoj z Muzeum Miejskiego im. 
Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej. – Wbrew 
tytułowi wystawy tematyka prac nie ogranicza się wy-
łącznie do przedstawienia lekkich, scen rodzajowych, 
typowych dla sztuki ludowej, ale sięga po tematykę 
i motywy ze świata klasycznej literatury, historii oraz 
sztuki, poruszając przy tym uniwersalne wartości 
– podkreśla.   AW
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Jak podróżujemy w regionie?

Do listopada trwają badania ankietowe na potrzeby Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskie-
go, prowadzone również w Rudzie Śląskiej. Zebrane informacje pomogą m.in. w dostosowaniu rozkładów jazdy do potrzeb 
podróżnych oraz planowaniu przebiegu ulic, dróg i tras linii komunikacji miejskiej.

W wylosowanych gospodarstwach 
domowych, a także w centrach handlo-
wych, na dworcach i przystankach an-
kieterzy pytają o to, jak na co dzień prze-
mieszczamy się do pracy, szkoły, na za-
kupy lub do domu. Jeden wywiad trwa 
nie dłużej niż 10 minut. Wszystkie infor-
macje o badaniach można znaleźć na 
stronie http://studiumtransportowe.pl/.

Studium Transportowe Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego 
to pierwsze kompleksowe opracowanie 
dotyczące transportu dla obszaru 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropo-

lii, jak i całego subregionu centralnego 
województwa śląskiego. Realizowane 
jest na zlecenie Związku Gmin i Powia-
tów Subregionu Centralnego Woje-
wództwa Śląskiego, który wspólnie z Ko-
munikacyjnym Związkiem Komunal-
nym Górnośląskiego Okręgu Przemy-
słowego oraz Górnośląskim Związkiem 
Metropolitarnym fi nansuje niniejsze 
przedsięwzięcie. Ponadto projekt ten 
jest współfi nansowany ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014 – 2020.

Dodatkowo studium realizowane jest 
przy współpracy Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego oraz 
pozostałych organizatorów publiczne-
go transportu zbiorowego (MZK Ty-
chy, MZKP Tarnowskie Góry, MZDiM 
Jaworzno, ZKM Zawiercie, Koleje Ślą-
skie S.A., PKP PLK S.A.).

Wykonawcą opracowania jest kon-
sorcjum składające się z instytutu ba-
dawczego PBS Sp. z o.o., Biura Inży-
nierii Transportu Pracownie Projekto-
we Cejrowski & Krych Sp.j. oraz fi rmy 
International Management Services 
Sp. z o.o.

– Burloch tętni życiem o każdej porze 
roku. Zimą rudzianie korzystają z lodo-
wiska, natomiast w pozostałej części 
roku oblegany jest tor rolkarski. Chce-
my cały czas poszerzać ofertę rekre-
acyjną tego miejsca oraz poprawiać 
komfort użytkowania już istniejącej in-
frastruktury, dlatego realizujemy kolej-
ne inwestycje – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Pierwszym tegorocznym przedsię-
wzięciem realizowanym na terenie Bur-
locha było utworzenie zaplecza tech-
nicznego dla lodowiska. Powstało ono 
przy lodowisku, naprzeciw budynku 
z szatniami. Znajduje się tam teraz 
zmodernizowany garaż dla rolby czysz-
czącej lodowisko, ponadto zainstalowa-
ny został nowy kontener, który służy 
jako pomieszczenie techniczne, gdzie 
będzie można m.in. naostrzyć łyżwy. 
Zagospodarowany teren posiada także 
wydzielone miejsce na składowanie 
śniegu zebranego przez rolbę podczas 
konserwacji lodowiska. Wybudowany 
również został mur oporowy o długości 
ok. 40 m. Koszt tej inwestycji wyniósł 
blisko 0,5 mln zł.

Najnowsza inwestycja, która będzie 
realizowana na Burlochu, obejmuje 

Burloch +

Ośrodek sportowo-rekreacyjny Burloch Arena w Rudzie Śląskiej-Orzegowie z kolejnymi inwestycjami! Niebawem utworzona zostanie tam naturalna górka 
saneczkowa dla dzieci. Ruszą też prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku restauracji, gdzie powstaną m.in. miejsca do odpoczynku. 
Jeśli warunki pogodowe będą korzystne, to całość gotowa będzie jeszcze w tym roku. Burloch to jedna ze sztandarowych inwestycji sportowych Rudy Ślą-
skiej. Na rewitalizację ośrodka wydano już w sumie prawie 12 mln zł. Ostatnią zrealizowaną tam inwestycją było wykonanie zaplecza technicznego dla lo-
dowiska. Zostało ono oddane do użytkowania latem tego roku.

z kolei zagospodarowanie skarpy za 
budynkiem restauracji oraz terenu 
przed tym budynkiem. – Rozstrzygnię-
ty został już przetarg, niebawem pod-
pisana zostanie umowa i wykonawca 
będzie mógł wejść w teren. Kluczowe 
dla realizacji inwestycji będą warunki 
pogodowe, ale zakładamy, że całość 
zadania zrealizowana zostanie jeszcze 
w tym roku – informuje Piotr Janik, na-
czelnik Wydziału Inwestycji.

W ramach inwestycji na terenie 
ośrodka powstanie naturalna górka sa-
neczkowa dla dzieci. Zlokalizowana 
będzie ona w bezpośrednim sąsiedz-
twie restauracji. W tym celu skarpie 
zostanie nadane odpowiednie nachyle-
nia. Druga kluczowa część zadania 
dotyczy zagospodarowania terenu 
przed budynkiem restauracji. – Naj-
pierw teren zostanie wyrównany, a na-
stępnie ułożona zostanie nawierzchnia 
z płyt betonowych, która uzupełniona 
będzie trawą z rolki. Ponadto zainsta-
lowane zostaną tu elementy małej ar-
chitektury w postaci kręgów betono-
wych wokół drzew oraz stołów szacho-
wych. Dodatkowo zamontowany zo-
stanie stojak na rowery – wylicza Piotr 
Janik.

Przypomnijmy, że rewitalizacja 
ośrodka rozpoczęła się w 2013 r. 
W pierwszej kolejności powstało jedno 
z najlepszych w Polsce boisk do gry 
w rugby oraz unikatowy tor do jazdy na 
rolkach. W kolejnych latach powstało 
nowoczesne zadaszone lodowisko oraz 
zaplecze szatniowe. Wykonane zostało 
także oświetlenie boiska do rugby. 
W ubiegłym roku powstał z kolei 
800-metrowy tor do jazdy terenowej na 
rowerze oraz dwukondygnacyjna re-
stauracja z tarasem.

W sumie do tej pory realizacja 
wszystkich etapów modernizacji Bur-
loch Areny wyniosła około 11,8 mln zł.

W przyszłym roku w mieście realizo-
wana będzie budowa Traktu Rudzkie-
go, czyli rewitalizacja wybranych zie-
lonych przestrzeni, głównie w dwóch 
centralnych dzielnicach miasta – No-
wym Bytomiu i Wirku. Inwestycja ta 
ma kosztować ok. 8,3 mln zł, z czego 
ponad 6 mln zł stanowić będzie unijne 
dofi nansowanie z Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko na la-
ta 2014 – 2020. W ramach tej inwestycji 
rewitalizowane będą również miejsca 
w Orzegowie, w tym tereny zielone 
w rejonie Burloch Areny. TK

Celem studium jest opracowanie 
koncepcji i kierunków rozwoju syste-
mu transportowego na obszarze całego 
subregionu centralnego województwa 
śląskiego. Środkiem do osiągnięcia te-
go celu będzie komputerowy model 
ruchu odwzorowujący procesy zacho-
dzące w systemie transportowym ba-
danego obszaru.

Głównym obszarem analizy w ra-
mach Studium Transportowego Subre-
gionu Centralnego Województwa Ślą-
skiego, dla którego zostanie skonstru-
owany model transportowy, jest 
41 gmin wchodzących w skład Górno-

śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz 
gmina Jaworzno (gminy te tworzą 
łącznie strefę 0 studium).

Dodatkowo część badań i analiz 
obejmuje tzw. strefę 1, którą tworzą 
pozostałe 31 gmin z subregionu cen-
tralnego oraz gminy, które nie należą 
do tego obszaru, a bezpośrednio przy-
legają do strefy 0, tj. pięć gmin z ob-
szaru subregionu zachodniego i pół-
nocnego województwa śląskiego oraz 
dziewięć gmin z województwa mało-
polskiego i trzy gminy z województwa 
opolskiego.

WG



11www.wiadomoscirudzkie.pl  11.10.2017

Ciasto zaproponowane przez ru-
dziankę swoją nazwę zawdzięcza pier-
niczkom „Katarzynki”. Składa się 
z warstw biszkoptu, kremu budynio-
wego, powideł lub dżemu oraz oczy-
wiście popularnych „Katarzynek”. Na 
pierwszy rzut oka wygląda na czaso-
chłonne, ale tak naprawdę do upiecze-
nia jest tylko biszkopt, a do przygoto-
wania krem budyniowy i ewentualnie 
polewa. – Wygodne jest też to, że przy-
gotowuje  się  je  dzień  wcześniej,  aby 
pierniki nasączyły się kremem i zmię-
kły – wyjaśnia autorka przepisu. 
– „Katarzynki”  to najbardziej  roz-

poznawalny  kształt  toruńskiego  pier-
nika.  Na  przestrzeni  lat  pojawiło  się 
wiele legend o jego powstaniu. Jest to 
również najdłużej produkowana forma 
toruńskich  pierników,  niespotykana 
nigdzie indziej na świecie. Swój wyjąt-
kowy smak „Katarzynki” zawdzięcza-
ją użyciu największej ilości mieszanki 
przypraw korzennych oraz zastosowa-
niu specjalnie wyrabianego, beztłusz-

Katarzynka smakiem września

Przekładaniec z „Katarzynkami” został potrawą września w konkursie „Rudzkie Smaki”. – To bardzo proste w wykonaniu, kilkuwarstwowe ciasto. Pachnie 
piernikiem i powidłami – zachęca do wypróbowania przepisu Joanna Szefer z Rudy Śląskiej. Do końca października można przesyłać do rudzkiego magistra-
tu przepisy na danie syte i rozgrzewające. Najlepsze propozycje mieszkańców zostaną zebrane w kalendarzu kulinarnym na 2018 rok.

–  Jest  to  bardzo  ważny  dokument. 
Można powiedzieć, że to swego rodza-
ju  ścieżka  postępowania  jeśli  chodzi 
o realizację projektów z zakresu inteli-
gentnych  systemów  miejskich.  Mają 
one ułatwić i poprawić komfort życia 
mieszkańców  w  Rudzie  Śląskiej  oraz 
usprawnić  zarządzanie  miastem  
– podkreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic.

Dokument, który przygotowywany 
był od końca czerwca br., zawiera kon-
kretne rozwiązania, jakie powinny być 
wdrażane w najbliższych latach w Ru-
dzie Śląskiej. Powstanie koncepcji po-
przedzone zostało przygotowaniem 
diagnozy obejmującej zaawansowanie 
miasta w realizację idei Smart City.
– Wykonano inwentaryzację aktual-

nie  wykorzystywanych  w  Rudzie  Ślą-
skiej systemów automatyki, sterowania 
oraz  technologii  informatycznych  
i komunikacyjnych – wylicza wicepre-
zydent Michał Pierończyk. – Pozwoli-
ło to wskazać te obszary funkcjonowa-
nia miasta,  które  powinny  być  szcze-
gólnie  rozwijane  pod  kątem  nowych 
technologii – dodaje.

Niewątpliwie kluczowym zadaniem 
będzie rozbudowa miejskiej sieci sze-

Plan na inteligentne miasto

Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej, utworzenie systemu stacji pogodowych wraz z analizatorami jakości powietrza, powstanie platformy e-usług 
dla mieszkańców oraz inteligentnego systemu sterowania ruchem – to zadania z zakresu Smart City, które w najbliższych latach chcą realizować władze 
Rudy Śląskiej. Szczegóły określa specjalna koncepcja, która właśnie została przygotowana na zlecenie magistratu. Zgodnie z założeniami tego dokumentu 
pierwsze projekty realizowane będą już w przyszłym roku.  

rokopasmowej. – Jest  to  „kręgosłup 
techniczny” dla większości systemów, 
które miałyby być wdrażane. Dlatego 
tak ważne jest jej utworzenie. W kon-
cepcji  przedstawionych  zostało  kilka 
scenariuszy, w jaki sposób ma być ta-
ka  sieć  tworzona  oraz w  jaki  sposób 
jej budowa ma być finansowana – in-
formuje Arkadiusz Godlewski, dorad-
ca prezydenta miasta ds. Smart City.

Sieć szerokopasmowa będzie pod-
stawą do budowy pozostałych syste-
mów. Wymienić tu trzeba rozbudowę 
monitoringu, utworzenie systemu sta-
cji pogodowych wraz z analizatorami 
powietrza, które mają być zainstalo-
wane w newralgicznych punktach 
miasta. Inne projekty, które miałyby 
bazować na sieci szkieletowej, to zin-
tegrowany system sterowania oświe-
tleniem ulicznym, czy inteligentny 
system sterowania ruchem obejmują-
cy m.in. system obszarowego sterowa-
nia ruchem drogowym, system infor-
macji o wolnych miejscach parkingo-
wych, system informacji pasażerskiej, 
system informacji dla kierowców. 
Koncepcja Smart City zakłada także 
otwarcie danych, których właścicie-
lem jest miasto. – Umożliwi to miesz-

kańcom  tworzenie własnych aplikacji 
z  wykorzystaniem  danych  miejskich, 
które mogą  tworzyć  inteligentne mia-
sto – tłumaczy Arkadiusz Godlewski.

Ważne z punktu widzenia miesz-
kańców będzie rozwijanie tzw.  
e-usług. Chodzi tu o stworzenie plat-
formy, dzięki której będzie można do-
konywać płatności on-line, a także 
otrzymywać elektroniczne powiado-
mienia SMS lub mailowe o stanie za-
łatwianych spraw. Okazuje się, że 
utworzenie takiej platformy wcale nie 
jest odległe. –  Staramy  się  o  środki 
unijne  na  ten  cel.  Złożony  już  został 
wniosek  o  dofinansowanie.  Przeszedł 
już  on  ocenę  formalną,  a  do  końca 
października znane mają być ostatecz-
ne  wyniki  – wylicza wiceprezydent 
Pierończyk. – Jeśli wszystko potoczy-
łoby  się  po  naszej  myśli  i  naszemu 
miastu  przyznana  zostałaby  dotacja, 
to  prace  nad  tym  zadaniem mogłyby 
ruszyć już w przyszłym roku, natomiast 
cała  platforma  byłaby  gotowa  do  
2020 r. – zapowiada.

Co ważne, platforma ta może być 
docelowo rozbudowywana o aplikację 
miejską, dzięki której mieszkańcy mo-
gliby otrzymywać informacje o naj-

ważniejszych wydarzeniach w mie-
ście, sprawach załatwianych w urzę-
dzie, danych dotyczących zanieczysz-
czeń powietrza, sami zaś mogliby 
zgłaszać wszelkiego rodzaju interwen-
cje.    

Dokument wskazuje również poten-
cjalne źródła finansowania poszcze-
gólnych zadań. Są to fundusze unijne, 
ale również jako rekomendacja wska-
zywane jest partnerstwo publiczno-
prywatne.  

– Między  innymi  na  tej  podstawie 
będziemy  dobierać  inwestycje,  które 
mają być w pierwszej kolejności reali-
zowane. Nie bez znaczenia będą tu ter-
miny  ogłoszenia  konkursów  unijnych 
na dofinansowanie takich zadań – in-
formuje Michał Pierończyk. – Co waż-
ne, główne założenia koncepcji Smart 
City  zostaną  także  ujęte w  aktualizo-
wanej właśnie Strategii Rozwoju Mia-
sta – dodaje.

Ruda Śląska już od pewnego czasu 
realizuje zadania mające znamiona 
Smart City. W mieście od dwóch lat 
funkcjonuje Publiczny System Infor-
macji Przestrzennej. To informatyczne 
narzędzie nie tylko dla urzędników, ale 
również inwestorów i mieszkańców 

miasta. Obejmuje ono dane z państwo-
wego zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego, miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego czy ewiden-
cji dróg i obiektów mostowych. Posia-
da także moduł zgłoszeń, pozwalający 
mieszkańcom wskazywać miejsca za-
kłóceń porządku, różnych awarii, ak-
tów wandalizmu czy uszkodzeń dróg.

Ponadto w ramach partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego w mieście od 
2016 r. w 12 placówkach oświatowych 
funkcjonuje system zarządzania ener-
gią. W placówkach tych zamontowano 
urządzenia monitorujące zużycie ener-
gii. Są one sterowane zdalnie poprzez 
system informatyczny, dzięki któremu 
optymalizowane jest zużycie ciepła.

Na zlecenie miasta opracowywany 
jest projekt budowy inteligentnego 
parkingu przy ul. Markowej w No-
wym Bytomiu przy Miejskim Cen-
trum Kultury. Parking ma być m.in. 
wyposażony w czujniki detekcyjne, 
wykrywające obecność pojazdu na 
stanowisku oraz tablicę świetlną infor-
mującą o liczbie miejsc ogółem i licz-
bie miejsc wolnych. Budowę parkingu 
zaplanowano na przyszły rok.
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czowego ciasta – czytamy na oficjal-
nej stronie toruńskiej fabryki. 

–  W  kolejnym  etapie  konkursu  na 
przesyłanie  przepisów  jest  czas  do 
końca miesiąca. Czekamy na przepisy 
na coś sytego i rozgrzewającego – mó-
wi Iwona Małyska z Wydziału Komu-
nikacji Społecznej i Promocji Miasta 
UM. – Okres jesienno-zimowy to czas 
na serwowanie treściwych potraw, od-
powiednich w diecie jesienno-zimowej 
– dodaje.

Przepisy wraz ze zdjęciem potrawy 
można przesyłać drogą e-mailową na 
adres media@ruda-sl.pl, pocztą na ad-
res Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudz-
kie Smaki”, bądź składać osobiście 
w Wydziale Komunikacji Społecznej 
i Promocji Miasta (p. 325).

Katarzynka
Składniki:
3 opakowania pierników „Kata-

rzynki” bez polewy,
1,5 słoika dżemu z czarnej porzecz-

ki lub powideł śliwkowych.

Biszkopt:
5 jaj,
1 szklanka cukru,
1 niepełna szklanka mąki,
1 łyżeczka proszku do pieczenia.
Żółtka ubijamy z cukrem, osobno 

ubijamy białka. Do żółtek dodajemy na 
przemian łyżkę mąki z proszkiem do 
pieczenia i łyżkę białek, delikatnie mie-
szając. Wlewamy do formy i pieczemy 
w temp. 180oC około 20 minut.

Krem:
¾ szklanki cukru,
3 łyżki mąki ziemniaczanej,
3 łyżki mąki pszennej,
szklanka mleka.
W ½ szklanki mleka rozprowadza-

my dwa rodzaje mąki, pozostałe mle-
ko zagotowujemy. Do gotującego się 
mleka wlewamy masę z mąki i gotuje-
my budyń. Zimny budyń ucieramy  
z ½ kostki masła, 3 łyżkami spiritusu 
i sokiem z ½ cytryny. 

Przygotowanie: Upieczony i ostu-
dzony biszkopt kroimy na dwa blaty. 

Na blasze układamy warstwami: bisz-
kopt, dżem z czarnej porzeczki, ½ kre-
mu, pierniki, dżem, pozostały krem, 
biszkopt. Z wierzchu rozprowadzamy 

polewę czekoladową. Najlepiej ciasto 
przygotować dzień wcześniej i włożyć 
do lodówki. 

Smacznego! IM

Katarzynka ma wyjątkowy smak. Pachnie piernikiem i powidłami.



Jeżeli więc mamy podejrzenie źle 
działającej instalacji w budynku komu-
nalnym, można zwrócić się z tym pro-
blemem do MPGM TBS, które wysyła 
na miejsce kominiarza. Ten za pomocą 
kamery inspekcyjnej, wpuszczanej do 
komina, monitoruje przewód na całej 
długości i szuka przyczyny problemów. 

Krok 2 
– Regularna wentylacja

Przez cały sezon grzewczy należy 
dbać o to, żeby powietrze w pomiesz-
czeniach było odświeżane. – Nie zasła-
niajmy otworów wentylacyjnych, regu-
larnie czyśćmy kratki, nie uszczelniajmy 
nadmiernie okien, a w razie wątpliwo-
ści zgłaszajmy konieczność wykonania 
pomiarów tlenku węgla – wylicza Jo-
achim Frank dyrektor ds. technicznych 
w MPGM TBS. – Bowiem niedrożność 
systemu wentylacji występuje w przy-
padku zasłonięcia lub zanieczyszczenia 
otworów wentylacyjnych w pomieszcze-
niach, w których gromadzą się spaliny 
bez możliwości odpływu. Spaliny te za-
pychają komin lub nawet prowadzą do 
wracania tego zanieczyszczonego po-
wietrza na mieszkanie – dodaje. 

Pamiętaj, że tylko odpowiednia 
wentylacja i regularne wietrzenie 
pomieszczeń pozwoli Ci uniknąć 
zatrucia tlenkiem węgla!

Ponadto MPGM TBS ze swojej stro-
ny przy remontach mieszkań komunal-
nych montuje okna z nawiewnikami, 
które za sprawą wbudowanego otworu 
dodatkowo wspomagają cyrkulację po-
wietrza. 

Krok 3  – Czujniki czadu
To właśnie one wykrywają w odpo-

wiednim momencie przekroczenie po-
ziomu tlenku węglowego. – Nie jest to 
wymóg, ale zachęcamy mieszkańców do 
nabycia takiego czujnika. Szczególnie 
w sytuacjach, kiedy w przeszłości wy-
stępowały problemy z kominem – pod-
kreśla Tomasz Rzeżucha.
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Tylko podczas ostatniego sezonu 
grzewczego w województwie śląskim 
poszkodowanych (podtrutych) osób 
w wyniku ulatniania się tlenku węgla 
było 891 (w tym 304 dzieci). Na staty-
styki te składają się m.in. dane z Rudy 
Śląskiej, która niestety mieściła się 
w ubiegłym sezonie w gronie miast, gdzie 
było najwięcej niebezpiecznych sytuacji. 
W wyniku podtrucia czadem poszkodo-
wanych zostało 56 osób (w tym 19 dzie-
ci). Niestety jedna osoba zmarła na sku-
tek zatrucia. Te statystyki pokazują, jak 
ważne jest zachowanie bezpieczeństwa 
podczas sezonu grzewczego. Głównie 
dotyczy to budownictwa mieszkaniowe-
go, które ogrzewane jest piecami węglo-
wymi. Ponad połowa zasobu mieszka-
niowego, którym zarządza MPGM TBS, 
jest ogrzewana właśnie w ten sposób. |
– Rozpoczyna się sezon grzewczy, więc 
od nowa uruchamiamy wszystkie instala-
cje. Kominy przez te kilka miesięcy w cią-
gu okresu letniego nie pracowały albo 
pracowały sporadycznie, więc nie są one 
rozgrzane. Trzeba odpowiednio przygo-
tować instalację grzewczą, żeby była ona 
w stanie pracować w normalnym trybie 

Rozpocznij sezon grzewczy z głową
Rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim wraca problem tlenku węgla w przypadku palenia w piecach wę-
glowych. W związku z tym, jak co roku, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego w Rudzie Śląskiej przypomina mieszkańcom o zagrożeniach występujących w sezonie 
grzewczym, związanych z ulatnianiem się tego gazu, potocznie zwanego czadem. Aby uchronić siebie oraz swo-
ich domowników najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie instalacji grzewczych, a także regularna wenty-
lacja pomieszczeń. MPGM TBS, jako zarządca budynków komunalnych, także dba o to poprzez zlecanie regular-
nych przeglądów kominiarskich oraz realizację bieżących napraw. 

13  – tyle ofi ar śmiertelnych z powodu zatrucia
  czadem odnotowano w ubiegłym sezonie
 grzewczym w całym regionie.

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 

Problem ulatniania się tlenku węgla dotyczy 
głównie budynków opalanych węglem.

i aby nie dochodziło do ulatniania się 
tlenka węgla – wyjaśnia Bogusław Wać-
ko, prezes MPGM TBS. 

Krok 1 
– Odpowiednie 

przygotowanie instalacji
Budynki komunalne, którymi zarzą-

dza MPGM TBS, poddawane są co-
rocznym przeglądom kominiarskim. 
To wtedy pod okiem fachowców 
sprawdzane jest odpowiednie podłą-
czenie pieców do ciągów kominowych 
oraz to czy sam komin ma tzw. ciąg. 
Kominiarze kontrolują także, by komi-
ny nie były popękane. Jeżeli jest taka 
potrzeba – MPGM TBS zleca prace 
naprawcze. – My jako zarządca dbamy 
o to, żeby odpowiednio przygotowane 
były części wspólne budynków. Po ta-
kim przeglądzie kominiarskim, sprzą-
dza się protokół, który jest wręczany 
właścicielowi i najemcy w celu zasto-
sowania się do zaleceń. To od nas 
wszystkich zależy, czy kolejny sezon 
grzewczy będzie bezpieczny – apeluje 
Tomasz Rzeżucha, wiceprezes MPGM 
TBS. 

Elektroniczne detektory czadu przez 
24 godziny na dobę kontrolują stężenie 
gazu w pomieszczeniach, w których są 
one zamontowane. Gdy stężenie tlenku 
węgla przekroczy minimalne normy, 
w czujniku uruchamia się alarm dźwię-
kowy oraz świetlny. Taki detektor to 
koszt rzędu od już kilkudziesięciu do 
kilkuset złotych, ale dzięki niemu mo-
żemy być pewni, jeżeli chodzi o bezpie-
czeństwo. 

Krok 4 
– Uważaj na to, 

co wrzucasz do pieca
Najbezpieczniejszym paliwem dla 

pieców starego typu są węgiel oraz 
drzewo. Używanie innego typu paliwa 
nie tylko sprawia, że środowisko jest 
zatruwane, ale także przyczynia się do 
nadmiernego zanieczyszania przewo-
dów kominowych. – Najgorsze w tym 
względzie są plastiki, których spalanie 
w piecach powoduje nie tylko zakleja-
nie komina, ale także uwalnianie się 
substancji niebezpiecznych do powie-
trza. Dlatego palenie sprawdzonymi 
paliwami pomoże nie tylko w walce 

W trosce o mieszkańców MPGM m.in. zleca kontrole kominów.

z niską emisją, ale także obniży ryzyko 
ulatniania się tlenku węgla – przestrze-
ga Joachim Frank.

Krok 5
– Zwracajmy uwagę 

na samopoczucie
Poza prewencyjnym działaniem trze-

ba jednak zwracać uwagę na samopo-
czucie. Najczęstsze objawy zatrucia 
tlenkiem węgla to ból i zawroty głowy, 
ogólne zmęczenie, duszność, trudno-
ściami z oddychaniem, senność, nud-
ności, utrata orientacji, a także utrata 
przytomności. W przypadku stwierdze-
nia takich objawów należy w pierwszej 
kolejności zapewnić dopływ dużej ilo-
ści świeżego powietrza, a następnie 
wezwać pogotowie ratunkowe nr 999. 
W przypadku braku oddechu należy 
przeprowadzić sztuczne oddychanie. – 
Tlenek węgla jest bezwonnym i bez-
barwnym gazem, dlatego jest tak nie-
bezpieczny. Pod żadnym pozorem nie 
można go lekceważyć i odpowiedzial-
nie przygotować się do sezonu grzew-
czego – podsumowuje Bogusław Wać-
ko.

56 – to liczba mieszkańców Rudy Śląskiej, 
 którzy podtruli się tlenkiem czadu 
 w sezonie grzewczym 2016/2017.
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Gallup należy do Grupy kapitałowej 
Arteria, którą tworzy ponad dziesięć sa-
modzielnych podmiotów, odpowiadają-
cych za poszczególne obszary biznesowe. 
Taki model działalności pozwala na efek-
tywne zarządzanie prowadzonymi pro-
jektami oraz pełną integrację wszystkich 
procesów zarówno z zakresu obsługi 
klienta, jak i procesów sprzedażowych 
i posprzedażowych, realizowanych w ra-
mach wielokanałowej platformy obsługi.

Dzielnice Chebzie i Nowy Bytom 
w Rudzie Śląskiej zostały wybrane na 
umiejscowienie firmy Gallup Arteria 
Management ze względu na pobliski 
dworzec PKP, jak i przystanki komuni-
kacji miejskiej. Dzięki temu dojazd pra-
cowników na miejsce pracy jest bardzo 
dogodny. Swoją działalność w Rudzie 
Śląskiej firma rozpoczęła w 2003 roku 
i obecnie w tym mieście w dwóch lokali-
zacjach pracuje największa liczba pra-

Praca u nas to świetne 
rozwiązanie dla osób 

wchodzących na rynek pracy
Gallup�Arteria�Management�to�firma�specjalizująca�się�w�projektowaniu,�budowie�i�obsłudze�
innowacyjnych� rozwiązań� z� obszaru�multimedialnego� kontaktu� z� Klientami.� Swoją�działal-
ność�firma�rozpoczęła�w�1999�roku.�Oferuje�profesjonalne�usługi�Contact�Center��z�dziedziny�
sprzedaży�i�obsługi�klienta�masowego.�Usługi�te�realizowane�są�wszystkimi�kanałami�komu-
nikacji�pośredniej.�Przede�wszystkim�poprzez:�telefon,�SMS,�pocztę�elektroniczną,�formula-
rze�www,�web�chat,�wirtualnego�doradcę�oraz�social�media.

cowników. Łącznie z oddziałem w So-
snowcu to 1250 osób. We wszystkich 
jednostkach Contact Center Grupy Arte-

ria (Elbląg, Poznań, Warszawa, Rawa 
Mazowiecka, Wrocław) firma zatrudnia 
ponad 2500 pracowników.   Kiedyś pro-
ponowana przez nas praca kojarzona by-
ła głównie z zajęciem dla ludzi młodych. 
Życie pokazało jednak, że bardzo dobrze 
sprawdzają się też osoby starsze. Obec-
nie nie jest to już wyłącznie praca do-
rywcza. Dla dużej grupy naszych pra-
cowników to praca stała. Czas pracy 
u nas jest bardzo elastyczny. Można pra-
cować na stałe, dorabiać w weekend, 
a także w nocy. Jesteśmy bardzo ela-
styczni i każdy, kto chce u nas pracować, 
znajdzie tu dogodne dla siebie rozwiąza-
nie.

Dzięki naszym inwestycjom w cykl 
profesjonalnych szkoleń praca u nas to 
świetne rozwiązanie dla osób wchodzą-
cych na rynek pracy, zarówno tych, któ-
rzy zakończyli edukację, jak i tych, któ-
rzy chcą na rynek powrócić.

Dołącz do  
naszego 
zespołu. 
Wyślij CV
na adres: 

cv@galluppolska.pl
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14 października 2017 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci godz. 11.00

LASY HALEMBSKIE 4,2-21,0 km

TERMIN
OSTATNIEGO

BIEGU

4 listopada 2017 r.

Zapisy elektroniczne http://chronotex.pl/zawody/
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 – 5 zł, dorośli od 20 zł
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-

Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
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RESTAURACJA
KAWIARNIANajwiększe ekspozycje nagrobków 

w regionie oraz najdłuższe gwarancje.
• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury

Raty 0 %
Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na 
cmentarz parafi alny)
tel. 501-303-628, 32-247-02-02

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

www.kamieniarstwo.slask.pl

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest od-
danie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. 
Kingi, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni:

1) 803 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5003/216 
o powierzchni 668 m2, użytki: dr, Ps-IV, R-IVa, KW nr GL1S/00006378/0 i 5004/213 o po-
wierzchni 135 m2, użytki: dr, Ł-IV, R-IVa, KW nr GL1S/00007235/3, 

2) 868 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5009/216 
o powierzchni 739 m2, użytki: dr, Ps-IV, R-IVa, R-IVb, KW nr GL1S/00006378/0 i 5010/213 
o powierzchni 129 m2, użytki: dr, Ł-IV, R-IVa, KW nr GL1S/00007235/3,

wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/6 część w niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodar-
czą działki o łącznej powierzchni 605 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami 
geodezyjnymi:

– 5007/216 o powierzchni 214 m2, użytki: dr, R-IVa, KW nr GL1S/00006378/0,
– 5008/213 o powierzchni 391 m2, użytki: dr, Ł-IV,R-IVa, KW nr GL1S/00007235/3 – 

z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ruda Śląska zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczony symbolami planu MN27 – działki nr : 5004/213, 5010/213 i 5008/213, MN2, 
MN27 – działki nr : 5003/216, 5009/216 i 5007/216. 

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, poro-
śnięte drzewami i krzewami. Dojazd do zbywanych nieruchomości z dróg publicznych ulic 
Kingi i Na Piaski odbywać się będzie ulicą ks. Jana Hrubego, która w przyszłości stanowić 
będzie publiczną drogę kategorii gminnej. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na 
przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg 
i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. 

Ceny wywoławcze (nett o) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową 
wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działkach nr 5007/216 i 5008/213 wynoszą:

– dla działek nr 5003/216 i 5004/213 –122.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 108.000,00 
zł, droga 14.000,00 zł,
– dla działek nr 5009/216 i 5010/213 –134.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 120.000,00 
zł, droga 14.000,00 zł.

Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę 
mieszkaniową i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.

Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić pod-
stawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów 
i usług. 

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia 
aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania 
umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczyste-
go, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2017 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną tre-
ścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska 
i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 8.11.2017 r. doko-
nają wpłaty wadium w wysokościach dla działek nr : 5003/216 i 5004/213 – 6.100,00 zł,
5009/216 i 5010/213 – 6.700,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Kingi, działki nr ………” prze-
lewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski 
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. 
Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, 
piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wyma-
gane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.

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

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz 

zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy 
Ruda Śląska oznaczonych jako: działki nr: 2713/226 o pow. 
170 m2, 2326/227 o pow. 557 m2, 2666/227 o pow. 294 m2, 

2664/227 o pow. 1268 m2, 2712/226 o pow. 112 m2, 2662/233 
o pow. 2261 m2, 2714/233 o pow. 810 m2, 2728/227 o pow. 
1143 m2, 2709/222 o pow. 321 m2, 2711/226 o pow. 1038 

m2, 2731/228 o pow. 32 m2 zapisane na karcie mapy 4 obręb 
Bielszowice, KW GL1S/00020986/9, działka nr 3872/233 o 

pow.  3840 m2 zapisana na karcie mapy 4 obręb Bielszowice, 
KW GL1S/00022281/1 i działka nr 3870/222 o pow.  1416 

m2, zapisana na karcie mapy 4, obręb Bielszowice, KW 
GL1S/00019355/7 położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 

Sygietyńskiego 6 przeznaczonych do oddania w użyczenie na 
rzecz Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza w 

Rudzie Śląskiej.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro 
naprzeciw pokoju 215) wykazów 
nieruchomości gruntowych znajdu-
jących się w rejonie ulicy Mieszka I, 
która zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod istniejące 
ogródki rekreacyjne, ulicy Otylii, 
która zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod istniejące 
ogródki rekreacyjne oraz istniejący 
staw, ulicy Czarnoleśnej, która zo-
stanie oddana w najem z przezna-
czeniem pod istniejące urządzenie 
reklamowe, ulicy Piotra Niedurne-
go, która zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod cele produk-
cyjno-składowo-magazynowe, ulicy 
Gen. Józefa Hallera, która zostanie 
oddana w najem z przeznaczeniem 
pod drogi-dojścia, ulicy Gen. Józe-
fa Hallera, która zostanie oddana 
w dzierżawę z przeznaczeniem pod 
tereny zielone, ulicy Gen. Józefa 
Hallera, która zostanie oddana w na-
jem z przeznaczeniem pod parkingi 
inne, ulicy Gen. Józefa Hallera, która 
zostanie oddana w najem z przezna-
czeniem pod istniejący garaż, ulicy 
Lompy – Otylii, która zostanie od-
dana w dzierżawę z przeznaczeniem 
pod ogródki rekreacyjne.
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 VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO-
WADZKI, 40 zł/h! Tel. 888-044-055!

USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remonty 

mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy 
niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 
32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-
031.

 REM-MAX – kompleksowe re-
monty łazienek, mieszkań, do-
mów. Tel. 507-055-024.

 Centralne ogrzewanie: gazowe 
węglowe. Remonty mieszkań, ła-
zienek. Tel. 512-121-532.

 Docieplenia budynków, remon-
ty elewacji. Tel. 607-969-200.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-
560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, pa-
nele, itp. Tel. 505-946-693.

 Przeprowadzki – ekipa, taniuś-
ko. Tel. 601-292-699.

 Czyszczenie dywanów, wy-
kładzin, tapicerki. Tel. 512-
120-119, 32 244-09-60.

 Meble na wymiar. Tel. 512-
120-119, 32 244-09-60.

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

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

 Rencista, „złota rączka”, oferu-
je profesjonalne, kompleksowe 
kafelkowanie łazienek, remonty. 
Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.

 POŻYCZKI KRÓTKOTERMI-
NOWE, tel. 516-516-611, 32 
260-00-33. Pośrednik CDF S.C. 
fi rmy Matpol Finanse Sp. 
z o.o.

 Przeprowadzki tanio, dojazd 
grati s. Tel. 605-109-517.

 Usługi tapicerskie. Tel. 697-
630-856.

 Kompleksowe remonty miesz-
kań, kafelkowanie, gładzie. Tel. 
535-339-717.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOF-

MAN”. Usługi pogrzebowe i kre-
macyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. 
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 
242-26-27.

NIERUCHOMOŚCI
 

 KUPIĘ MIESZKANIE W RU-
DZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-
405. ANEL.

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

 Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 
189 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Halemba, dom 200 m2, 339 
tys., www.ANEL.pl tel. 502-052-
885.

 Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej, pilne. Tel. 502-107-384.

 Atrakcyjne oferty kawalerek, 
dwupokojowych, trzypokojowych 
na Bykowinie, Halembie, Wirku, 
Kochłowicach, dobre ceny, za-
dzwoń sprawdź aktualną ofertę 
LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Atrakcyjne domy szeregowe:
WIREK ul. JANKOWSKIEGO 
107 m2 GODULA os. Paryż 

od 125 m2 cena od 330.000 zł. 
HALEMBA ul. Solidarności od 74 

m2 cena od 255 000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt 

hipoteczny. 
www.nieruchomoscigabriel.pl 

tel. 691-523-055.

 KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, 
KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887-
877-189.

 Sprzedam dom w Rudzie Ślą-
skiej- Bielszowicach, cena 450 tys. 
do negocjacji, tel. 601-934-091, 
667-588-400.

 Kupię mieszkanie w bloku za-
dłużone, do remontu, Ruda Śląska, 
okolice. Tel. 502-752-634.

 Sprzedam bezpośrednio M-3 
45 m2 komfortowe do zamieszka-
nia Halemba I. Cena 95 tys. zł. Tel. 
501-581-052.

 Kawalerkę w Rudzie Śląskiej 1 
sprzedam. Tel. 573-935-558.

 Do wynajęcia mieszkania 
i kwatery pracownicze również 
dla obcokrajowców. Dzielnica 
Nowy Bytom ul. Niedurnego i Wi-
rek ul. Dąbrowskiego. Tel. 725-
025-008. Rozmawiamy po rosyj-
sku.

MOTORYZACJA

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

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

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

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

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

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

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

 Skup zużytych akumulatorów 
i felg aluminiowych. Tel. 697-646-
492.

 Skup samochodów na części. 
Tel. 697-646-492.

 Skup wszystkich samochodów! 
Recykling samochodowy. Wyda-
wanie zaświadczeń. Cena 0,60 za 
kg. DOBRA CENA AKUMULATO-
RÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-
61-31, 502-097-300. Ruda Śląska 
- Chebzie ul. Kokotek 52 (niedale-
ko Urzędu Skarbowego).

NAUKA

 Absolwent Wydziału Chemicz-
nego Politechniki Śląskiej udzieli 
korepetycji matematyka, chemia, 
w tym przygotowanie do matury i 
egzaminów gimnazjalnych, solid-
nie. Tel. 576-055-672.

PRACA

 Firma budowlana BEDAMEX 
zatrudni pracowników budowla-
nych doświadczenie min 2 lata, 
kierownika budowy, brygadzistę 
z prawem jazdy kat. B, tel. 601-
504-030 w godz. 7-16, 32 242-
24-11.

 Zatrudnię: spawaczy MAG 135, 
ślusarzy ze znajomością rysunku 
technicznego, operatora wypalar-
ki plazmowo-tlenowej tokarz-wy-
taczacz (Gliwice), tel. 32-270-46 
85, CV e-mail: j.dybich@mosten.
pl.

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni 
samodzielnych pracowników 
ogólnobudowlanych (wykończe-
nia), elektryków z uprawnieniami, 
instalatorów wod.-kan. Prawo jaz-
dy mile widziane. Kontakt, 32 
740-91-63, 604-908-300.

 Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę, 
pomoc fryzjerską oraz uczni. Tel 
32 243-65-99.

 Zatrudnię murarzy i pomocni-
ków. Kontakt: 603-580-070.

 Praca dla osób dozoru specjal-
ności górniczej, górników oraz 
osób do przyuczenia w zawodzie 
górnika w wieku do 45 lat na tere-
nie kopalni KWK BUDRYK, tel. 32 
239-53-43, 34 362-66-95.

 Zatrudnię emerytów, rencistów 
do bram i balustrad. Zabrze Paw-
łów. Tel. 514-932-896.

 Emerytka bez zobowiązań, nie-
paląca, zmotoryzowana, szuka 
pracy. Dysponuję czasem 24 
godz./doba. Tel. 501-480-011.

 Emerytka z samochodem za-
opiekuje się dzieckiem na godziny 
(weekendy – godziny nocne). 
Opieka nad osobami chorymi i 
starszymi. Tel. 501-480-011.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-
488-596.
 

RÓŻNE

 Drewno kominkowe. Tel. 530-
412-007. 

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

 
 Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 

507-851-852.

 Kupię wszelkie starocie porce-
lanę, szkło, zegary, fi gurki, obra-
zy. Tel. 603-280-675.

ZATRUDNIĘ 
PRACOWNIKA BUDOWLANEGO

Wymagania: Doświadczenie w pracy. Mile widziane prawo jazdy kat. B.
Oferujemy: Atrakcyjne wynagrodzenie wg stawki godzinowej,

zakwaterowanie oraz transport. Praca na terenie Śląska. 
Nie przyjmujemy osób z problemami alkoholowymi.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:
biuro@buduj-remontuj.com lub kontakt tel. pod nr tel: 734-462-544

KUPIĘ AKCJE 
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA
TEL. 510-806-072 | 519-700-062  

NAJWYŻSZE CENY | BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA | UMOWY 
ZAWIERANE W KANCELARIACH NOTARIALNYCH | GOTÓWKA OD RĘKI 

 

Stomatolog | Ginekolog
Chirurg | Dermatolog

Pracownia Protetyczna
– Krzysztof Mazur

NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl 
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba 

tel. 32 700-77-33, 731-077-667 

PROMOCJA! Tylko o 800 zł za koronę 
porcelanową na podbudowie cyrkonowej! 

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: 
Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz 
redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, 
Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska,  ul. 
Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, 
tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-
97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 
7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: 
Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych 

w publikowanych tekstach.  Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.  
Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.



Slavia podbiła Milicz

18www.wiadomoscirudzkie.pl SPORT | 11.10.2017

Pływanie 

ZaPasy 

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

 Zapaśnicy wywalczyli 12 medali indywidualnych. 

Pływacy UKP świetnie rozpoczęli sezon
Ostatniego września młodzi zawodnicy klubu UKP 

Ruda Śląska dzielnie walczyli podczas startów w Sie-
mianowicach Śląskich. Dziewiętnastokrotnie popra-
wiali swoje życiowe rekordy, czterokrotnie plasowali 
się w pierwszej dziesiątce (Emilia Kroker, Małgorzata 
Mosór, dwukrotnie Wiktor Staniszewski) i pełni na-
dziei na sukcesy w kolejnych startach rozpoczęli se-
zon pływacki. Zaledwie kilka dni później, 4 paździer-
nika, podczas pierwszej edycji Ligi Klubów Śląskich 
rocznika 2005 Bartosz Staniszewski dwukrotnie sta-
nął na najwyższym stopniu podium wygrywając na 
dystansie 200 m stylem dowolnym oraz 100 m stylem 
zmiennym. Pozostali zawodnicy świetnie pływali  
i podczas startów padło dziewięć życiowych rekordów. 
Dwa dni później, 6 października, podczas pierwszej 
edycji Ligi Klubów Śląskich roczników 2004 i star-
szych miejsce na podium wywalczyła Klara Surmiak 
zajmując trzecie miejsce podczas startu 200 m stylem 
klasycznym. Pozostali zawodnicy również pokazali 
świetną formę osiemnaście razy poprawiając życiowe 
rekordy, cztery razy plasując się w pierwszej dziesiąt-
ce (Dawid Czerczak, Tymoteusz Kłoska, Klara Sur-
miak) a sztafeta chłopców rocznika 2004 zajęła ósme 

miejsce. Kolejny dzień należał do nie mniej emocjonu-
jących. 7 października odbył się VI Międzynarodowy 
Miting Pływacki w Tarnowskich Górach, na którym 
zawodnicy UKP Ruda Śląska wywalczyli łącznie 
osiem medali a zawodnicy czterdzieści dwa razy po-
prawiali swoje rekordy życiowe wielokrotnie plasując 
się w pierwszej dziesiątce. Sztafeta mieszana w skła-
dzie: Dominika Kubecka, Klara Surmiak, Bartosz Sta-
niszewski i Dawid Czerczak zdobyła brązowy medal 
na dystansie 4 x 50 m stylem zmiennym. Brązowe me-
dale zdobyli Klara Surmiak (100 m stylem klasycz-
nym) oraz Dawid Smolorz (50 m stylem dowolnym). 
Bardzo dobrą formę potwierdził Bartosz Staniszewski 
zdobywając dwa srebrne medale (50 m stylem grzbie-
towym oraz 50 m stylem dowolnym) oraz trzy złote 
medale (100 m stylem zmiennym, 100 m stylem 
grzbietowym oraz 100 m stylem dowolnym). Do tego 
dołożył zwycięstwo w SuperFinale, gdzie rywalizacja 
polegała na pojedynku zawodników, którzy uzyskali 
najlepsze rezultaty punktowe według FINA na dystan-
sach 50 m. Na koniec Bartosz Staniszewski swoje suk-
cesy zwieńczył tytułem Najlepszego Zawodnika Mi-
tingu w kategorii 12 lat i młodsi.

Jiu-Jitsu

Bastion górą
Aż dziewięć medali przywieźli zawodnicy Bastionu 

Ruda Śląska z turnieju Octopus BJJ Cup, w którym wy-
startowało ponad 500 zawodników. 

– Dla naszych doświadczonych zawodników był to 
dobry sprawdzian przed zbliżającymi się mistrzostwami 
Polski, a dla nowincjuszy próba charakteru i przełama-
nia się do następnych startów. Warto również dodać, że 
17-letni junior Marcin Maciulewicz wygrał kategorie 
seniorów oraz open białe, niebieskie pasy. Wszystkim 
zawodnikom reprezentującym nasz klub gratuluję. Teraz 
czeka nas ciężka praca przed mistrzostwami Polski, któ-
re odbędą się 4 i 5 listopada w Poznaniu – mówi To-
masz Paszek, trener i zawodnik Bastionu Ruda Śląska.  

Medale zdobyli: Marcin Maciulewicz – 2 x złoto ka-
tegoria +open, Tomasz Bastion Paszek – złoto, Piotr 
Szymroszczyk – srebro, Marcin Szadkowski – srebro, 

Zawodnicy Bastionu po raz kolejny  
pokazali, na co ich stać. 

Piotr Krzykowski – srebro, Denis Sekura – srebro, Pa-
trycja Foka-Ozor – brąz, Natalia Foca-Panek – brąz. 

Sukcesem zawodniczek i zawodników rudzkiej 
Slavii zakończył się rozegrany w dniach 6-7 paździer-
nika w Miliczu Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny 
Młodzików i Młodziczek w zapasach w stylu wolnym 
i zapasach kobiet. Od kilku lat zawody te odbywają 
się pod nazwą Memoriał Zdzisława Rokity. 

Slavia zwyciężyła w klasyfikacji klubowej, zarów-
no dziewcząt jak i chłopców, zdobywając 12 medali 
indywidualnych. Złote medale wywalczyli: Julia Da-
nisz (44 kg) i Tomasz Gawron (53 kg). Drugie miejsca 
w swoich kategoriach wagowych zajęły: Oliwia Stró-
żyk (32 kg), Magdalena Rutkowska (37 kg), Roksana 
Gwózdek (52 kg) i Patrycja Cuber (62 kg). Natomiast 
brązwe medale stały się udziałem Aleksandry Cieślik 
(40 kg), Martyny Skalec (48 kg), Bartosza Szczepani-

łucZnictwo 

Łucznicy pokazali co potrafią
W sobotę (7.10) w Żywcu na torach tamtejszego „Łucz-

nika” rozegrano XIII Międzynarodowy Puchar Beskidów 
w łucznictwie. Cztery pozycje medalowe plus kilka pobi-
tych „życiówek” to bilans rudzkich łuczników po tych za-
wodach. Wyniki: dzieci starsze – dziewczęta: I miejsce 
–  Natalia Lepa, IV miejsce – Dominika Brzezina (rekord 
życiowy), VI miejsce – Paulina Bracka (rekord życiowy). 
Chłopcy: III miejsce – Jakub Sroka (rekord życiowy). 
Młodzicy – dziewczęta: VII miejsce – Dominika Ratyń-
ska, VIII miejsce – Karolina Hernicka (rekord życiowy). 
Chłopcy: IV miejsce – Adrian Szłapak, VI miejce – Mar-
cin Lesiński. Młodzicy starsi – dziewczęta: II miejsce  
– Maja Hanslik. Chłopcy: II miejsce – Wiktor Szreder, IV 
miejsce – Jakub Gębala. Juniorzy – dziewczęta: VIII miej-
sce – Justyna Wyciślik. Chłopcy: VIII miejsce – Konrad 
Derecki. Z kolei niedzielę (8.10) łucznicy spędzili na to-
rach LKS-u Tempo Stolarzowice w Bytomiu. W efekcie 
sportowych zmagań wywieźli z Bytomia aż 14 medali in-
dywidualnych i puchar za I miejsce w klasyfikacji klubo-
wej. Jako że były to ostatnie w sezonie zawody na torach 
otwartych, okazję do pobicia rekordu życiowego wykorzy-
stała Natalia Lepa, strzelając 705/720 pkt. w konkurencji 
ŁCD. Wyniki: Dzieci młodsze – dziewczęta: I miejsce 

– Hanna Kuś, II miejsce – Karolina Grudzień, III miejsce 
– Kinga Ratyńska. Chłopcy: I miejsce – Tymoteusz Kola-
siński, III miejsce – Aleks Chudy, V miejsce – Daniel Ka-
miński, VII miejsce – Szymon Muc-Markiewicz. Dzieci 
starsze – dziewczęta: I miejsce – Natalia Lepa, II miejsce 
– Dominika Brzezina, III miejsce – Paulina Bracka, V miej-
sce – Anna Kutek. Chłopcy: I miejsce – Jakub Sroka, III 
miejsce – Paweł Korzonek, IV miejsce – Igor Płuciennik. 
Młodzicy – dziewczęta: II miejsce – Dominika Ratyńska, 
III miejsce – Karolina Hernicka. Chłopcy: II miejsce – Ad-
rian Szłapak. Młodzicy starsi: I miejsce – Wiktor Szreder.

 Łucznicy zakończyli  już sezon na torach otwartych. 

ka (35 kg), Kamila Fiuka (38 kg), Jakuba Lekstona 
(42 kg) i Sajmona Klepackiego (53 kg).

oGłosZenie

wyciĄG Z oGłosZenia o PRZetaRGu

PReZydent Miasta Ruda ŚlĄska 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w 
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości 

gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Kingi 
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie 
wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch nie-
zabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach przy ul. Kingi, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 4953/216 o powierzchni 923 m2, użytki: lz-V, R-V, kw Gl1s/00006378/0,
– 4956/213 o powierzchni 924 m2, użytek R-Vi, kw Gl1s/00007235/3,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/6 część w niezabu-

dowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospo-
darczą działki o łącznej powierzchni 758 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 4950/216 o powierzchni 369 m2, użytki: lz-V, dr, kw nr Gl1s/00006378/0,
– 4951/213 o powierzchni 389 m2, użytki: dr, R-Vi, kw nr Gl1s/00007235/3 - z przeznaczeniem pod drogę 

dojazdową.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 

4953/216 i 4950/216 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN27) i tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU1), działki nr 4951/213 i 4956/213 stanowią teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN27).

 Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i usługowej (nr 1956/213), 
porośnięte drzewami i krzewami. dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. na Piaski przez gminne działki 
nr : 4950/216 (kw Gl1s/00006378/0) i 4951/213 (kw Gl1s/00007235/3). w celu budowy zjazdu z drogi pu-
blicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do wydziału dróg i Mostów 
tut. urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wy-
noszącym 1/6 w działkach nr 4950/216 i 4951/213 wynoszą:

– dla działki nr 4953/216–140.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 123.000,00 zł, droga 17.000,00 zł,
– dla działki nr 4956/213–140.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 123.000,00 zł, droga 17.000,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi, 

z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do ustalenia:
- pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
- opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. niezachowanie ww. warun-
ku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej 
użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.11.2017 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 
Pawła II 6.

w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (za-
mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudasla-
ska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 14.11.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr : 
4953/216 – 7.000,00 zł, 4956/213 – 7.000,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. kingi, działka nr ………” przelewem na 
rachunek bankowy: nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 inG Bank Śląski katowice o/Ruda Śląska, urząd Mia-
sta 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 8ºº-16ºº, czwartek 8ºº-
18ºº, piątek 8ºº-14ºº oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji Przetargowej wymagane dokumenty i 
oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

informacji na temat przetargu udziela wydział Gospodarki nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-
63.
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Rudzcy ratownicy na medal

Holowanie manekina na 50 m było jedną 
z konkurencji podczas Grand Prix Polski. 

Aż 20 medali zdobyli rudzcy ratownicy wodni pod-
czas drugiej edycji Grand Prix Polski w Ratownictwie 
Wodnym. W zawodach, które odbyły się na basenie 
w Rudzie przy ul. Chryzantem, można było podziwiać 
zmagania 137 zawodników z całej Polski. Ratownicy 
z rudzkiego WOPR-u zdobyli aż dziewięć złotych me-
dali, sześć srebrnych i pięć brązowych. Na podium sta-
nęli rudzianie: Dominika Kossakowska, Anna Nocoń, 
Weronika Majewska, Dominika Nocoń, Marta Skudlik, 
Nikola Niewiadomska, Wiktor Kijek oraz zwyciężczy-
nie sztafety kobiet.

W zawodach wystartowało 15 zawodników  
WOPR-u, w tym ratownicy po niedawno odbytym kur-
sie ratownictwa. Rozegranych zostało natomiast pięć 
konkurencji indywidualnych: 200 m z przeszkodami, 
50 m ratowanie manekina, 100 m ratowanie manekina 
w płetwach, 100 m ratowanie kombinowane, 100 m ra-
townik oraz sztafeta 4 x 50 z pasem. 

– Czwarty rok z rzędu spotkaliśmy się w Rudzie Ślą-
skiej, aby rywalizować o trofea w konkurencjach ratow-
niczych. Na starcie zobaczyliśmy medalistów Świato-
wych Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Ga-
mes 2017, medalistów tegorocznych Mistrzostw Europy 
Juniorów, wielu rekordzistów kraju, jak i nowych za-
wodników WOPR-u Ruda Śląska – zaznacza Mateusz 
Niegot, naczelnik zawodów.

Zawodnicy z Rudy Śląskiej uzyskali imponujące wy-
niki już od pierwszej konkurencji, którą było pływanie 
na 200 m. Na najwyższym podium w tej konkurencji 
stanęła Dominika Kossakowska z czasem 2:12.74. 
– W tej konkurencji najlepiej się czuję. Startowałam już  
na World Games, Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach 
Europy Juniorów. Dzisiejsze zwycięstwo to dla mnie  
motywacja do dalszej pracy, kolejne doświadczenie 
i niezwykła przygoda – powiedziała Dominika Kossa-
kowska. Na trzecim miejscu tej konkurencji w katego-
riach junior oraz open uplasowała się Weronika Majew-
ska z czasem 2:24.23. Z kolei zawodnicy kategorii ju-
nior młodszy i młodzik startowali w konkurencji 100 m 
z przeszkodami. Pierwsze miejsce w kategorii junior 

młodszy zajęła Dominka Nocoń z WOPR-u Ruda Ślą-
ska (1:08.18), a trzecie Nikola Niewiadomska (1:12.24). 
Wśród chłopców w tej konkurencji i kategorii najlepszy 
okazał się Wiktor Kijek (58.95). 

Kolejną konkurencją było holowanie manekina na 50 
m, w której Anna Nocoń uplasowała się na trzecim 
miejscu z czasem 39.66. Z kolei Dominika Nocoń była 
druga w kategorii junior młodszy (43.33), a Wiktor Ki-
jek był pierwszy w kategorii junior młodszy (35.85). 
Kolejna konkurencja okazała się także szczęśliwa dla 
rudzian. Na 100 metrów w ratowaniu manekina w płe-
twach drugie miejsce zajęła Anna Nocoń (1:04.15), 
a wśród juniorek trzecie miejsce zajęła Marta  Skudlik 
(1:05.99). Co więcej, Wiktor Kijek triumfował w swojej 
kategorii – junior młodszy (57.48).

W ratowaniu kombinowanym wśród kobiet w kate-
gorii open Dominika Nocoń była druga w kategorii ju-
nior młodszy z czasem 1:33.19, a Wiktor Kijek zajął 
drugie miejsce (1:19.13) w swojej kategorii.

 Dwa pierwsze miejsca należały też do rudzianek 
w konkurencji ratowanie z pasem na 100 m. Pierwsza 
była Anna Nocoń z czasem 1:06.14, a druga Marta Sku-
dlik z czasem 1:07.57. Z tym czasem Marta Skudlik 
zajęła pierwsze miejsce w kategorii junior. W tej konku-
rencji w kategorii junior Wiktor Kijek zajął drugie miej-
sce (1:04.64). Rudzianki królowały także w konkurencji 
sztafeta z pasem ratowniczym 4 x 50 metrów 
( 1:55.34). 

Ju-Jitsu 

Trzy medale dla rudzianki

Małgorzata Baucz reprezentowała Rudzki Klub Ju-jitsu. 

Młoda rudzianka Małgorzata Baucz zdobyła trzy me-
dale w miniony weekend. Podczas I Turnieju Ogólno-
polskiej Ligii Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym 
w konkurencji ne-waza w kategorii do 32 kg zdobyła 
ona pierwsze miejsce, z kolei w konkurencji fighting 
bez I fazy w tej samej kategorii Małgosia wywalczyła 
srebrny medal. Kolejny sukces utalentowana zawod-
niczka Rudzkiego Klubu Ju-Jitsu osiągnęła podczas 
I Śląskiego Otwartego Turnieju Ju-Jitsu Ne-Waza NO 
Gi, w którym zdobyła kolejny złoty medal. 

akrobatyka 

Węgierski sukces akrobatek

Rudzkie akrobatki osiągnęły wysokie 
wyniki podczas zawodów na Węgrzech.

Trzy medale wywalczyły rudzkie akrobatki podczas 
1st Budapest Acro Cup. W czasie zawodów, które od-
były się na Węgrzech, sportowych emocji nie brako-
wało, a mimo licznej konkurencji do finałów zakwali-
fikowało się aż osiem zespołów KPKS-u Halemba.

Trzy medale zdobyły trzy trójki dziewcząt: brązo-
wy medal – Julia Olchawa, Barbara Sordyl i Nikola 
Janik (11-16 lat); srebrny medal – Emilia Wodyk, 
Emilia Urbańska i Emilia Biernat (youth); brązowy 
medal – Hanna Stańczyk, Zuzanna Szołtysek, Maja 
Posmyk (youth).

Ponadto w finale zaprezentowały się: trójka dziew-
cząt 11-16 lat: Laura Gaim, Oliwia Hałupka i Laura 
Piekorz (V miejsce), dwójki dziewcząt (youth): Mile-
na Gabrysiak i Julia Jeleń (V miejsce), Lilianna Szudy 
i Dagmara Piktas (VIII miejsce), trójki dziewcząt 
(youth): Julia Rasek, Monika Skorupa i Karolina Go-
łąb (VI miejsce), Emilia Pawlas, Wiktoria Matysiak  
i Katarzyna Walecka (VIII miejsce). Dobrze spisały 
się także: dwójka dziewcząt (youth): Julia Jessel i Po-
la Mendocha (XIII miejsce), Marta Szebeszczyk 
i Emilia Krawczyk (XIV miejsce), Natalia Wieczor-
kiewicz i Oliwia Florek – (XV miejsce) oraz trójki 
dziewcząt (youth): Alicja Szal, Weronika Krzykalska 
i Maja Kuropatwa (XII miejsce), Natalia Rudzka, Ju-

lia Białobrzewska i Amelia Ksiniewicz (XVIII miej-
sce). Wyniki to zasługa trenerek: Doroty Kies, Kata-
rzyny Chlebisz i Aleksandry Wodyk. Na zawodach 
wspierała akrobatki również prezes klubu Danuta Wo-
darska oraz trener Henryk Świerc.  Przypomnijmy, 
szczęście uśmiechnęło się także do akrobatek na Mi-
strzostwach Polski Juniorów w kategorii 11-16 lat, 
gdzie dwa zespoły wywalczyły medale. Barbara Sor-
dyl, Nikola Janik i Julia Olchawa zdobyły tytuł mi-
strza Polski w swojej kategorii, natomiast Oliwia Ha-
łupka, Laura Piekorz i Laura Gaim wywalczyły brązo-
wy medal.

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna

ul. kochłowicka 3
41-706 ruda Śląska

specjalista i stopnia stomatologii ogólnej  • 
i ii stopnia stomatologii zachowawczej
Profilaktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie• 

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67
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SALONY

RUDA ŚLĄSKA
(RUDA)
UL. MATEJKI 14 

TEL. 32 340-00-84

RUDA ŚLĄSKA 
(WIREK)
UL. 1 MAJA 194
TEL. 32 340-85-26

RUDA ŚLĄSKA 
(HALEMBA)
UL. PIOTRA SKARGI 114A
TEL. 32 242-40-95

OKNA• 
DRZWI WEJŚCIOWE • 
I POKOJOWE
ROLETY I ROLETKI MATERIAŁOWE• 
BRAMY• 
OKNA DRZWI I ZABUDOWY • 
Z ALUMINIUM
SZAFY – ZABUDOWY WNĘK• 
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