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,,Wiadomości Rudzkie” grają po śląsku! 

KUP PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI!
www.wiadomoscirudzkie.pl

MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY PRZEWÓZ OSÓB

tel. pl. 32 280 58 93, kom. pl. 603 876 662

tel. niem. 02307926716, kom. niem. 01777717294
POLSKA – NIEMCY | www.arttour.com.pl

* KREDYTY *GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
15 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

tel. 
731-35-35-35 Najtańsze kredyty 

gotówkowe!

KREDYT 
na każdą kieszeń

oprocentowanie • 
kredytów gotówkowych 
i konsolidacyjnych 
już od 5 %
kredyty hipoteczne, • 
samochodowe i fi rmowe
leasingi• 
kredyty bez ograniczeń • 
wiekowych
uproszczone procedury• 

Zadzwoń albo napisz 
SMS-a o treści TAK

Doradztwo fi nansowe 
668-447-277

ODDZWONIMY
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Działania w zakresie profilaktyki Pań-
stwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Rudzie Śląskiej prowadzi od wielu lat. 
Główny cel to zapobieganie złym nawy-
kom, promowanie zdrowego trybu życia i 
zdrowego odżywiania. W tych działaniach 
rudzki sanepid wspierany jest przez instytu-
cje i osoby, którym raz w roku za pomoc w 
tej działalności przyznawane są wyróżnie-
nia – „Kryształy Profilaktyki”. – Kapituła 

PROFILAKTYKA

Kryształy wręczone
Laureaci  

„KRYSZTAłóW PROfILAKTYKI”

Promocja Zdrowia:
Liliana Tomanik – pedagog •	
szkolny ZSP nr 2
Aleksandra	Demara-Mańka	 •	
– nauczyciel MP nr 39 
Danuta Balcer – powiatowy •	
koordynator  
ds.	oświaty	zdrowia	PSSE	
I	Rudzki	Półmaraton	Industrialny•	
Zespół	Szkół	nr	1	w	Chebziu•	

PROfILAKTYKA SPOłECZNA: 
Teresa	Jonas	–	reżyser	teatru	•	
„Moklandia”
Siostra Paulina (Renata Malec), •	
Świetlica	św.	Elżbiety	
Za	projekty:		„Ożywiamy	śląskie	•	
tradycje”,	„Profilaktyka	nadwagi	
i	otyłości	wśród	dzieci	 
i	młodzieży”	oraz	,,Niechaj	 
zalśni	Bykowina	w	barwie	malin”	 
– Stowarzyszenie Wspierania 
Ekonomii	Etycznej	„Pro	Ethica”	
Za	Dni	Profilaktyki	w	Rudzie	•	
Śląskiej	oraz	imprezę	plenerową	
„Żyję		Zdrowo	–	Na	Sportowo”	
–	Miejski	Klub	Sportowy	„Pogoń	
Ruda	Śląska”.	
Parafia	św.	Andrzeja	Boboli	•	
Miejska	Biblioteka	Publiczna•	

„Kryształy Profilaktyki” wręczono po raz trzeci. 
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GaLeria 
RUDA ŚLĄSKA-BYKOWINA

Przy zakupie okularów BEZPłATNE 
BADANIE WZROKU.   Na miejscu, bez kolejek i rejestracji.

ul. Górnośląska 16, 41-705 Ruda Śląska tel. 505-150-281 
CZYNNE: pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 9.00-13.00

druGa Para 
OKULARóW za 1 zł

Promocje nie łączą się. Szczegóły w salonie.

reaLiZujemY wsZYsTkie recePTY Z tym kuponem 
dla każdego 

15% raBaTu

WYBORY 2015

Wybraliśmy naszych przedstawicieli
Ponad	50	proc.	rudzian	udało	się	w	minioną	niedzielę	do	urn,	by	oddać	głos	na	
posłów	oraz	senatorów,	którzy	przez	kolejne	cztery	lata	zasiądą	w	parlamentar-
nych	ławach.	Mieszkańcy	naszego	miasta	najwięcej	głosów	oddali	na	partię	Pra-
wo	i	Sprawiedliwość.	Kolejne	miejsce	zajmuje	Platforma	Obywatelska.	Kandydat	z	
tego	też	ugrupowania	zostanie	senatorem	z	naszego	okręgu.

W niedzielę (25.10.) do urn w naszym 
mieście udało się 54 994 rudzian (tyle wy-
dano kart do głosowania) na 109 992 
uprawnionych osób, co daje frekwencję  
w wysokości 51,16 proc. Przypomnijmy, że 
jest ona wyższa w porównaniu do wyborów 
parlamentarnych w 2011 roku, kiedy to za-
głosowało 47,93 proc. mieszkańców. 

W tegorocznych wyborach do Sejmu RP 
rudzianie najwięcej głosów oddali na PiS 
– (37,47 proc.). Kolejne miejsca zajęły ko-
mitety: PO (25,11 proc.), Kukiz’15 (12,46 
proc.), Zjednoczona Lewica (6,46 proc.), 
Nowoczesna (6,15 proc.), KORWiN (4,93 
proc.), Razem (3,76 proc.), Zjednoczeni dla 
Śląska (2,92 proc.) oraz PSL (0,74 proc.). 
Jeżeli chodzi o liczbę głosów to rozłożyły 
się one następująco: Prawo i Sprawiedli-
wość – 20 607 głosów; Platforma Obywa-
telska RP – 13 806 głosów, Kukiz’15 – 6849 
głosów, Zjednoczona Lewica SLD+TR+P-
PS+UP+Zieloni – 3551 głosów, Nowocze-
sna Ryszarda Petru – 3384 głosy, KORWiN 
– 2713 głosów, Razem – 2069 głosów, 
Zjednoczeni dla Śląska – 1608 głosów 
i Polskie Stronnictwo Ludowe – 407 gło-
sów. Biorąc pod uwagę rozkład głosów od-

danych na poszczególnych kandydatów to 
najwięcej otrzymali ich: Grzegorz Tobi-
szowski (PiS) – 13 289; Danuta Pietraszew-
ska (PO) – 5857; Marian Zembala (PO)  
– 5500; Grzegorz Długi – (Kukiz’15) 2220 
oraz Przemysław Wipler (KORWiN)  
– 2118. 

Według wstępnych danych (na dzień od-
dania do druku wydania tej gazety), jeżeli 
chodzi o kandydatów z Rudy Śląskiej, 
w sejmowych ławach zasiądą: Danuta Pie-
traszewska (PO) i Grzegorz Tobiszowski  
(PiS), czyli nasi dotychczasowi przedstawi-
ciele w Warszawie. Z kolei w wyborach do 
Senatu z naszego okręgu (który obejmował 
Chorzów, Piekary, Rudę Śląską, Siemiano-
wice Śląskie i Świętochłowice) dostanie się 
Leszek Piechota z PO (55 179 głosów). To 
nieoficjalne wyniki. Ogółem w Rudzie Ślą-
skiej wyborach do Senatu oddano 54 715 
ważnych głosów. Najwięcej otrzymał ich 
Jacek Guzy (Prawo i Sprawiedliwość)  
– 20 440, następnie Leszek Piechota (Plat-
forma Obywatelska) – 15 975, Leon Swa-
czyna ( Ślonzoki Razem) – 15 454 oraz 
Michał Labryga (Kongres Nowej Prawicy)  
– 2846. Joanna Oreł, WG

każdego roku ma poważny problem z wybo-
rem spośród dużej grupy nominowanych 
tych, których uhonoruje statuetką – podkre-
śla Teresa Golda, państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny w Rudzie Śląskiej. 

W organizację gali profilaktyki i promo-
cji zdrowia organizowanej przez sanepid 
zaangażowane są także Urząd Miasta Ruda 
Śląska, Dom Kultury w Bielszowicach oraz 
Młodzieżowy Dom Kultury.   AW
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Okazuje się jednak, że miasto nie wypo-
wiedziało umów najemcom garaży w rejo-
nie ulic Gwareckiej i Wojciecha Korfante-
go. – Najemcy dokonali zamiany garaży 
w innej lokalizacji w drodze porozumienia 
zawartego z podmiotem trzecim – tłumaczy 
Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta w Rudzie Śląskiej.

Okazuje się, że działka, na której znajdo-
wały się garaże, została przeznaczona do 
sprzedaży. Przetarg ma się odbyć 2 listopa-
da. Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania na terenie tym zlokalizowa-
ne mogą być garaże i parkingi. Sytuacja 
zmienia się jednak, jeśli popatrzymy na 
większy obszar w tej okolicy  Sąsiednia 

działka, na której do tej pory znajdowała 
się zatoczka, jest już w rękach prywatnych, 
a teren został ogrodzony. Miasto zastana-
wia się też nad sprzedażą działki, na której 
znajduje się nasyp kolejowy oraz terenu 
zlokalizowanego za nasypem. W miejsco-
wym planie jest on oznaczony 
jako teren z podstawowym 
przeznaczeniem pod 
budowę mieszkań. 
Dopuszczalne jest 
także prowadzenie 
punktów usługo-
wych, w tym m.in. 
handlowych.

  Arkadiusz Wieczorek

U zbiegu ulic Gwareckiej i Korfantego w Bykowinie jeszcze do niedawna stały garaże. Jednak kilka tygodni temu zniknęły. To wzbudziło zainteresowa-
nie mieszkańców osiedla. – Od pewnego czasu przy skrzyżowaniu ulicy Gwareckiej/Korfantego dzieją się „różne rzeczy”. Wyburzono cały ciąg garaży 
w tej okolicy, a ostatnio zagrodzono cały teren w miejscu, gdzie kiedyś była pętla minibusów i postój taksówek – zgłosił nam mieszkaniec Bykowiny.

Garaże zostały rozebrane, a przyległy teren ogrodzono.

Garaże zniknęły… I co dalej? | BYKOWINA
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl

HARMONOGRAM 
SPOTKAŃ JESIEŃ 

– 2015
28 października, godz. 17.00 

– Nowy Bytom i Chebzie 
– MCK (sala bankietowa), 

ul. Niedurnego 69.

Opłaty w górę. Ale można to zmienić | R��� Ś�����

Opłaty za garaże wzrosły od 1 października.

Temat zmiany wysokości opłat za na-
jem terenów pod garaże powraca jak bu-
merang niemalże podczas każdego spo-
tkania prezydent miasta z mieszkańcami 
poszczególnych dzielnic. Powód? Od 
1 października stawki dla wspomnianych 
garaży wynoszą kolejno: 2,4 zł/m kw. 
(wolnostojące), 2 zł/m kw. (blaszane 
w kompleksach) oraz 1,6 zł/m kw (muro-

wane w kompleksach) miesięcznie. Dlate-
go też mieszkańcy naszego miasta na ko-
lejnych spotkaniach z prezydent Dziedzic 
apelują o wprowadzenie indywidualnych 
ulg. Propozycja ta została rozpatrzona po-
zytywnie. – Zgodnie z przygotowanym 
projektem zmiany zarządzenia w sprawie 
wysokości stawek czynszu za najem i dzier-
żawę, przewidziano możliwość obniżenia 

przez prezydent miasta 
wysokości ustalonych 
stawek o 50 proc. – in-
formuje Adam Nowak, 
rzecznik prasowy rudz-
kiego magistratu. 

Urzędnicy zapowia-
dają, że wkrótce będzie 
można składać wnioski 
o ulgi, a obniżki będą 
obowiązywać z datą 

Wraz z początkiem października wzrosły opłaty za stawki najmu gruntu 
pod garażami, którymi zarządza miasto. Wielu mieszkańcom nowa wyso-
kość opłat jest nie w smak. Dlatego też władze miasta przygotowały plan, 
który ma przynieść oszczędności w kieszeniach najemców miejskich ga-
raży.

W jakich okolicznościach możemy liczyć 
na ulgi? – W przypadkach uzasadnionych 

interesem publicznym lub ważnym 
interesem wnioskodawcy, w szczególności 

gdy ściągnięcie należności zagraża jego 
egzystencji lub egzystencji jego najbliższej 

rodziny co winno zostać wykazane 
stosownymi dokumentami 
– wyjaśnia Adam Nowak.

wsteczną – od 1 października. Szczegóło-
we informacje odnośnie dokumentów, 
które należy złożyć, by ubiegać się o „ta-

ryfę ulgową”, można uzyskać w rudzkim 
magistracie.

 Joanna Oreł
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OGŁOSZENIA

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu 
lokali mieszkalnych usytuowanych 

w budynkach mieszkalnych na 
terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. Międzyblokowa 4/15,
ul. Energetyków 2/37,

ul. Grodzka 9/19

stanowiących własność Miasta 
Ruda Śląska a przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargo-

wej na rzecz ich najemców.
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BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA

To już ostatni dzwonek

Jeszcze tylko do piątku (30 październi-
ka) kierowcy mogą korzystać z bezpłat-
nych kontroli (nie mylić z obowiązkowy-
mi, cyklicznymi przeglądami pojazdów) 
na stacjach diagnostycznych Grupy AU-
TO-BUD, która jest partnerem strategicz-
nym naszej akcji. – Właśnie pod koniec 
akcji, kiedy kierowcy przekazują sobie 
wiadomość o niej lub dowiadują się 
o kampanii z gazety, mamy prawdziwy 
„bum”, jeżeli chodzi o liczbę zaintereso-
wanych osób – podkreśla Damian Śledź,  
kierownik Centrum Motoryzacyjnego 
Grupy AUTO-BUD. – Co ważne, przyjeż-
dżają do nas nie tylko kierowcy z Rudy Ślą-
skiej, ale także z ościennych miast.

Z bezpłatnych kontroli pojazdów moż-
na skorzystać na: Stacji Kontroli Pojazdów 
Alfa z Bykowiny (ul. Szpaków 51); Okrę-
gowej Stacji Kontroli Pojazdów Omega 
w Goduli (ul. Stara 1) oraz Stacji Kontroli 
Pojazdów Gamma w Świętochłowicach 

(ul. Katowicka 73). Dotychczas od 14 paź-
dziernika, czyli od momentu rozpoczęcia 
kampanii „Bezpieczny Samochód – Bez-
pieczna Rodzina” wzięło w niej udział ok. 
850 osób. – To ostatni dzwonek, by skorzy-
stać z bezpłatnych kontroli pojazdów. Za-
chęcamy do tego wszystkich kierowców, bo 
przed dalekimi podróżami związanymi 
z okresem Wszystkich Świętych, a później 
Świąt Bożego Narodzenia warto sprawdzić 
swój samochód, by każda podróż kończyła 
się bezpiecznie – podkreśla Anna Piątek-
Niewęgłowska, prezes spółki Śląskie Me-
dia. 

Aby skorzystać z kampanii „Bezpiecz-
ny Samochód – Bezpieczna Rodzina” wy-
starczy wydrukować zaproszenie ze strony 
internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl 
lub odebrać je w siedzibie „Wiadomości 
Rudzkich”, a następnie udać się z nim do 
jednej z trzech stacji diagnostycznych.

 Joanna Oreł

Przebudowa Parku Strzelnica, stan Gimnazjum nr 14 oraz temat 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działek przy ul. Spor-
towców – to sprawy, które dominowały podczas środowego (21.10.) 
spotkania władz miasta z mieszkańcami Bielszowic.

Mieszkańców Bielszowic ucieszy z pewnością także fakt, że miasto 
zamierza inwestować kolejne pieniądze w Park Strzelnica. Niedawno 
powstał tu tor rowerowy, tzw. pumptruck, a już wkrótce... – Chcemy 
wybudować w parku muszlę koncertową, podobną do tej, która 
powstała w parku im. A. Kozioła. Ponadto w parku Strzelnica planowa-
na jest budowa zespołu boisk wraz z m.in. parkiem linowym – zdradziła 
prezydent Grażyna Dziedzic. 

Następnie nadszedł czas na pytania mieszkańców. Pan Henryk zgło-
sił swoje wątpliwości co do zmiany zagospodarowania terenu przy ul. 
Sportowców, który został niedawno przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową, na wniosek klubu Zgoda. – Stowarzyszenie jest w trud-
nej sytuacji. Chce sprzedać część terenów, żeby utrzymać obecny kom-
pleks sportowy – wyjaśniał wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Terenów 
sportowych w mieście jest coraz więcej. Od kilku lat systematycznie 
rozwijamy bazę sportową. Inwestujemy ogromne pieniądze, m.in. 
w przyszłym roku powstanie nowy kompleks boisk w Parku Strzelnica. 
Opracowano już projekt budowlany dla tej inwestycji, a w 2017 roku 
planujemy budowę boiska przy Gimnazjum nr 14 – mówił.

Wywołane do tablicy Gimnazjum nr 14 poruszyło także inny temat. 
– To jest jedyne gimnazjum w Bielszowicach, a jego stan pozostawia 
wiele do życzenia. Ramy okien dosłownie zostają w rękach podczas pró-

Wybór ławników sprawił, że choć ostatnia sesja Rady Miasta 
trwała ponad sześć godzin, to podjęto podczas niej tylko pięć uchwał. 
Poza nimi radni dyskutowali również o wprowadzeniu nowej stawki za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku właścicieli 
ogródków działkowych.

Na początku pomiędzy radnymi a władzami miasta rozpoczęła się 
dyskusja właśnie na ten temat. Chodzi o wprowadzenie rocznej, zry-
czałtowanej stawki w wysokości 42 zł. Radny Krzysztof Rodzoch od-
czytał pismo nadesłane przez sześciu przedstawicieli ogródków dział-
kowych. – Nie przeprowadzono żadnych konstultacji z przedstawiciela-
mi rodzinnych ogródków działkowych w Rudzie Śląskiej. Dlatego też 
prosimy o wycofanie tego projektu z porządku obrad oraz przeprowa-
dzenie pełnych konsultacji – cytował w ich imieniu radny Rodzoch. 
– Nie tak wyobrażam sobie dialog w ważnych dla miasta sprawach. 3 
października brałem udział w spotkaniu z okazji Regionalnego Dnia 
Działkowca, które odbyło się w Bykowinie. Informowałem tam wszyst-
kich o planowanych zmianach. Informowałem, że ustawa wymusza na 

nas zmiany opłat śmieciowych, jeżeli chodzi o ogródki działkowe. Za-
praszałem do siebie, ale nikt do mnie nie przyszedł. Poza tym na każ-
dym ze spotkań trwających od października informowaliśmy o plano-
wanych zmianach i nikt nie wnosił uwag – tłumaczył wiceprezydent 
Krzysztof Mejer.

Następnie wiceprezydent przedstawił prezentację, z której płynęły 
wnioski, że to, co deklarowali działkowcy odnośnie ilości odpadów 
oraz zapotrzebowania na pojemniki, niewiele ma wspólnego z rzeczy-
wistością. Niemniej jednak część radnych i tak zawnioskowała o wyco-
fanie projektu uchwały z porządku obrad, ale większość była przeciw-
na tej inicjatywie. Dodajmy, że ostatecznie głosowanie nad wspomnia-
nym tematem nie odbyło się, bo radni zajęli się sprawą powołania 
ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu i Rudzie Śląskiej oraz Sądu 
Okręgowego w Gliwicach. To sprawiło, że radni opuszczali salę sesyj-
ną w celu podliczenia wyników głosowania. Ostatecznie wybrano ław-
ników oraz przyjęto pięć uchwał. Zaś sesję i debatę nad kolejnymi pro-
jektami przeniesiono na środę 28.10. Joanna Oreł

Nasza akcja „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzi-
na” powoli dobiega końca. Liczba kierowców, która wzię-
ła w niej udział świadczy o tym, że taka kampania jest 
potrzebna. Tym bardziej, że już za kilka dni rozpoczną się 
wyjazdy związane z okresem Wszystkich Świętych.

(ul. Katowicka 73). Dotychczas od 14 paź-

Przebudowa Parku Strzelnica, stan Gimnazjum nr 14 oraz temat 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działek przy ul. Spor-
towców – to sprawy, które dominowały podczas środowego (21.10.) 
spotkania władz miasta z mieszkańcami Bielszowic.

Mieszkańców Bielszowic ucieszy z pewnością także fakt, że miasto 
zamierza inwestować kolejne pieniądze w Park Strzelnica. Niedawno 

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

O przyszłości Bielszowic

by ich otwarcia, zaś toalety pamiętają czasy PRL-u. Zbliża się 2016 
rok, a my obawiamy, że szkołą nadal się nikt nie zajmie – mówiła przed-
stawicielka rady rodziców. – Planujemy kompleksowy remont tej pla-
cówki, ale teren, na którym się znajduje, jest jeszcze pod wpływem 
szkód górniczych. Czekamy na informację z kopalni Bielszowice, kiedy 
możemy zacząć działać. Wcześniejszy remont byłby bez sensu – tłuma-
czyła Grażyna Dziedzic. 

 Joanna Oreł

SESJA RADY MIASTA

Od przerwy do przerwy

Władze miasta odwiedziły tym razem Bielszowice.
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ZŁOTE GODY – 16 października 2015

Józefa i Władysław Cielmowie.

Kazimiera i Eugeniusz Zarębowie. Krystyna i Józef Szeligowie.Małgorzata i Stanisław Jankowscy.
Małgorzata Stryczek wraz z prezydent 

Grażyną Dziedzic.

Maria i Jan Luszczakowie.Maria i Józef Pietrzyńscy. Renata i Krysian Długoszowie. Zyta i Roman Zdeblowie.

Wiadomości Rudzkie grają po śląsku – ,,Jak promyk słońca”

Za nami wyjątkowy koncert z 
cyklu „Wiadomości Rudzkie grają 
po śląsku”. Naszym gościem 
była Bernadeta Kowalska, 
która świętuje w tym roku 
dziesięciolecie pracy artystycznej 
na scenie. „Jak promyk słońca” to 
pierwszy wydany utwór Bernadety, 
a zarazem tytuł tego wyjątkowego 
koncertu (22.10.), podczas którego 
razem z zaproszonymi gośćmi 
mieliśmy okazję powspominać, 
jak jednej z najbardziej znanych 
śląskich piosenkarek minęło 
to dziesięciolecie. Na scenie 
bielszowickiego Domu Kultury 
zaprezentowały się także zespoły 
De Silvers oraz Emi Band, które 
doskonale uzupełniał Krzysztof 
Wierzchowski, aktor scen śląskich. 
Na koncercie nie brakowało 
niespodzianek oraz najlepszej 
śląskiej publiczności. Już dziś 
zapraszamy na kolejne koncerty 
organizowane przez „Wiadomości 
Rudzkie”.

Kolejni jubilaci odznaczeni!  
Oto małżonkowie, którzy 
przeżyli razem 50 lat. 
W tym wydaniu publikujemy  
9 zdjęć z uroczystości  
złotych godów. Gratulujemy 
i życzymy kolejnych lat 
przeżytych w miłości.

Tak rozpoczęliśmy cykl koncertów „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku”.
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Publiczność licznie przybyła na koncert.
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Krzysztof Wierzchowski rozbawił publiczność.

Fo
to

: A
gn

ie
sz

ka
 R

ol
ni

k

Bernadeta Kowalska zaśpiewała z najmłodszymi.
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Grupa De Silvers przygotowała mnóstwo niespodzianek.
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Wśród gości pojawił się m.in. zespół Emi Band.
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Bernadeta Kowalska występuje  
na scenie od 10 lat.
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Marzyłam o wydaniu jednej płyty… 

– Początkowo nie zakładałaś występów sce-
nicznych. Chciałaś pisać dla innych. Jak to się 
stało, że swoje teksty zaczęłaś śpiewać sama?

– Chciałam pisać teksty dla kogoś, bo wyda-
wało mi się, że dla mnie już za późno na start. 
Chciałam moje teksty przekazywać tym, którzy 
wówczas występowali na scenie. To było trudne, 
trafiłam na mur, wykonawcy mieli swoich tek-
ściarzy i nie chcieli nawet czytać moich tekstów. 
Posłuchałam rady bliskich i spróbowałam swo-
ich sił. Musiałam się przekonać do tego, ale po 
chwili zastanowienia doszłam do wniosku, że ca-
łe życie chciałam śpiewać. 

– Zaśpiewałaś, nagrałaś pierwszą płytę, potem 
kolejne i wciąż tworzysz. Jakie masz plany?

– To były bardzo intensywne lata. Bywało raz 
lepiej, raz gorzej. Jednak to co udało mi się zdzia-
łać, przeszło moje oczekiwania. Moim celem by-
ło nagranie tylko jednej płyty. Wyszło inaczej. 
Pojawili się fani i możliwości ku temu, żeby two-
rzyć dalej. Każda kolejna płyta wydaje mi się 
ostatnią, ale teraz już tego nie mówię. Będzie, co 
ma być. Teraz żyję z dnia na dzień. Staram się 
cieszyć chwilą i nie robię dalekich planów. 

– Czy coś cię zaskoczyło podczas Twojej sce-
nicznej kariery?

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Janina Libera na śląskiej scenie muzycznej pojawiła się dokładnie dziesięć 
lat temu. W tym czasie udało jej się wydać pięć płyt i wylansować dziesiątki 
hitów. Nie tylko śpiewa i występuje, ale także tworzy piosenki dla innych 
wykonawców. Takie właśnie było główne założenie.
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– Jestem z pokolenia, które nie myślało, że 
przyjdą takie czasy, kiedy będzie można posłu-
giwać się gwarą i nawet stanie się to modne. Po 
czasach gdzie trzeba było mówić poprawną pol-
szczyzną i gdzie musiałam na to zwracać uwa-
gę, nadszedł moment, w którym posługiwanie 
się gwarą nie jest już czymś złym. 

– Przed nami koncert, podczas którego 
podsumujesz swoje dziesięć lat na scenie.

– Koncert odbędzie się 27 listopada w Violi-
nowej Gospodzie w Rudzie Śląskiej-Wirku. 
Udało mi się zaprosić wielu moich muzycznych 
przyjaciół. Mam nadzieję, że publiczności się 
spodoba. Zamierzam pokazać to, co przez te 
dziesięć lat udało mi się stworzyć. 

– Podczas koncertu będzie też okazja do 
podsumowania osiągnięć. A tych nie braku-
je...

– Do najważniejszych należą: I miejsce na 
Festiwalu Piosenki Śląskiej w Zabrzu w 2010 r.
(nagroda Radia Piekary), Grand Prix na Festi-
walu Śląskie Granie i Śpiewanie w Borach Tu-
cholskich (2012 r.), czy II miejsce na Summer 
Festiwal Silesia. I to nie jest moje ostatnie sło-
wo. 

Arkadiusz Wieczorek

Wygraj płytę 
Janiny
Libery!

Wyślij SMS-a o treści: 
wiad.plyta43  
+ imię i nazwisko  
na numer 71100 
(koszt SMS-a  
to 1 zł + 23% VAT,  
tj. 1,23 zł brutto). 
Na SMS-y czekamy 
28.10.2015  
od godz. 10.00
do 3.11.2015  
do godz. 12.00.

SKLEP INTERNETOWY I SPRZEDAŻ PŁYT  
W SIEDZIBIE WIADOMOŚCI RUDZKICH

TYLKO U NAS KUPISZ 
PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI

Już dostępne pod adresem: 
www.wiadomoscirudzkie.pl
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RUDA

W harcerzach siła

Harcerze podsumowali 4 lata kadencji.

W ostatnią sobotę (24.10.) odbył się zjazd zwyczajny Związku Harcerstwa Pol-
skiego Hufca im. hm. Łucji Zawady. Harcerze podsumowali całą czteroletnią ka-
dencję, wybrali nowy skład zarządu oraz debatowali nad przyszłością hufca. 
W zjeździe uczestniczyła również prezydent Grażyna Dziedzic, która w przeszło-
ści działała w harcerstwie i nosiła tytuł podharcmistrzyni. 

– Zjazd zwyczajny odbywa się co cztery lata, wybieramy wtedy nowego komen-
danta, podsumowujemy również całą kadencję. Dyskutujemy na temat tego co by-
ło dobre, a co złe, co należałoby zmienić i w jaki sposób. Omawiamy również plan 
rozwoju hufca w przyszłości – tłumaczy hm. Monika Grzyb. – Zastanawiamy się 
także nad dobrym funkcjonowaniem naszych dwóch placówek – Domem Harcerza 
w Rudzie oraz Ośrodka w Kuźnicy Brzezińskiej – dodaje. 

Podczas zjazdu zostali uhonorowani druhny i druhowie szczególnie zaangażo-
wani w rozwój i funkcjonowanie hufca, w tym prezydent Grażyna Dziedzic. – Był 
czas kiedy bałam się, że harcerstwa w Polsce nie będzie. Jednak dzięki wam i wa-
szemu oddaniu jest inaczej – mówiła prezydent miasta. KB

Fo
to

: K
B

|�Polecamy

Maria�Nurowska�powraca�z�nową�powieścią�o�nie-
zwykłej�kobiecie,�wspaniałej�artystce�–�jedni�ją�uwiel-
biają,�inni�się�jej�boją,�jeszcze�inni�nazywają�wariatką�
z�Komańczy…

Marta� Kohn,� znana� malarka,� wyjeżdża� na� krótki�
urlop�w�Bieszczady,�chce�odpocząć�od�warszawskiego�
życia,�które�w�niezwykłej�ciszy�i�wolno�płynącym�cza-
sie�coraz�bardziej�się�od�niej�oddala.�Z�każdym�dniem�
upewnia�się,�że�chce�tu�pozostać.�

Ta� decyzja� zmieni� jej� życie,� ale� nie� tak,� jak� tego�
oczekiwała.�Do�Komańczy�przyjeżdża�bowiem�trójka�
francuskich�architektów,�którzy�mają�zrekonstruować�
spaloną� osiemnastowieczną� cerkiew.� Po� burzliwych�
początkach� znajomości�Marta� zostaje� żoną� jednego�
z� nich� –� i� oboje�wyjeżdżają� do� Lwowa,� gdzie� Jean-
Paul� będzie� nadzorował� prace� nad� renowacją� sie-
demnastowiecznego�kościoła.� Życie�we�Lwowie� jest�
względnie�normalne,�ale�o�kilkaset�kilometrów�dalej�
toczy� się� okrutna�wojna,�w� którą�Marta� zostaje� za-
mieszana.� Przez� pół� roku� będzie�więziona�w�piwni-
cach�merostwa�w�Ługańsku,�a�to�wystarczająco�dużo�
czasu,�aby�przemyśleć� swoje�życie,�pełne�wzlotów� i�
upadków,�cierpienia�i�miłości.

Maria Nurowska – Wariatka z Komańczy

W�wyniku�nieszczęśliwego�zbiegu�okoliczności�Marta�
Witecka�zatrzymuje�się�w�nieznanym�miasteczku.�Posta-
nawia�wykorzystać�sytuację,�by�zwiedzić�okolice�i�wresz-
cie� znaleźć�mocny� reporterski� temat,� który� przyniesie�
upragniony�sukces�zawodowy.�

Mieszkańcy� w� uprzejmy,� acz� zdecydowany� sposób�
próbują�pozbyć� się�gościa.�Dziennikarka� czuje,� że�wła-
śnie�dlatego�warto�zostać�i�opisać�to�miejsce.�

Dowiaduje�się�o�klątwie.�W�miasteczku�może�miesz-
kać�nie�więcej�niż�tysiąc�osób.�Następstwa�przekrocze-
nia�tej�liczby�są�przerażające.

Marta� zaczyna� coraz� sprawniej� funkcjonować� w�
przedziwnym,� odwróconym� systemie� tej� społeczności,�
w� której� pogrzeby� to�wesołe� uroczystości,� bo� zwalnia�
się�miejsce,�a�związek�gejów�jest�powszechnie�akcepto-
wany,� bo�nie� będą�mieli� dzieci.� Poznaje�mieszkańców,�
konsekwencje� łamania� zasad,� historie� ofiar� klątwy� i�
coraz� bardziej� zaskakujące� motywy� postępowania� tu-
ziemców.�

Tymczasem�dochodzi�do�kolejnego�wypadku.�W�nocy�
na�ulicy�zostaje�znalezione�zmasakrowane�ciało�nauczy-
cielki.�Miasteczko�nie�szuka�winnych,�wszyscy�cieszą�się,�
że�klątwa�znowu�nie�dopadła�nikogo�z�nich.�

Dagmara Andryka – Tysiąc

NOWY�BYTOM

Jubileuszowy festiwal Gloria Dei
Zakończył się XX Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej 

Gloria Dei. Podczas finału podsumowano konkursy wokal-
ny, literacki i plastyczny oraz wręczono nagrody. 

– Cieszę się, że poziom tegorocznego festiwalu był bardzo 
wysoki – mówił Grzegorz Gros, pomysłodawca i organizator 
festiwalu. – Mogę z radością stwierdzić, że dzieci i młodzież 
coraz chętniej uczestniczą w zajęciach artystycznych. Nie-
które prace, zwłaszcza młodych twórców, są przejmujące 
i pokazują dojrzałość ich przeżyć. Najbardziej smuci nas 
fakt, że ludzie przestali się spotykać, by np. wspólnie śpie-
wać. Jednak tęsknimy za tym i myślę, że wkrótce wrócimy to 
takich tradycji – dodaje.

Przez ostatnie dwadzieścia lat w festiwalu wzięły udział 
setki uczestników w wieku od ok. 4 do ponad 60 lat. Przez 
ten czas festiwal zmieniał formułę, ale wciąż cieszy się 
ogromną popularnością. – Każdy festiwal był inny – podsu-
mowuje Grzegorz Gros. – Najwięcej radości sprawiały 
pierwsze edycje, kiedy festiwal był trzydniowy i gościliśmy 
wielu wspaniałych artystów. W tym roku gościem specjal-

Nagrody laureatom festiwalu wręczył wiceprezydent Krzysztof Mejer.
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nym festiwalu był zespół Trzecia Godzina Dnia, którego 
można było posłuchać podczas koncertu finałowego w ko-
ściele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu. AW

RUDA

Najlepsi artyści malarstwa intuicyjnego wybrani
„Śląskie odpusty i jarmarki” to temat tegorocznego  

VI Konkursu Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza. Wzię-
li w nim udział twórcy nieprofesjonalni z całego kraju. 
W piątek (23.10.) w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana 
Chroboka w Rudzie odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
oraz otwarcie wystawy, którą będzie można zwiedzać do  
6 listopada. W tym roku ocenie podlegały aż 64 prace zgło-
szone do konkursu. 

– W pierwszej edycji wzięło udział 22 artystów, natomiast 
od 2013 roku frekwencja waha się w granicach ok. 50 osób. 
W tym roku zgłosiło się 43 artystów, którzy łącznie przesłali 
aż 64 prace – podkreślał Mariusz Dmetrecki, prezes Stowa-
rzyszenia „Barwy Śląska” w Rudzie Śląskiej. – Łącznie do 
wszystkich edycji konkursu nadesłano około 460 prac – do-
dał. W tym roku pierwsze miejsce zajęli Jerzy Skiba oraz 
Jerzy Koziołek, drugie miejsce – Alicja Marcol, a na trzecim 
miejscu uplasował się Andrzej Marcol. – Maluję od dziecka 

 Laureaci konkursu nie kryli radości.
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przede wszystkim dla własnej przyjemności i satysfakcji, ale 
również tworzę obrazy dla rodziny czy znajomych – opowia-
dał Jerzy Skiba, nagrodzony w konkursie.  KB

NOWY�BYTOM

Niezwykli aktorzy
W Rudzie Śląskiej już po raz dziewiąty zorganizowano 

spotkania aktorskie osób niepełnosprawnych. Przy pełnej 
widowni Miejskiego Centrum Kultury zaprezentowali się 
artyści m.in. z Tychów, Rybnika, Bielska-Białej oraz Dą-
browy Górniczej. Rudę Śląską reprezentowali aktorzy 
z Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezu-
sa z Halemby oraz podopieczni Ośrodka Adaptacyjnego dla 
Dzieci Niepełnosprawnych z Bykowiny. 

Spotkania aktorskie organizowane przez Ośrodek dla 
Niepełnosprawnych NSJ są okazją do zaprezentowania 
szerszej publiczności działań, jakie w tego typu ośrodkach 
odbywają się na co dzień. Ideą spotkań jest prezentacja 
twórczości a nie konkurs, dzięki czemu nikt z artystów 
uczestniczących w spektaklach nie wychodzi bez dyplomu. 
– Prezentowany poziom jest bardzo wysoki. Wymyśliliśmy 
formułę, dzięki której mogą się spotykać grupy, które czują 
się dobrze na scenie i z powodzeniem reprezentują swoje 
ośrodki na wielu konkursach – tłumaczy Dariusz Sitko, dy-
rektor Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce 
Jezusa w Rudzie Śląskiej. – Idea spotkań zrodziła się na 
bazie doświadczeń naszego ośrodka, ponieważ przez dwa-

Każdy uczestnik spotkań został uhonorowany dyplomem.
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dzieścia lat działalności udało nam się stworzyć trzy prawie 
profesjonalne grupy sceniczne, czyli zespół „Od serca”, 
grupę kabaretowo-filmową „Ja, jo” oraz grupę teatralną 
„Zaczarowani” – przypomina. AW
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Weronika Strzoda
córka Dagmary i Tomasza
ur. 17.10. (3900 g i 58 cm)

Igor Kostrzębski
syn Izy i Przemka

ur. 20.10. (2950 g i 54 cm)

Joanna Zapała
córka Ewy i Piotra

ur. 19.10. (3750 g i 59 cm)

Szymon Hącel
syn Moniki i Krzysztofa

ur. 18.10. (3300 g i 56 cm)

Kacper Sztoncel
syn Magdaleny i Sławomira
ur. 10.10. (3110 g i 55 cm)

Adaś Śmietana
syn Angeliki i Michała

ur. 11.10. (3100 g i 51 cm)

Robert Cichy
syn Beaty i Tomasza

ur. 9.10. (2405 g i 49 cm)

Oskar 
Orszulik
syn 
Dominiki 
i Patryka
ur. 
19.10. 
(3300 g
i 55 cm)

Arturek Wójcik
syn Marty i Dariusza

ur. 7.10. (2056 g i 49 cm)

Lena Mryka
córka Darii i Krzysztofa

ur. 9.10. (3150 g i 56 cm)

Adam Szendzielorz
syn Agaty i Marcina

ur. 8.10. (3685 g i 56 cm)

BARAN – W tym tygodniu Barany 
postawią na swoją wygodę. Nie będą 

chciały podejmować nowych wyzwań. Pozo-
staną w miejscu, w którym czują się komfor-
towo i bezpiecznie. Przyjmą bierną postawę.

BYK – Dla Byków nieco trudniejszy 
okres, który zwiastuje wewnętrzne 

przeżywanie rodzinnych i prywatnych kon-
fl iktów. Karty radzą, aby zachować pewne 
kwestie dla siebie i wykazać się większą ła-
godnością.

BLIŹNIĘTA – Bliźnięta zdystansują 
się do rozterek życia codziennego 

i postawią na swoją wewnętrzną siłę, dzięki 
czemu na nowo uwierzą w swoje możliwości.

RAK – Powracające myślami do 
przeszłości Raki wreszcie się przeła-

mią i rzetelnie podejdą do tematu. Działania 
emocjonalne zejdą na dalszy plan i zrobią 
miejsca dla rozumu i czynów.

LEW – Po natłoku losowych wydarzeń 
Lwy nabiorą dystansu i podejdą chłod-

no do tematu. Wyzbędą się złudnych wyobrażeń, 
iluzji oraz pragnień i przejrzą na oczy.

Studio Ezoteryki 
i Terapii Naturalnych 
FELICITAS
ul. Kłodnicka 97, 
Ruda Śląska (Halemba)
doradca duchowy 
Paulina Kubaszek
tel. 609-644-167

HOROSKOP PANNA – W tym tygodniu Panny bę-
dą trzymać się swoich żelaznych za-

sad i przekonań. Paradoksalnie, właśnie to da 
im poczucie wolności, równowagi i radości.

WAGA – Wagi poczynią postępy 
i wyjdą ze swojej dotychczasowej 

bezpiecznej skorupki. Otworzą się na nowe 
doświadczenia i poszerzą swoje horyzonty.

SKORPION – Skorpiony połączą 
przyjemne z pożytecznym i wykażą 

się elastycznością. W nieustępliwy sposób za-
walczą o swoje marzenia i pragnienia.

STRZELEC – Drogie Strzelce, w tym 
tygodniu odczujecie przytłoczenie 

i przeciążenie sprawami prywatnymi i zawo-
dowymi. Tym razem zabraknie energii do 
działania. Warto spróbować ją w sobie wy-
zwolić.

KOZIOROŻEC – Zranione Kozio-
rożce pogodzą się ze stanem rzeczy. 

Dostrzegą, że ich działania nie przynoszą 
efektu i pogodzą się ze stratami. Głowa do gó-
ry, wszakże nie ma tego złego, co by na dobre 
nie wyszło!

WODNIK – Wodniki staną na wyso-
kości zadania, dzięki czemu znowu 

nastąpi zgoda i harmonia w relacjach z naj-
bliższymi. Sytuacja powróci do normy.

RYBY – Ryby zaczną się zastanawiać 
nad poważnymi i długotrwałymi 

przedsięwzięciami związanymi z życiem co-
dziennym. Zaplanują wieloletnie działania, 
które zaprocentują w przyszłości.

REKLAMA

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. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 
36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Mirela 
Twardoch, tel. 502-306-007, Izabela Nowrotek, tel. 
512-295-227. Dział ogłoszeń drobnych: Aleksandra 
Mazur, 32 248-60-97, czynny 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.

1

3

2 3 4 5 6 7

1

12

8

2

9

15

10 11

4

12

10

13 14

5 9

15 16

6

17

7

18 19

20

21 22 23 24

23 26 27

11 8

28 29 30 31

32

17

33 34 35 36 37 38

39 40

13

41

16

42 43 44

45

14

46 47

Poziomo: 1 – eskimoska bluza z kaptu-
rem, 5 – dawniej podatek gruntowy, 8 – ryba 
z rodz. łososiowatych, 9 – mały, niepozorny 
koń, 11 – imię żeńskie, 12 – buczek, 15 
– ulotka, 17 – ryba z kolcem jadowym, 20 
– radula, 21 – grobla, 24 – centrum miasta, 
25 – zadatek, 28 – ranka w kącikach ust, 29 
– uchwyt na ramach, 32 – allanit, krzemian 
silnie promieniotwórczy, 33 – nowość, 36 
– stolica Turcji, 39 – ślimak schodówka, 42 
– frywolny taniec, 43 – imię żeńskie, 45 
– notatnik, 46 – ukochana Rembrandta, 47 
– gorzknik, surowce zielarskie. 

Pionowo: 1 – buta, zarozumiałość, 2 – na-
pój marynarzy, 3 – ludowy poeta muzuł-
mański, 4 – mit. gr. rzeka zapomnienia, 5 
– naszyta na dziurę, 6 – numerus, kolejna 
liczba, 7 – rzeka w Poznaniu, 10 – port 
w Szwecji, 13 – wsch. część Wysp Marshal-
la, 14 – cezar, który spalił Rzym, 16 – dolna 
część wielkiego pieca hutniczego, 17 – brat 
Mojżesza, 18 – starorzymska pieśń żałobna, 
19 – marionetka, 21 – ozdobny kwietnik, 22 
– symptom, oznaka, 23 – persak, 26 
– w dawnej Polsce pouczenie prawne przez 
sąd, 27 – surowy befsztyk, 30 – dawny pie-
niądz japoński, 31 – czumiza, 34 – kraina 
w Słowacji, 35 – nieciągła deformacja tek-
toniczna, 37 – jez. w Afryce, 38 – konopie 
manilskie, 40 – imię żeńskie, 41 – kochanka 
Nerona, 44 – dopływ Odry. 

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

Hasło krzyżówki nr 38 brzmiało: ,,Prze-
powiednia”. Nagrodę otrzymuje Sylwia Wa-
lessa. Po odbiór zapraszamy do redakcji. 
Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, 
który jest do realizacji w fi rmie handlowej 
„Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) 

z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spo-
śród tych, które nadeślą na adres redakcji 
(41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) 
hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. 
Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty 
zamieszczenia konkursu.

Franciszek Grabowski
syn Joanny i Krzysztofa

ur. 18.10. (3050 g i 56 cm)

Hanna Honorata Traczyk
córka Weroniki i Krzysztofa
ur. 18.10. (3450 g i 58 cm)

Magdalena Maria Wojdecka
córka Katarzyny i Jacka

ur. 17.10. (3700 g i 56 cm)

Aleksander Dadak
syn Katarzyny i Roberta

ur. 20.10. (3270 g i 56 cm)

Martynka Binias
córka Sabiny i Adama

ur. 20.10. (3400 g i 56 cm)

Michałek 
syn Wioli i Mateusza

ur. 21.10. (3940 g, 54 cm)

Emilia Długosz
córka Doroty i Rafała

ur. 21.10. (3490 g i 55 cm)

9
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– Karta ŚKUP daje pasażerowi 
możliwość wyboru biletu w zależno-
ści od jego indywidualnych potrzeb, 
co jest niewątpliwie jej dużą zaletą 
– podkreśla pełnomocnik. Śląska 
Karta Usług Publicznych (ŚKUP) to 
wspólny projekt dwudziestu jeden 
gmin aglomeracji katowickiej oraz 
Komunikacyjnego Związku Komu-
nalnego Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego (KZK GOP). ŚKUP 
docelowo spełniała będzie wiele 
funkcji. Nie tylko zastąpi tradycyjne 
bilety papierowe. Dzięki karcie 
w przyszłości będzie można zapłacić 
również za parkowanie (Katowice, 
Zabrze, Bytom, Tychy, Chorzów 
i Piekary Śląskie), używana będzie 
w bibliotekach, instytucjach sportu 
i kultury oraz urzędach miast i gmin 
do zapłaty np. podatku lub innych 
opłat urzędowych. ŚKUP będzie także 
nośnikiem podpisu elektronicznego.

Dla mieszkańców dostępne są dwa 
rodzaje karty – spersonalizowana 
oraz niespersonalizowana. Tę pierw-
szą można otrzymać bezpłatnie w jed-
nym z 40 Punktów Obsługi Klienta 
(POK). W Rudzie Śląskiej kartę 
otrzymać można w dwóch kioskach 
„KOLPORTERA” – w Tesco przy 
ul. 1 Maja 370 oraz na terenie „Bie-
dronki” zlokalizowanej w Nowym 

Bytomiu przy ul. Planty Kowalskiego 
1. Aby otrzymać kartę należy złożyć 
pisemny wniosek osobiście bądź 
przesłać za pośrednictwem interneto-
wego Portalu Klienta. – W Punkcie 
Obsługi Klienta w trakcie wyrobienia 
karty spersonalizowanej zostanie zro-
bione nam zdjęcie, które zostanie 
umieszczone na karcie. Ma to na celu 
identyfi kację właściciela karty – in-
formuje Andrzej Nowak. Atutem kar-
ty spersonalizowanej jest możliwość 
kodowania uprawnień do ulg, dzięki 
czemu w razie kontroli nie będzie po-
trzebny nam dodatkowy dokument 
potwierdzający prawo do zniżki.

Karta niespersonalizowana, „na 
okaziciela”, wydawana jest bez do-
datkowych formalności we wszyst-
kich punktach i automatach bileto-
wych obsługujących ŚKUP. Przy jej 
wydawaniu pobierana jest jednak 
kaucja zwrotna w wysokości 20 zł. 
W przypadku braku chęci dalszego 
korzystania przez podróżnego z karty 
ŚKUP „na okaziciela” można ją 
zwrócić bezpośrednio do POK-u z pa-
ragonem potwierdzającym jej zakup. 
Wtedy otrzymamy z powrotem wpła-
coną wcześniej za nią kaucję w wy-
sokości 20 zł.

Od listopada z karty mają możli-
wość korzystać osoby na co dzień 

używające biletów okresowych. 
Przed pierwszym użyciem karty na-
leży zakodować na niej wybrany bi-
let czasowy. Bilety można kupić bez-
pośrednio drogą elektroniczną logu-
jąc się na stronie ŚKUP-u, w Punk-
tach Obsługi Klienta, Punktach Ob-
sługi Pasażera, czy też automatach 
biletowych ŚKUP, których na terenie 
Rudy Śląskiej jest 7 (szczegóły za-
wiera lista poniżej). Płatności można 
dokonywać zarówno gotówką, kartą 
płatniczą, jak i przez Internet (Portal 
Klienta, kartaskup.pl). – Chciałbym 
ponadto uspokoić pasażerów, którzy 
pytają o bilety papierowe: bilety pa-
pierowe nadal są ważne, ich cena się 
nie zmienia, nadal można z nich ko-
rzystać w środkach komunikacji miej-
skiej. Ważną informacją jest to, że 
taryfa cenowa za przejazd pasażerów 
posiadających bilet elektroniczny, 

dla osób które systematycznie korzy-
stają z komunikacji zbiorowej, będzie 
korzystniejsza, ponieważ będzie róż-
niła się od swoich tradycyjnych, 
„papierowych” odpowiedników 
większą rozpiętością proponowanych 
stawek. Co za tym idzie, będzie da-
wała możliwość realnych oszczędno-
ści dla pasażera – podkreśla Andrzej 
Nowak.

Na kartę ŚKUP można zapisać bi-
let okresowy lub po prostu załadować 
środki pieniężne. Zapisane na karcie 
pieniądze docelowo będzie można od 
1 stycznia 2016 r. wykorzystywać do 
płatności w pojeździe za bilety jed-
norazowe.

Jak w praktyce korzystać z karty? 
Podczas wsiadania każdy pasażer zo-
bowiązany będzie przyłożyć kartę do 
czytnika umieszczonego przy wejściu 
do pojazdu. Ponowne przyłożenie 

W dwóch punktach na terenie Rudy Śląskiej można już otrzymać Śląską Kartę Usług Publicznych! Od listopada będzie ona 
akceptowana we wszystkich autobusach i tramwajach KZK GOP. – Przez pierwsze miesiące, a dokładniej do końca tego roku 
możliwe będzie korzystanie z funkcji elektronicznego biletu okresowego. Możliwość zapłaty za przejazdy jednorazowe wpro-
wadzona zostanie z początkiem roku 2016 – tłumaczy Andrzej Nowak, pełnomocnik ds. transportu zbiorowego w Rudzie 
Śląskiej.

ŚKUP już dostępny!
karty do czytnika – przy wychodze-
niu – w przypadku posiadania biletu 
jednorazowego będzie wymagane, 
natomiast w przypadku biletu okreso-
wego będzie dobrowolne. Regularne 
dokonywanie tej czynności będzie 
jednak nagradzane możliwością tań-
szego podróżowania w następnym 
miesiącu (w postaci 5% zniżki).

Projekt Śląskiej Karty Usług Pu-
blicznych otrzymał dofi nansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego lata 2007 – 2013. 
To jeden z największych projektów 
tego typu na świecie (podobne reali-
zowane są w Londynie, Hongkongu 
i Singapurze). 

Wszelkie informacje można znaleźć 
na stronie www.portal.kartaskup.pl.

 DR

LISTA AUTOMATÓW BILETOWYCH ŚKUP NA TERENIE RUDY ŚLĄSKIEJ:
RUDA ŚLĄSKA Godula Plac Niepodległości kier. Bytom, ul. Goduli
RUDA ŚLĄSKA  Chebzie Pętla 
RUDA ŚLĄSKA  Nowy Bytom Urząd Miasta  kier. Chebzie, ul. Niedurnego
RUDA ŚLĄSKA Ruda Południowa,  kier. Bytom, ul. Wolności
RUDA ŚLĄSKA Bielszowice Kopalnia kier, Nowy Bytom, ul. Kokota
RUDA ŚLĄSKA  Kochłowice Rynek kier. Katowice, ul. Oświęcimska
RUDA ŚLĄSKA Halemba Kościół kier. Wirek, ul. 1 Maja

Akcja zbierania datków na budo-
wę hospicjum stacjonarnego w mie-
ście organizowana jest od kilku lat. 
– Podczas zeszłorocznej zbiórki ze-
braliśmy prawie 43 tysiące złotych – 
mówi Dariusz Kowalski ze Stowa-
rzyszenia św. Filipa Nereusza. 
– Również w tym roku na większości 
rudzkich cmentarzy prawie 200 mło-
dych ludzi w żółtych koszulkach bę-
dzie zbierało datki na budowę hospi-
cjum stacjonarnego w mieście – do-
daje. Zbiórkę pieniędzy koordynuje 
Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza 
wraz ze Stowarzyszeniem Opieki 
Hospicyjnej i Paliatywnej im. bł. Ja-
na Pawła II w Rudzie Śląskiej. 
– Co roku dołącza do nas młodzież 
z różnych organizacji i szkół by na 
16 rudzkich cmentarzach od 7.00 do 

17.00 przeprowadzać kwestę – mówi 
Dariusz Kowalski.

Tradycyjnie już 1 listopada Towa-
rzystwo Miłośników Orzegowa bę-
dzie przeprowadzać kwestę na rzecz 
ratowania zabytków starego cmenta-
rza w Orzegowie. Członkowie To-
warzystwa już o godz. 8.00 pojawią 
się na obu częściach cmentarza ko-
munalnego oraz na starym cmenta-
rzu parafi alnym. Będzie ich można 
spotkać do godz. 18.00.

Nieczynny cmentarz parafi alny 
przy ul. Orzegowskiej, datowany na 
1894 r. uważany jest za jeden z naj-
starszych rudzkich cmentarzy. Znaj-
duje się na nim grób powstańca Kon-
stantego Latki z 1863 r. oraz mogiły 
powstańców z lat 1919 – 1921.

IM

Na 19 rudzkich nekropoliach tradycyjnie już 1 listopada zapłoną tysiące zniczy. Ten dzień będzie też po raz kolejny okazją do ratowania zabytków cmen-
tarnych i wsparcia budowy hospicjum stacjonarnego w Rudzie Śląskiej. Natomiast 30 października na 17 grobach wojennych i 4 miejscach pamięci narodo-
wej znajdujących się w Rudzie Śląskiej przedstawiciele magistratu złożą kwiaty i zapalą znicze. Członkowie Towarzystwa Miłośników Orzegowa i młodzież 
tradycyjnie już przeprowadzą kwestę.

Na budowę hospicjum i ratowanie cmentarza

W zeszłym roku podczas kwesty na budowę hospicjum stacjonarnego zebrano prawie 43 tys. zł.
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Tradycyjnie już w dniu Wszystkich 
Świętych przed cmentarzami zostaną 
wyznaczone miejsca dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych. Ze względu na 
tymczasową zmianę organizacji ruchu 
służby odpowiedzialne za bezpieczeń-
stwo proszą o zwracanie szczególnej 
uwagi na znaki drogowe oraz zachowa-
nie ostrożności. Jednocześnie apelują 
do mieszkańców o korzystanie 1 listo-
pada ze środków komunikacji publicz-
nej.

– Dla funkcjonariuszy rudzkiej Straży 
Miejskiej akcja „Znicz” rozpoczyna się 
w pierwszych dniach października. Już 
wtedy zwiększamy częstotliwość patroli 
w okolicach cmentarzy – mówi Krzysz-
tof Piekarz, komendant Straży Miej-
skiej w Rudzie Śląskiej. – Chodzi o za-
pewnienie bezpieczeństwa osobom 
przebywającym na cmentarzu w trakcie 
porządkowania nagrobków oraz o za-
pobieganie ewentualnym kradzieżom 
kwiatów, czy niszczeniu – profanacji 
miejsc pochówku zmarłych – dodaje ko-
mendant. 

1 listopada funkcjonariusze Straży 
Miejskiej czuwają nad porządkiem 
i sprawują kontrolę ruchu drogowego 
w celu bezpiecznego dojazdu do cmen-
tarzy. Przed dniem Wszystkich Świę-
tych policja apeluje do kierowców o roz-
wagę, ostrożność i cierpliwość. Funk-

cjonariusze policji będą sprawdzać 
prędkość, z jaką jadą kierowcy, ich 
trzeźwość, stan techniczny aut oraz czy 
dzieci przewożone są w fotelikach.

Poniżej przedstawiamy szczegółowo 
zmiany w ruchu drogowym, obowiązu-
jące od godz. 8.00 31 października do 
godz. 22.00 1 listopada w poszczegól-
nych dzielnicach Rudy Śląskiej:

1. Dzielnica Ruda:
– przy ul. Porębskiej.

Od ul. Wolności wjazd możliwy jed-
nokierunkowymi ulicami: Brańskiego 
i Kościelną, natomiast wyjazd jedno-
kierunkowymi ulicami: Staszica oraz 
Porębską w kierunku ul. Zabrzańskiej. 
Parkowanie wyznaczone będzie wzdłuż 
ul. Brańskiego po lewej stronie oraz na 
odcinku jednokierunkowym ul. Ko-
ścielnej. Na odcinku ul. Porębskiej 
wzdłuż cmentarza będzie obowiązywał 
zakaz ruchu, który nie dotyczy dojazdu 
osób niepełnosprawnych do parkingu.

2. Dzielnica Godula:
– przy ul. K. Goduli.

Odcinek ul. Przedszkolnej oraz  
ul. Fabrycznej będzie jednokierunko-
wy. Będzie można zaparkować pojazd 
na parkingach pomiędzy placówkami 
handlowymi oraz na ulicach Przed-
szkolnej i Fabrycznej po lewej stronie.

3. Dzielnica Orzegów:
– przy ul. Kard. Hlonda.

Parkowanie dozwolone na ulicach 
Hlonda i Bytomskiej po lewej stronie, 
ulice te będą jednokierunkowe.

4. Dzielnica Bykowina:
– przy ul. 11 Listopada.

Na jednokierunkowej ul. 11 Listopa-
da parkowanie będzie możliwe po lewej 
stronie. Parkować można będzie na od-
cinku ul. Potyki, gdzie zostanie wpro-
wadzony ruch jednokierunkowy.

5. Dzielnica Halemba:
– przy ul. 1 Maja 

(cmentarz komunalny).
Na ul. 1 Maja parkowanie będzie do-

zwolone na wydzielonych pasach po-
stojowych pomiędzy cmentarzem 
a skrzyżowaniem z ul. Nowy Świat oraz 
na ulicach Chłopskiej i Strzelców By-
tomskich, które w tym dniu będą ulica-
mi jednokierunkowymi. Ponadto będzie 
możliwość parkowania na skrajnym pa-
sie w kierunku Halemby.

– przy ul. 1 Maja, Brodzińskiego.
Parkowanie będzie możliwe na  

ul. Brodzińskiego, a osoby niepełno-
sprawne będą mogły pozostawić pojazd 
na wyznaczonym miejscu na ul. 1 Maja.

6. Dzielnica Wirek:
– przy ul. Magdziorza 

i Brata Alberta.
Powyższe ulice będą jednokierunko-

we, parkować będzie można po lewej 
stronie ulicy. Osoby niepełnosprawne 

będą miały wydzielony parking na  
ul. Brata Alberta.

– przy ul. Nowary, Ściegiennego.
Ulice Ściegiennego, Czajkowskiego, 

Zdziebkowskiej będą jednokierunkowe. 
Parkowanie po lewej stronie ww. ulic.

– przy ul. 1 Maja.
Ulica Polna będzie jednokierunkowa, 

parkowanie po jej lewej stronie. Ponad-
to udostępniony będzie parking na tere-
nie Szkoły Podstawowej nr 7.

7. Dzielnica Nowy Bytom:
– przy ul. Chorzowskiej.

Ul. Ratowników będzie jednokierun-
kowa od wyjazdu z parkingu do ul. Po-
koju. Parkowanie możliwe będzie na 
parkingu przy ul. Chorzowskiej (wjazd 
od ul. Ratowników) i przy ul. Ratowni-
ków po jej lewej stronie za wjazdem na 
parking.

– przy ul. 1 Maja, Hallera.
Od skrzyżowania powyższych ulic 

w kierunku dzielnicy Ruda oraz w kie-
runku dzielnicy Wirek na ul. 1 Maja 
zostaną wydzielone pasy postoju.

8. Dzielnica Kochłowice:
– przy ul. Wyzwolenia, Oświęcimskiej.

Miejsca postojowe zostaną wyzna-
czone na ulicach Oświęcimskiej i Kra-
kowskiej. Na ul. Wyzwolenia dopusz-
czony będzie postój tylko dla osób nie-
pełnosprawnych.

– przy Alei Dworcowej.
Aleja Dworcowa będzie jednokierun-

kowa, postój po jej lewej stronie. Wy-
jazd ulicą Do Dworca.

9. Dzielnica Bielszowice:
– przy ul. Kokota.

Osoby niepełnosprawne będą miały 
wyznaczone stanowiska przed bramą 
cmentarza. W celu zmniejszenia utrud-
nień zalecany jest postój na ulicach Po-
wstańców Śląskich, Bielszowickiej 
i Równoległej. IM

31 października, w przeddzień Wszystkich Świętych, tradycyjnie już nastąpi zmiana  
w organizacji ruchu w rejonie rudzkich cmentarzy. Od godz. 8.00 służby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo rozpoczną akcję „Znicz”, która potrwa do godzin wieczornych 1 listopada.

Akcja „Znicz”

Pasażerowie KZK GOP 1 listopada będą podróżowali za darmo. Akcja bezpłatnej komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych realizowana jest 
przez KZK GOP po raz pierwszy. Z wnioskiem o wprowadzenie tego rodzaju udogodnień dla mieszkańców wystąpiła prezydent Rudy Śląskiej Grażyna 
Dziedzic. Ponadto przygotowane zostały ułatwienia w dojeździe do cmentarzy. 

Komunikacją miejską za darmo we Wszystkich Świętych
1 listopada ze wszystkich linii KZK 

GOP będzie można korzystać bezpłatnie. 
– Oferta przygotowana przez KZK GOP 
z pewnością ułatwi mieszkańcom poru-
szanie się po aglomeracji podczas nad-
chodzącego święta, dlatego też dziękuję 
zarządowi związku za przychylenie się do 
mojej prośby – podkreśla prezydent Dzie-
dzic. – Co roku, w okresie Wszystkich 
Świętych obserwujemy wzmożony ruch 
na drogach. Wierzę, że darmowa komuni-
kacja nie tyko zachęci mieszkańców do 
skorzystania z transportu zbiorowego, 
a także umożliwi bezpieczne i szybkie do-
tarcie do cmentarzy znajdujących się na 
terenie aglomeracji – dodaje.

Przez dwa dni, w sobotę 31 październi-
ka i w niedzielę 1 listopada br., komuni-
kacja miejska generalnie funkcjonowa-
ła będzie według sobotnich rozkładów 
jazdy. Na wybranych liniach będą obo-
wiązywały specjalne rozkłady jazdy, 
oznaczone jako „Wszystkich Świętych”. 

Sytuacja ta dotyczy linii tramwajowych 
nr: 26, 27 i 38 oraz linii autobusowych nr: 
6, 23, 25, 39, 44, 70, 72, 76, 109, 140, 
154, 160, 175, 201, 236, 288, 603, 606, 
616, 634, 637, 673, 674, 720, 723, 807, 
840, 901, 949, 969 i 973. Ponadto, linie 
tramwajowe nr: 3, 7, 14, 20 i 30 oraz linie 
autobusowe nr: 135, 230, 735 i T-5 będą 
kursowały według rozkładów jazdy na 
dni robocze. 

Specjalne rozkłady jazdy, oprócz 
zwiększenia częstotliwości, w niektó-
rych przypadkach zakładają również 
zmianę trasy. Linia autobusowa nr 25, 
w związku ze zmianą organizacji ruchu 
przy cmentarzu w Będzinie Grodźcu, 
ominie przystanki Grodziec Cmentarz 
i Grodziec Różyckiego, a linia nr 901 bę-
dzie kursowała tylko w kierunku Będzin 
Kościuszki – Grodziec Cmentarz – Gro-
dziec Kopalnia – Będzin Kościuszki. Na 
linii nr 175 zostaną uruchomione dodat-
kowe kursy z Mydlic do Hoteli w Dąbro-

wie Górniczej Ząbkowicach, a na linii nr 
634 zwiększy się liczba kursów wykony-
wanych w relacji Będzin – Dąbrowa 
Górnicza – Strzemieszyce. Na linii nr 
720 zostaną uruchomione dodatkowe 
kursy do cmentarza przy ul. Czołgistów 
w Zabrzu. Linia nr 807 będzie dodatko-
wo obsługiwała przystanek Będzin 
Cmentarz Komunalny. Kursowanie linii 
nr: 236, 288, 969 i 973 będzie w te dwa 
dni dodatkowo uruchomione, ponieważ 
są to linie funkcjonujące tylko w dni ro-
bocze.

Linie cmentarne C1, C2, C3 i C4 będą 
31 października i 1 listopada wzmacniały 
komunikację do cmentarzy w Gliwicach. 
C1 połączy cmentarz Centralny z Tryn-
kiem, C2 – z Placem Piastów, a C3 – po-
jedzie przez plac Piastów do cmentarza 
Lipowego. C4 będzie linią okrężną kur-
sującą między placem Piastów a cmenta-
rzem Lipowym i św. Wojciecha. Linia C5 
w Katowicach zapewni dojazd do cmen-

tarza komunalnego przy ul. Murckow-
skiej, przejeżdżając również w pobliżu 
cmentarzy na ulicach Francuskiej i Sien-
kiewicza. Linia C8 pojedzie z Placu Wol-
ności w Katowicach przez podziemny 
dworzec autobusowy do cmentarzy 
w Bogucicach i Szopienicach. Linia C6 
będzie kursowała po Sosnowcu i Będzi-
nie: spod cmentarza na Niwce, przez 
cmentarz komunalny przy ulicy Wojska 
Polskiego, cmentarz na Dańdówce, cen-
trum Sosnowca, cmentarze przy ulicy 
Małobądzkiej w Będzinie do centrum 
Będzina. Linia nr C7 połączy cmentarze 
w Chorzowie Batorym (na ulicach Niedź-
wiedziniec i Granicznej), w śródmieściu 
Chorzowa (na ulicy Cmentarnej, Dą-
browskiego, Janasa, Łagiewnickiej,  
3 Maja), w Chorzowie Starym (na ulicy 
Kalusa), w Michałkowicach (na ulicy 
Maciejkowickiej) oraz w śródmieściu 
Siemianowic Śląskich (na ulicach Mi-
chałkowickiej i Cmentarnej). Linia C10 

zapewni mieszkańcom Knurowa dojazd 
do cmentarza komunalnego przy ulicy 
Rakoniewskiego. Linią C11 będzie moż-
na dojechać w Czeladzi do cmentarzy na 
ulicy Wojkowickiej, Nowopogońskiej 
i Szybikowej.

W związku z dniem wolnym od han-
dlu, przypadającym 1 listopada, nie będą 
wtedy kursowały linie dowożące do cen-
trów handlowych: 250, 750 i S-6. Nie 
będą obsługiwane również specjalne 
przystanki autobusowe przy centrach 
handlowych. Dotyczy to linii autobuso-
wych o numerach: 39, 52, 59, 109, 146, 
155, 194, 230, 255, 710, 850 i 194N.

Dodatkowe objazdy związane z tym-
czasową organizacją ruchu w rejonie 
cmentarzy będą również wprowadzone 
w Gliwicach na liniach autobusowych nr: 
57, 187, 259, 280, 692, 699, 702 i 692N 
oraz w Siemianowicach Śląskich na li-
niach nr 74 i 222.

Więcej na www.kzkgop.com.pl. DR
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30 października 2015 roku, godz. 17.00, Parafia Ewangelicka w Wirku, ul. Kubiny

W programie:
prelekcja księdza Karola Macury pt. „Słowo i przestrzeń”,• 
wystawa rudzkich filatelistów „170 lat poczty  • 
i kolei w miejscowości Ruda na Górnym Śląsku”

WSTĘP WOLNY
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Kino Patria
ul. Chorzowska 3, 41-709 Ruda Śląska
28 października 2015, godz. 19.00
SEANS FILMOWY
Bilety w cenie: 10 zł
Seans fi lmowy w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego KaFe In-nI. Organizator: Rudzkie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI.

Kolonia robotnicza „Ficinus”,
salka parafi alna kościoła 
ewangelickiego, wejście od 
ul. Pawła Kubiny, 41-710 Ruda Śląska
30 października 2015, godz. 17.00
TWÓRCZY PIĄTEK NA FICINUSIE
Wstęp wolny

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69
30 października 2015, godz. 18.00
Zaduszki jazzowe – koncert 
w wykonaniu Big Sunny Band 
z Zespołu Szkół Muzycznych I i II 
Stopnia w Rudzie Śląskiej
Wstęp wolny

Kino Patria ul. Chorzowska 3, 
41-709 Ruda Śląska

więcej na
www.rudaslaska.pl

31 października 2015, 
godz. 17.30 i 19.30
SEANS FILMOWY: WIECZÓR 
Z DUCHAMI
Bilety w cenie: jeden fi lm 13 zł, 
karnet 20 zł

Centrum Inicjatyw Społecznych 
„Stara Bykowina” Miejskiej Biblioteki 
Publicznej ul. 11 Listopada 15 a, 
41-705 Ruda Śląska
4 listopada 2015, godz. 17.00
WERNISAŻ „PRZYWOŁANE 
REMINISCENCJE”
Wstęp wolny
Wystawa twórców Dyskusyjnego Klubu Sztuki 
„Malatura” pt. „Przywołane reminiscencje...”.

Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rudzie Śląskiej
ul. 1 Maja 32, 41-706 Ruda Śląska
5 listopada 2015, godz. 12.00
SZOLKA TYJU – I FEST LITERACKI
Wstęp wolny
„Szolka Tyju - I Fest Literacki” – kiermasz książek 
połączony ze spotkaniami z autorami oraz 
biesiadą literacką.

Młodzieżowy Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej
41-700 Ruda Śląska, 
ul. Janasa 28, 41-700 Ruda Śląska
5 listopada 2015, godz. 12.00
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ – TEATR 
PROFILAKTYCZNY W SZKOLE
Wstęp wolny
Prezentacja spektaklu teatralnego teatru „WIZJER 
MDK” (w zapisie DVD), dyskusja panelowa 
z udziałem psychologa, pedagoga.

Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rudzie Śląskiej
ul. Wolności 20, 41-700 Ruda Śląska
6 listopada 2015, godz. 17.00
KONKURS POETYCKI
Wstęp wolny
Konkurs Poetycki im. ks. Norberta Bonczyka 
– XI edycja. Otwarty konkurs poetycki związany 
ze Śląskiem.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
ul. Kokota 170, 
41-711 Ruda Śląska
6 listopada 2015, godz. 18.30
KONCERT ZESPOŁU „U STUDNI”
Bilety w cenie: 30 zł
„U studni” piszą o sobie: „Wszyscy wywodzimy się 
z zespołu Stare Dobre Małżeństwo, dlatego mamy 
nadzieję, że wśród ogromnej rzeszy fanów tego 
zespołu znajdzie się grupa osób, która zechce i nas 
posłuchać na żywo. W relacjach bezpośredniego 
kontaktu emocje są najprawdziwsze. Spotkajmy 
się u studni z wiecznie żywym słowem, które 
niesie nadzieję na lepsze jutro. Zaczerpnijmy ze 
studni bogatej w poezję. Jesteśmy pewni, że każdy 
znajdzie dla siebie odpowiednie przesłanie”.

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty 
ul. Piotra Niedurnego 69, 
41-709 Ruda Śląska
7 listopada 2015, godz. 17.00
„ZOLYTY” WODEWIL WE ŚLONSKI 

GODCE NA KANWIE „OŻENKU” 
M. GOGOLA
Bilety w cenie: 50 zł i 40 zł
Wodewil w dwu aktach wierszem w śląskiej 
godce na motywach „Ożenku” Mikołaja Gogola. 
Swoją premierę miał 26 listopada w 2001 roku 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Rudzie Śląskiej. 
Przedstawienie było przerywane salwami śmiechu 
i burzą oklasków. Po spektaklu brawa nie milkły 
przez kilkanaście minut, a autorów nagradzano 
owacją na stojąco. W rolę bohaterów „Zolytów” 
wcielają się znakomici śląscy aktorzy, którzy 
mają na swoim koncie wiele ról teatralnych 
oraz musicalowych. Librett o: Marian Makula, 
muzyka: Grzegorz Spyra, adaptacja: Krzysztof 
Wierzchowski, czas spektaklu: 2 godz., producent: 
Agencja Artystyczna Makula. Obsada: Mirosław 
Książek - Jorg Ciapała, Krzysztof Wierzchowski 
– Ewald Keta, Marcin Włosiński - Bonifacy Hans 
Smażonka, Marcin Tomaszewski – Bonifacy 
Hans Smażonka, Adam Żaak – Alfons Patryk von 
Skarpeta, Patrycy Hauke – Paul Gromnica, Kamil 
Baron – Paul Gromnica, Marta Tadla – Swatka, 
Izabela Malik – Róża Kwaśko, Marta Kloc – Róża 
Kwaśko, Regina Gowarzewska – Ciotka Róży, Inga 
Papkala – Matka Ciapały.

www.rudaslaska.pl



www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIA| 28.10.2015

Najszczersze wyrazy współczucia
rodzinie i najbliższym zmarłej

Ilony SKABARA
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rudzie Śląskiej 
składają

dyrekcja oraz koleżanki i koledzy
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

14

Dnia 30 września 2015 r. przeżywszy lat 88 
zmarła dr stomatologii

śp. Elżbieta PustElnik
Msza pogrzebowa odbędzie się dnia 31 października 2015 r.  

o godz. 10.00 w kościele św. Marii Magdaleny w Bielszowicach 
po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Parafialny.

O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku: córka Anetta Zimmermann z mężem 
Ralfem Zimmermann i synami Łukaszem, Danielem i Hendrikiem oraz córka Isolde 

Schäfer z mężem Wolfgangiem Schäfer i synem Dawidem

ADMINISTRACJA CMENTARZY KOMUNALNYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1  
PRZY UL. PORĘBSKIEJ ORAZ PRZY UL. 1 MAJA W RUDZIE ŚLASKIEJ  

-HALEMBIE B.BOTOR USŁUGI POGRZEBOWE – GRABARSTWO 
informuje:

W związku z upłynięciem terminu ważności opłat 
za groby prosi się o kontakt z administracją cmentarzy 

osobiście w biurze w Rudzie Śląskiej 1 przy ul. Kościelnej 19 
(tel. 32 428-29-28) lub w biurze w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 

przy ul. Kokota 186 (tel. 32 242-09-23)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Brak opłat jest podstawą do likwidacji grobu 
zgodnie z art. 7 o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Kompleksowe usługi pogrzebowe Ruda Śląska, ul. Kokota 186
w kraju i zagranicą

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość, to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Panu 
Jarosławowi Zajdel

pracownikowi Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach 
po śmierci

OjcA
przekazuje

Grażyna Dziedzic 
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

NOWOŚĆ NA RYNKU
Bez Bik-u

Bez wpłaty własnej 
Bez Ograniczeń wiekowych

Także z Komornikiem
Akceptujemy opóźnienia

Ruda Śl., tel 690 878 872 oraz 690 878 876

KREDYTY  
ODDŁUŻENIA

CHWILÓWKI
Na dowolny cel. W zależności od Twoich 

aktualnych potrzeb i wymagań.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

wykonujący zadania z zakresu  
administracji rządowej informuje  

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw 
pokoju 215) wykazu nieruchomości 
gruntowej znajdującej się w rejonie:  

ul. Katowickiej, która zostanie  
oddana w dzierżawę  

z przeznaczeniem pod istniejące  
ogródki rekreacyjne.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta, wykazu części 
nieruchomości gruntowej położonej 
przy ul. Gwardii Ludowej, Pordzika-

Korfantego, Matejki, Kopernika 
i Chorzowskiej, które przydzielone 

zostaną w trybie bezprzetargowym na 
podstawie umów najmu zawartych na 

czas oznaczony na okres 3 lat.
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R�Rencista,�,,złota�rączka”,�oferuje�pro-
fesjonalne,� kompleksowe�kafelkowanie�
łazienek,� remonty.� Tel.� 32� 307-20-99,�
784-699-569.

R VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO-
WADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!

Usługi pogrzebowe

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

Nieruchomości

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

R Działki�Ruda�Śląska,�Mikołów�sprze-
dam�www.ANEL.pl,�tel.�501-239-405.

 
R Halemba,�dwupokojowe,�42�m2,�110�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

R Godula,�dwupokojowe,�45�m2,�88�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

R Bykowina,�jednopokojowe,�32�m2, 
57� tys.,� www.ANEL.pl,� tel.� 502-052-
885.�

R Bykowina,�trzypokojowe,�77�m2,�155�
tys.,�www.ANEL.pl.�Tel.�502-052-885.�

 
R Ruda�Śląska�i�okolice�–�poszukujemy�
mieszkań,� domów,� działek� www.nieru-
chomoscigabriel.pl,�tel.�691-523-055.

R Atrakcyjne�nowe�domy�szeregowe:
KŁODNICA�ul.�Kaczmarka� 
od�105�m2�od�300.000�zł.

HALEMBA�ul.�Chłopska�108�m2  
300.000�zł.

GODULA�os.�Paryż�od�125�m2 od 
330.000�zł.

Pomagamy�uzyskać�kredyt�hipoteczny.�
www.nieruchomoscigabriel.pl� 
tel.�691-523-055,�607-706-692.

 
R� Godula� –� sprzedam�mieszkanie,� 40�
m2,� 57�m2� i� 63�m2.� GABRIEL,� tel.� 607-
706-692.

R Wirek�–�osiedle�Elsnera,�sprzedam�42�
m2�i�60�m2.�GABRIEL,�tel.�607-706-692.

R Kochłowice�–�sprzedam�dwupokojo-
we,� 36�m2� i� 42�m2,� GABRIEL,� tel.� 607-
706-692.

 R Tanie�mieszkania�na�WWW.LO-
KATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

R Kupię�mieszkanie�w�Rudzie�Śląskiej�
pilne,�tel.�794-041-006.

Usługi

R� Kafelkowanie,� panele,� remonty�
mieszkań,�itp.�Tel.�501-718-240.

R�Przeprowadzki,�wywóz�rzeczy�niepo-
trzebnych.�Tel.�607-219-491,�32�240-04-
01.

R�Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

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

R Profesjonalne� remonty� łazienek,�
mieszkań,�domów.�Tel.�512-121-532.

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

R Malowanie,� tapetowanie,� gładzie,�
kafelkowanie,�panele,�itp.�Tel.�510-152-
294.

R Kompleksowe� remonty� mieszkań.�
Tel.�508-127-072.

R�Docieplenia�budynków,�remonty�ele-
wacji.�Tel.�607-969-200.

R Naprawa�telewizorów.�J.� Izydorczyk.�
Tel.�605-560-605.

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

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

R Czyszczenie�dywanów,�wykła-
dzin,�tapicerki.�Tel.�512-120-119,�32�
244-09-60.

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

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

R Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

R PAJĄCZEK.�Usługi�elektroinstalacyj-
ne.�Tel.�505-180-050.

R�Elastyczna�pożyczka,�dojazd.�Tel.�780-
116-672.

R Ale pożyczka nawet w 24 godziny. 
Tel. 32 230-39-74.

 
R Czyszczenie�dywanów,�tapicerek,�wy-
kładzin.� Solidnie.� Tel.� 606-274-056.

 
R Serwis�naprawa�komputerów� lapto-
pów�Ruda�Śl.-Wirek�zadzwoń,�tel.�605-
338-087� lub�odwiedź�FB:�www.facebo-
ok.com/vitecserwis.

R NOWE�POŻYCZKI�BEZ�BIK,�Z�ZAJĘ-
CIAMI� KOMORNICZYMI.� 516-516-
611,�32�260-00-33.

R Kawalerki:�Czarny�Las,�34�m2,�65�tys.,�
Bykowina,�32�m2,�57�tys.�LOKATOR,�tel.�
793-017-323.

R Dwupokojowe:�Osiedlowa�38�m2,�95�
tys.,�Gilów�48�m2,�95�tys.,�Potyki�47�m2, 
99�tys.,�Energetyków,�35�m2.�LOKATOR,�
tel.�793-017-323.

R Trzypokojowe:�Sztygarska�59�m2,�139�
tys.,�Bocianów,�61�m2,�135�tys.,�Robot-
nicza,� 60� m2,� 148� tys.� LOKATOR,� tel.�
793-017-323.
 
R Czteropokojowe:� Paderewskiego� 70�
m2,� 149� tys.� LOKATOR,� tel.� 793-017-
323.

R M-3,� 38�m2,� 69� tys.� zł,�Godula,� c.o.�
miejskie.� CONTRACTUM,� tel.� 793-396-
040.

R M-3� 42�m2,� 69� tys.� zł,� Ruda� c.o.�
miejskie.� CONTRACTUM,� tel.� 793-396-
040.

R Do�wynajęcia�pokój.�Tel.�32�242-06-
28.

R Sprzedam�51�m2�–�Godula.�Tel.�506-
066-860.

R Wynajmę�lub�sprzedam�ładną�ka-
walerkę�36�m2�–�Godula.�Tel.�666-349-
881.

R Do�wynajęcia�komfortowe�mieszka-
nie�44�m2,�Bytom,�600� zł/mc�+�media.�
Tel.�607-219-491.

R Sprzedam�mieszkanie�2�pokoje,�Ha-
lemba� 1,� bez� pośredników.� Tel.� 504-
167-870.

Motoryzacja

R Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-
155.

R Kupię� skorodowane� auta,� powy-
padkowe,�do�wyrejestrowania.�Tel.�507-
572-625.

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

R Pomoc�drogowa,�złomowanie�pojaz-
dów,�skup�samochodów�wszystkich�ma-
rek, całych,� uszkodzonych,� skorodowa-
nych.�Tel.�502-752-634,�502-865-808.

R Skup� samochodów� za� gotówkę�
PŁACĘ�WIĘCEJ�NIŻ� KONKURENCJA.� Tel.�
510-823-457.

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

R AUTO-SKUP�za�gotówkę,�stan�obo-
jętny.�Tel.�507-572-625.

R Skup samochodów na części. Tel. 
603-534-003, 32 275-05-47.

Praca

R Zatrudnię� krojczego� do� zakładu�
odzieżowego� w� Rudzie� Śląskiej.� Tel.�
691-403-472.

R Restauracja� i� Pizzeria� „Kuźnia� Sma-
ku”� poszukuje� Kucharzy� do� pracy� na�
kuchni�oraz�pizzerii.�Wymagania:� ksią-
żeczka� sanepidowska,� wykształcenie�
kierunkowe,�kilkuletni� staż�pracy.�Ofe-
rujemy�umowę�o�pracę,� kursy,� szkole-
nia.� Cv� prosimy� wysyłać� na� adres:��
poczta@kuznia-smaku.pl� lub� bezpo-
średnio�złożyć�u�Managera.�Tel.�kontak-
towy:�601-730-400.

R Zatrudnię� fryzjerkę.� Tel.� 518-488-
596.

Różne

R Drewno� kominkowe.� Tel.� 530-411-
221.�

R Kupię�radia,�wzmacniacze,�kolumny�
itp.�Kolejki�PIKO,�HO,�TT.�Tel.�607-912-
559.

R� Wróżka� Jadzia� zaprasza.� Ruda� Ślą-
ska-Wirek,� ul.� Westerplatte� 36.� Tel.�
607-468-787.

R Tarot�wróżenie.�Tel.�517-472-138.

R Antikpol,� skup� antyków.� Tel.� 883-
792-678.

R Futra, skóry, kożuchy, szycie na mia-
rę, przeróbki. Dojazd gratis. www.fi-
szer-futra.com.pl. Tel. 608-247-990.

SERDECZNE 
PODZIĘKOWANIA

DLA�PANA�
DR. GRZEGORZA FRYC 

ZA�OKAZANE�SERCE,�
WSPANIAŁE�PODEJŚCIE�

DO�PACJENTA

ŚP. JANA MOCZKO

ORAZ�CAŁEMU�
PERSONELOWI�
MEDYCZNEMU�
ODDZIAŁU�

OTOLARYNGOLOGII�
SZPITALA�MIEJSKIEGO�NR�2�

SKŁADA ŻONA Z CÓRKĄ

RUDZKA SPółDZIElNIA 
MiESZkANiOwA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22 

informuje�o�możliwości�zasiedlenia�od zaraz niżej�wymienionych�mieszkań� 
na�zasadzie�umowy�najmu,�których�stawki�czynszowe�wynoszą:�

adres , struktura, piętro pow. użytkowa wyposażenie stawka czynszowa* 
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul.�Czereśniowa�9/60,�2�p.�+�k., IX�piętro� �37,00 m2  winda  14,00 zł 
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul.�Walentego�Fojkisa�8/21,�1�p.�+�k., IV�piętro� 35,98 m2  13,00 zł 
ul.�Bytomska�5c/4,�2�p.�+�k., I�piętro� 50,49 m2  12,50 zł 
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul.�Ignacego�Paderewskiego�7b/26,�4�p.�+�k.,�I�piętro� 69,60 m2  winda  13,50 zł 
ul.�Ignacego�Paderewskiego�7a/5,�4�p.�+�k.,�II�piętro� 71,00 m2  winda  13,50 zł 

* oprócz czynszu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj. za 
energię cieplną (c.o.),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę oraz wywóz śmieci.

Wnioski� dot.� ww.� mieszkań� należy� składać� w� Registraturze� Rudzkiej� Spółdzielni�
Mieszkaniowej�w�Rudzie�Śląskiej�przy�ul.�Magazynowej�12�wraz� z� załączoną�ksero-
kopią�dowodu�przelewu�wadium�w�wys. 2.000,- zł. Wadium�należy wpłacać�na�konto�
bankowe�Spółdzielni�PKO�BP�O/Gliwice�nr�43102024010000030200393751.
O�przyjęciu�wniosku�decyduje�data�i�godzina�jego�złożenia.
Remont�mieszkania�należy�przeprowadzić�we�własnym�zakresie�i�na�własny�koszt�

łącznie�z�ewentualną�wymianą�okien.�
Wpłacone�wadium�zostanie�przelane�na�poczet�kaucji�zabezpieczającej�opłaty�czyn-

szowe.
Wnioskodawca�traci�wadium,�jeżeli�w�terminie�14�dni�od�daty�uzyskania�zgody�na�

objęcie�mieszkania� nie� podpisze� umowy�najmu� i� nie� uzupełni� kaucji� do�wysokości�
6-miesięcznego�czynszu�wyliczonego�w�oparciu�o�w/w�stawkę�.
Przedmiotowe�umowy�mogą�zostać�zawarte� jedynie�na�czas�określony�do�5� lat�z�

możliwością�jednokrotnego�przedłużenia�nie�dłużej�niż�na�kolejne�5�lat.�Osobie,�która�
zawrze�umowę�najmu�przysługuje�prawo�pierwokupu�zajmowanego�lokalu�po�cenach�
rynkowych�bez�konieczności�prowadzenia�postępowania�przetargowego.
Szczegółowych� informacji�udziela�Dział�Członkowsko-Lokalowy�Spółdzielni� tel.�32�

248-24-11�wew.�209�lub�290.

PREZYDENT�MIASTA�
RUDA�ŚLĄSKA�

informuje�o�wywieszeniu�na�okres�21�dni,� tj.�
od� 20.10.2015� r.� do� 10.11.2015� r.� na� tablicy�
ogłoszeń�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska,�plac�Jana�
Pawła�II�6�(II�piętro,�obok�pokoju�221)�wykazu�
niezabudowanych�nieruchomości�gruntowych�
własności�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska�o�łącznej�
powierzchni�11957�m2�obejmujących:�
a)� prawo�własności�działek�zapisanych�w�księ-
dze�wieczystej�GL1S/00007197/4,oznaczonych�
numerami�geodezyjnymi:
–� 2498/263� o� powierzchni� 11706�m2, karta 
mapy�9�obręb�Ruda,
–� 2497/263�o�powierzchni�15�m2,�karta�mapy�
9�obręb�Ruda,
–� 713/68�o� powierzchni� 93�m2,� karta�mapy�
10�obręb�Ruda,
–� 512/71�o� powierzchni� 81�m2,� karta�mapy�
10�obręb�Ruda,�
–� 516/69�o� powierzchni� 33�m2,� karta�mapy�
10�obręb�Ruda
b)� prawo�użytkowania�wieczystego�działki�nr�
1967/267�o�powierzchni�29�m2,�karta�mapy�9�
obręb� Ruda,� KW�Nr� GL1S/00012869/4,� usta-
nowione�do�dnia�5.12.2089�r.,�którym�ma�pra-
wo� dysponować� Zarząd� Miasta� Ruda� Śląska,�
położonych�w�Rudzie�Śląskiej-Rudzie�przy�ulicy�
Na�Łąkach,�które� zostaną�sprzedane�w� trybie�
przetargowym�z�przeznaczeniem�pod�zabudo-
wę� zgodną� z� ustaleniami�miejscowego� planu�
zagospodarowania� przestrzennego� miasta�
Ruda�Śląska.
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Punkty obsługi Klienta
Ruda Śląska – Nowy Bytom• 
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
Ruda Śląska – Godula• 
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Ruda Śląska – Kochłowice 
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66, 
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl

Załatwiamy zwrot zasiłku 
pogrzebowego z ZUS 

oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą 

z możliwością 
odprawienia Mszy Świętej 

oraz salą ceremonialną 
do odprawiania uroczystości 

wielowyznaniowych. 
Na terenie obiektu  znajduje się 

kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice 

kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

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 Górnej z przeznaczeniem 

pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną nume-
rem geodezyjnym 4870/420 o powierzchni 875 m2, użytek Bp, obręb Bielszowice, zapisaną na kar-
cie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 
GL1S/00011818/5. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
zbywana działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz 
fragmentarycznie teren ulic wewnętrznych (symbol planu KDW). 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczo-
nych symbolami MN2 i KDW.

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu dla działki wynosi 104.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy no-

tarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały 
okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach 
określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

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

Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2015 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 treścią ogło-
szenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miej-
skim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 9.12.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wy-
sokości 5.200,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Górna, działka nr ………” przelewem na rachunek 
bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd 
Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – 
środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedło-
żą 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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na 
okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy 
Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 29.09.2015 r. zakończył się wy-
nikiem negatywnym.

Przedmiotem zbycia w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Akacjowej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 
geodezyjnym 1446/24 o powierzchni 1259 m2, użytki: R-IIIa, R-IIIb, obręb Orzegów, zapisanych na 
karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr 
KW GL1S/00007869/6. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
zbywana działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1). 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczo-
nych symbolem MN1.

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 116.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy no-

tarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały 
okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach 
określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

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

Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2015 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 treścią 
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 10.12.2015 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości 5.800,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Akacjowa, działka nr ………” przelewem na ra-
chunek 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: ponie-
działek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu 
przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do od-
wołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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



www.wiadomoscirudzkie.pl� Z��ŻYCIA�MIASTA|�28.10.201517

HALEMBA

Literatura przy szolce tyju
Na Śląsku z roku na rok przybywa 

pasjonatów oraz twórców śląskiej lite-
ratury – takimi szczyci się również Ru-
da Śląska. Ludzie kultury postanowili 
przybliżyć rudzianom naszą regionalną 
twórczość poprzez organizację niezwy-
kłego wydarzenia. „Szolka tyju – I Fest 
Literacki” to impreza, której zamysłem 
i motywem przewodnim jest wspieranie 
śląskiej literatury oraz zachęcanie do 
sięgania po książki, których fundamen-
tem jest gwara, regionalna historia oraz 
kultura.  

Jaką postać przybierze ta impreza?  
– Oprócz sprzedaży książek podpisa-
nych przez autorów oraz możliwości 

RUDA�ŚLĄSKA

Mamy wiarygodne szkoły 
Rudzkie szkoły podstawowe – nr 40 im. Karola Goduli i Szkoła 

Podstawowa; nr 21 im. Wilhelma Pluty, nr 20 im. Marii Konopnickiej 
oraz nr 2 im. Jana Wyplera zostały niedawno wyróżnione w ogólnopol-
skim programie „Wiarygodna Szkoła” i tym samym dołączyły do ran-
kingu najlepszych szkół.

Szkoły otrzymały wyróżnienia ze względu na osiągnięcie wysokich 
standardów edukacyjnych, ciekawą bazę edukacyjno-sportową oraz 
wysoki poziom bezpieczeństwa. Jednak podstawowym kryterium było 
uzyskanie przez szkoły wysokiego miejsca wśród wszystkich szkół 
podstawowych w całym powiecie w oparciu o wyniki podsumowujące 
sprawdzian szóstoklasistów.

– Program „Wiarygodna Szkoła” ma na celu wyróżnić najlepsze 
szkoły w całej Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania 
osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Udział w programie jest także 
potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwaran-
tuje bezpieczeństwo swoim uczniom – wyjaśnia Iwona Marczyńska, 
doradca ds. programu „Wiarygodna Szkoła”. – Program „Wiarygodna 
Szkoła” już po raz kolejny ma być drogowskazem dla rodziców 
i uczniów podczas wyboru szkoły.

Dodajmy, że „Wiarygodną Szkołą” w naszym mieście od ubiegłego 
roku jest także SP 30 im. Karola Goduli. JO

zakupu propozycji wydawniczych, prze-
widujemy organizację działań towarzy-
szących. Będzie to miedzy innymi przy-
znanie corocznej nagrody dla śląskiego 
twórcy w formie „Tabulki Roku”. Po-
nadto przewidujemy organizację konfe-
rencji prasowej oraz biesiady „Szolka 
tyju” – informuje Krystian Gałuszka, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Rudzie Śląskiej. 

W imprezie będzie uczestniczyć wie-
le znanych postaci oraz gość specjalny 
– Henryk Waniek. Wielbicieli zarówno 
Śląska jak i dobrej literatury zaprasza-
my 5 listopada do MBP nr 18 przy  
ul. 1 Maja 32. Start – godzina 12. JO

wyobraźnię dotykową, wrażenia estetyczne oraz kształtuje wrażliwość. 
Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 będą mogli pielęgnować rośliny i kosz-
tować owoców zerwanych z posadzonych tam drzewek owocowych.  
– Ten ogród powstał z potrzeby. Musieliśmy znaleźć miejsce, w którym 
dzieci mogłyby poznawać różne kształty i kolory. Słowem wszystko, co 
mogłoby na nie w jakiś sposób oddziaływać – tłumaczy Wiesław Jagiel-
ski, dyrektor placówki. 

Na przykład w centralnej części ogrodu znajduje się brzoza, której 
liście poruszane wiatrem pięknie szumią, a pod nią zasadzono gatunki 
traw, które poruszane wiatrem wydają  uspokajające dźwięki. W ogro-
dzie znajduje się też pergola, na której zawieszono dzwonki wietrzne. 
W ogrodzie sensorycznym postawiono ponadto karmniki i zawieszono 
budki lęgowe. – Nasi uczniowie brali udział w tworzeniu tego ogrodu 
i myślę, że już samo to było świetną terapią. Oprócz tego ogród składa 
się z czterech części, które dosłownie „atakują” wszystkie nasze zmysły, 
nawet bierna obserwacja działa pozytywnie na dzieci i młodzież. Przez 
cały rok prowadziliśmy również zajęcia, które miały na celu uwrażliwie-
nie dzieci na ten ogród i pomóc im w jego utrzymaniu – podkreśla Wie-
sław Jagielski.

W tym prawdziwie tajemniczym ogrodzie nie brakuje również drzew 
i krzewów owocowych. Wśród nich znalazła się m.in. jabłoń, która zo-
stała podarowana przez prezydent miasta. – Powstał tu naprawdę cu-
downy i niepowtarzalny ogród – mówiła podczas otwarcia ogrodu Alek-
sandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty. – Pani prezydent podaro-
wała jako prezent złotą jabłoń, na której rosną tylko złote jabłka i mam 
nadzieję, że tak samo złote będą dni wszystkich uczniów i osób związa-
nych z tą szkołą – dodała. KB

WIREK

Ruda Śląska ma swój tajemniczy ogród

Ogród sensoryczny w Wirku jest niezwykłym miejscem.

Składa się z czterech działających na różne zmysły oraz niezwykle 
rozbudzających wyobraźnię części. Jest ponadto pierwszym takim 
miejscem w naszym mieście. Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 3 im. 
św. Łukasza w Wirku powstał ogród sensoryczny.

Ogród składa się z czterech części: kolorów i kształtów, smaków, 
zapachów i dźwięków. Pierwsze w Rudzie Śląskiej takie miejsce prze-
znaczone jest w szczególności do osób niepełnosprawnych – dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych. Bowiem ogród sensoryczny silnie rozwija 
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Kropla Krwi podsumowana
W Osiedlowym Domu Kultury RSM „Matecznik” odbyło się pod-

sumowanie jedenastej już edycji Wakacyjnej Rudzkiej Kropli Krwi. 
W tym roku podczas zbiórki zorganizowanej przez przez Stowarzysze-
nie HDK RP Klub im. Henryka Dunanta przy RSM, zebrano ponad 40 
litrów krwi. 

– Tegoroczny wynik zbiórki jest dla nas zadowalający, ponieważ jest 
on podobny do tego, który udało nam się osiągnąć w zeszłym roku. 
Cieszymy się, że dołączają do nas nowe osoby, które chcą pomóc in-
nym. Mamy także stałe grono dawców, którzy nigdy nie zapominają o od-

dawaniu krwi i zawsze pamiętają o tym, że ich krew może uratować 
komuś życie – mówił Andrzej Krzyjszczyk, prezes klubu Stowarzysze-
nia Honorowych Dawców Krwi RP im. Henryka Dunanta przy RSM 
w Rudzie Śląskiej.

Tradycyjnie podczas gali wręczono podziękowania dla honorowych 
krwiodawców oraz nagrody i wyróżnienia. Zaproszeni goście przypo-
minali o tym, jak ważne jest oddawanie krwi, które może przyczynić się 
do uratowania życia. Kolejna edycja Wakacyjnej Rudzkiej Kropli Krwi 
z pewnością odbędzie się w przyszłym roku.  AW

REKLAMA
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Medale Slavii w dwóch 
turniejach

ZAPASY

Zapaśnicy i zapaśniczki Slavii Ruda Ślą-
ska wzięli udział w weekend w dwóch tur-
niejach. Kadeci i juniorzy zmierzyli się 
w Chęcinach, natomiast dzieci walczyły na 
matach w Tychach.

Zawody o Puchar Polski rozegrane zo-
stały 23-24 października w Chęcinach. Ry-
walizacja w grupie kadetek toczyła się pod 
dyktando zawodniczek z Rudy Śląskiej, 
które zwyciężyły w klasyfi kacji klubowej. 
Indywidualnie medale zdobyły: Karolina 
Stróżyk (52 kg) – złoty, Nikol Wiezner 
(43 kg) – srebrny, Patrycja Kuc (49 kg) i Pau-
lina Danisz (52 kg) – brązowy. W grupie 
juniorek wystartowały trzy zawodniczki 
Slavii, a ich start zakończył się zdobyciem 
trzech medali. Na najwyższym stopniu po-

dium stanęła rywalizująca w kategorii do 
72 kg Natalia Strzałka, drugie miejsce 
w kategorii do 55 kg wywalczyła Dominika 
Kulwicka, natomiast trzecie w tej samej ka-
tegorii zajęła Daria Szymeczko. Juniorki 
zajęły w klasyfi kacji klubowej trzecie miej-
sce. 

W Tychach zapaśnicy z Rudy Śląskiej 
stanowili zdecydowanie najliczniejszą gru-
pę zawodników. Łącznie nasze miasto re-
prezentowało 43 młodych adeptów zapa-
sów. Efektem startu w Tychach był cały 
worek medali. Pierwsze miejsca w swoich 
kategoriach zajęli: Maksym Burzyński, Ty-
moteusz Kąkol, Dawid Fityka, Dawid Pa-
protny, Magda Żarska, Patrycja Cuber oraz 
Milena Mokry.

 Zadowoleni trenerzy z kadrą zapaśniczek po zawodach.

Diablice na czwórkę
RUGBY

KS B�������� Ł��� – KS R���� R��� Ś����� 60:20 (34:10)

W sobotę (24.10.) Burloch Arena stała 
się miejscem zmagań najlepszych polskich 
rugbistek walczących w III turnieju elimi-
nacyjnym Mistrzostw Polski Kobiet Rug-
by 7. Gospodynie, czyli rudzkie Diablice, 
choć trapione w tym sezonie kontuzjami, 
zapowiadały, że w tym turnieju tanio skóry 
nie sprzedadzą. W grupie przyszło im się 
zmierzyć z Tygrysicami Sochaczew oraz 
AZS AWF Warszawa. 

Pierwsze spotkanie zakończyło się pew-
nym zwycięstwem gospodyń 43:0. Trzy 
przyłożenia zdobyła skrzydłowa Martyna 
Cebula, dwa Natalia Brodacka, po jednym 
Angelika Piekorz i debiutantka Barbara 
Pośpiech, a cztery celne podwyższenia do-
rzuciła Magdalena Radzikowska. 

Drugie spotkanie grupowe decydowało 
o tym, który zespół zajmie pierwsze miej-
sce w grupie. Lepiej zaczęły rywalki 
z Warszawy, które szybko zdobyły dwa 
przyłożenia. Diablice odpowiedziały jed-
nym, jednak tuż przed przerwą stołeczne 
zawodniczki punktowały jeszcze raz, usta-

Diablice cieszyły się z zajętego miejsca wspólnie z prezydent miasta.

lając wynik do przerwy na 17:7. 
W drugiej połowie Diablice ruszyły 
do odrabiania strat, doprowadzając do 
prowadzenia 19:17. Wówczas spotkanie 
niesamowicie się otworzyło, obydwa ze-
społy niemalże co akcję zdobywały przyło-
żenie. Warszawianki prowadziły 24:19, a na 
minutę przed końcem triumfowały Diablice 
26:24! Ostatnie słowo należało jednak do 
rywalek, które wykorzystały brak zdecydo-
wania w szeregach rudzianek i zdobyły 
przyłożenie kończące spotkanie. Wynik 
29:26 premiował warszawianki bezpośred-
nio do półfi nału, ale wyniki w pozostałych 
grupach sprawiły, że Diablice miały najlep-
szy bilans ze wszystkich zespołów
z drugich miejsc i również awansowały do 
dalszej fazy.

W półfi nale przyszło im się spotkać 
z aktualnymi mistrzyniami Polski z Gdań-
ska i o tym spotkaniu można powiedzieć, 
że się odbyło. W meczu bez historii Biało-
Zielone pokonały rudzianki 47:0. Diabli-
com przyszło walczyć jedynie o brązowy 

medal, ponownie z AZS AWF Warszawa. 
Ten mecz nie był już tak wyrównany jak 
spotkanie grupowe. Diablice niestety prze-
grały 5:31, honorowe przyłożenie zdobyła 
indywidualną akcją Angelika Piekorz. 
W fi nale spotkały się dwie najlepsze w Pol-
sce drużyny, czyli Black Roses Poznań
i Biało-Zielone Ladies Gdańsk. Lepsze 
okazały się gdańszczanki, które po twar-
dym meczu zwyciężyły 27:5.

Diablice zakończyły turniej na czwar-
tym miejscu, co po słabym ich występie 
w Sochaczewie jest progresem. Po dużych 
problemach kadrowych potrafi ły się pod-
nieść i walczyć na równi z innymi. Przed 
nimi jeszcze ostatni w tej rundzie turniej, 
który odbędzie się 7 listopada br. w War-
szawie.

Budowlani zbyt mocni 
dla Gryfów

RUGBY

Gryfy: Stankiewicz, Jopert, Dyjas, 
K. Markowski, Muc, K. Pepliński, 
K. Markowski, D. Mańkowski, Gre-
inert, Jackowiec, Wawoczny, Mucha, 
Bryński, Mol, Siwula, Gawron, Maj-
nusz

Punkty dla Gryfów zdobyli: Krzysz-
tof Markowski 5 pkt (1P), Artur Stan-
kiewicz 5 pkt (1P), Kamil Wawoczny 
5 pkt (1P), Kamil Pepliński 5 pkt (1P)

Męski zespół KS Rugby Ruda Śląska 
w Łodzi z tamtejszymi KS Budowlany-

mi rozegrał spotkanie VII kolejki I ligi. 
Na wyjazd Gryfy pojechały w bardzo 
okrojonym i osłabionym (głównie kon-
tuzjami) składzie – zabrakło między in-
nymi najskuteczniejszego zawodnika 
zespołu w ostatnich sezonach, czyli 
Krzysztofa Płusy. Spotkanie było jedno-
stronne. Mimo że pierwsze przyłożenie 
zdobyli rudzianie, to końcowy wynik 
brzmiał 60:20 dla łodzian, a przez to ru-
dzianie spadli na ostatnie miejsce w ta-
beli I ligi.

ZAPASY

Wolniacy 
z medalami 
w klasyku

W dniach 23-24 października w Ka-
towicach odbyły się młodzieżowe mi-
strzostwa Polski w zapasach w stylu 
klasycznym. Bardzo dobrze spisali się 
dwaj zawodnicy KS Pogoń Ruda Śląska 
– Patryk Szałowski i Robert Strzałka, 
którzy wywalczyli brązowe medale. Na 
co dzień to specjaliści stylu wolnego, 
dlatego bardzo cieszy, że pod okiem 
Piotra Topolskiego sięgnęli po sukcesy 
w „klasyku”.

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

Sukcesy rudzian na pomoście

 Patryk Żuławnik w podrzucie.

W IV Memoriale Henryka Skowronka, 
który odbył się 24 października na siłowni 
CKS Slavia w Rudzie Śląskiej, zawodnik 
miejscowego klubu Patryk Żuławnik zajął 
drugie miejsce. Uzyskał on wynik 110 kg 
w rwaniu i 145 kg w podrzucie, co dało 
łączny wynik 255 kg w dwuboju. Nato-
miast czwarte miejsce wywalczył Adam 
Kotarski (rwanie – 82, podrzut – 98, dwu-

bój – 180). Pierwsze miejsce zajął zawod-
nik Górala Żywiec Jakub Urban z wyni-
kiem  240 kg w dwuboju. Wyniki zawod-
ników, którzy startowali w memoriale, li-
czyły się do III rzutu Śląskiej Ligi Junio-
rów do lat 20. Dla rudzian na pomoście 
dodatkowo punktowali: Wiktoria Grzy-
wocz, Mateusz Malik oraz Mateusz 
Krzywda, który debiutował w zawodach.

K������ �������� ���������� Ł����� W�������
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PIŁKA RĘCZNA

Męczarnie lidera w Sandomierzu
Grunwald: Błaś, Wilk – Mięsopust 5, 

Milewski 4, Płonka 4, Kurzawa 4, Sto-
gowski 3, Zarzycki 1, Wodarski 1, Giebel 
1, Gansiniec 1, Nowak 1, Klementowicz, 
Ciepliński

Szczypiorniści z Halemby przystąpili 
do meczu w Sandomierzu w roli zdecydo-
wanego faworyta, ponieważ w dotychcza-
sowych spotkaniach nie stracili jeszcze 
punktu, a gospodarze nie należeli do mo-
carzy w drugiej lidze mężczyzn. Boisko-
wa rzeczywistość okazała się jednak zu-
pełnie inna. Miejscowi postawili liderowi 
trudne warunki i nieznacznie ulegli ru-
dzianom. Trzeba również szczerze powie-
dzieć, iż nie było to dobre spotkanie 
w wykonaniu podopiecznych trenera Ma-
riusza Gracki. 

Początek meczu pokazał dobitnie, w ja-
kim miejscu ligowej tabeli znajdują się oby-
dwa zespoły. Po czterech minutach Grun-
wald pokazał swoją siłę i wyszedł na prowa-
dzenie 4:0. Widać było, że zawodnicy z Ru-
dy Śląskiej przyjechali pewnie zainkasować 
kolejne punkty. Z upływem czasu miejscowi 
doszli do głosu i nawet wyszli na dwubram-
kowe prowadzenie. Ta sytuacja ewidentnie 
zdenerwowała rudzian, którzy odrobili stra-
ty z nawiązką i schodzili na przerwę z zapa-
sem dwóch trafień. 

Druga odsłona to chaotyczna gra z dwóch 
stron. Lepiej z tego boiskowego impasu wy-
szli piłkarze ręczni Grunwaldu, którzy uzy-
skali kilkubramkową przewagę. Niestety 
proste straty rudzian ponownie doprowadzi-
ły do nerwowej końcówki. W 56. minucie na 

tablicy świetlnej widniał remis 22:22. 
W tym momencie mieszanka młodości 
z doświadczeniem zadecydowała o losach 
spotkania. Młody Mirosław Stogowski wy-
walczył rzut karny, którego na bramkę za-
mienił niezawodny Krzysztof Płonka i na 
dodatek gospodarze przez dwie minuty mu-
sieli grać w osłabieniu. Manewr wycofania 
bramkarza zupełnie nie wypalił i gospoda-
rze stracili kolejnego gola autorstwa Łuka-
sza Gansinca. Po tym ciosie gospodarze 
zupełnie stracili ochotę do dalszej walki, by 
ostatecznie ulec 23:25. 

Następny pojedynek szczypiornistów 
z Rudy Śląskiej odbędzie się 7 listopada. 
Wtedy to rudzianie zagrają bardzo ważny 
pojedynek w Zawadzkich z tamtejszym 
ASPR-em. 

MODELARSTWO

V Regionalny Konkurs 
Modeli Kartonowych

W miniony weekend (24-25.10.)  
w In-nYm Domu Kultury w Kochłowi-
cach odbył się V Regionalny Konkurs 
Modeli Kartonowych. W konkursie wzię-
ło udział aż 130 osób zajmujących się mo-
delarstwem kartonowym. – Konkurs z ro-
ku na rok cieszy się coraz większą popu-
larnością. Nie spodziewaliśmy się jednak, 
że tegoroczna edycja wzbudzi tak duże za-
interesowanie. Jesteśmy bardzo mile za-
skoczeni. Konkurs cieszy się uznaniem nie 
tylko w naszym regionie. Jeden z modela-
rzy przyjechał do nas aż z Elbląga – mówi 
Łukasz Fenisz, organizator wystawy. 

Przez dwa dni oglądać można było po-
nad 300 modeli, wykonanych przez dzie-

ci, młodzież i osoby dorosłe. Nie zabrakło 
też wieloletnich pasjonatów modelarstwa. 
Sama wystawa cieszyła się dużym zainte-
resowaniem – każdy chętny mógł ją bez-
płatnie obejrzeć. Modele podzielone były 
na 15 kategorii. W każdej z nich wyróżnio-
ne zostały te wykonane najdokładniej. 
Również odwiedzający wystawę mogli 
wybrać model, który najbardziej przypadł 
im do gustu – zwycięskim projektem oka-
zała się katedra Notre Dame, wykonana 
przez modelarza z Tychów. Główna nagro-
da – „czarne złoto” – przyznawana za mo-
del związany ze Śląskiem, wyjechała do 
Inowrocławia wraz z modelem parowozu 
Pt-47. 

Organizatorzy konkursu modeli.

TENIS STOŁOWY

Zmienna passa Halembianki

Tenisistki stołowe UKS Halembianka 
2001 Ruda Śląska mają za sobą trzy kolej-
ne mecze nowego sezonu. W trzeciej serii 
rozgrywek II ligi kobiet zawodniczki z Ru-
dy Śląskiej przegrały na wyjeździe 7:3 
z KTS Mysłowice, w czwartej serii wygra-
ły u siebie 7:3 z ULKT Pszczyna, a w pią-
tej serii zremisowały 5:5 z debiutującą 
w rozgrywkach II ligi drużyną MOGOK-

SiR Korfantów. Po czterech seriach Halem-
bianka zajmuje na równi z Korfantowem 
8-9 miejsce w tabeli. Warto przypomnieć, 
że do walki o awans przechodzi osiem naj-
lepszych drużyn I rundy rozgrywek. Przed 
Halembianką trudna walka o pierwszą 
ósemkę. Następny mecz zawodniczki roze-
grają u siebie 6 listopada z UKS Dala-
chów. 

 Tenisistki stołowe z Halemby grają na razie w kratkę.

PIŁKA NOŻNA

Stanisławski daje nadzieję Grunwaldowi

Bramki: Nowak 5’ 45’ Sotor 27’ – Sta-
nisławski 8’ 58’ 71’ (karny) Kiepura 87’

Grunwald: Lamlih – Cichecki, Stani-
sławski, Cymański, Szczypior, Chwastek, 
Sikora, Maciongowski, Fredyk, Kowal-
ski, Brzozowski 

Mecz znakomicie rozpoczął się dla Ru-
chu. W piątej minucie po rzucie rożnym 
w poprzeczkę trafił Bachor, a celną dobitką 
popisał się Nowak – odnotowano 1:0. Ra-
dość „Zdzichów” trwała jednak krótko, bo 
choć gospodarze mieli miażdżącą przewa-
gę, to w ósmej minucie Bachorowi urwał 
się Stanisławski i z ostrego kąta pokonał 
Sochackiego. W kolejnych minutach goście 
chcieli pójść za ciosem, jednak w sytu-
acjach, które sobie stworzyli obronną ręką 
wychodził Sochacki. Miejscowi odpowie-
dzieli strzałami Marca, ale znakomicie in-

terweniował Lamlih. Gospodarze dopięli 
swego w 27. minucie. Lewą stroną pomknął 
Matuszek i dograł na piąty metr do Sotora, 
który nie miał problemów z umieszczeniem 
piłki w bramce rudzian. W 41. minucie 
miała miejsce sytuacja, która jak się póź-
niej okazało, odcisnęła piętno na całym 
spotkaniu. Kontrowersyjną czerwoną kart-
kę zobaczył Maciongowski i sytuacja Grun-
waldu zrobiła się dramatyczna. W doliczo-
nym czasie gry bramkę na 3:1 strzelił No-
wak i druga połowa wydawała się formal-
nością.

Piłkarze Ruchu już w 55. minucie mogli 
podwyższyć prowadzenie. Doskonałą sytu-
ację miał Marzec, jednak jego strzał znako-
micie obronił Lamlih. Zryw miejscowych 
piłkarzy został skarcony już chwilę później. 
W 58. minucie oko w oko z Sochackim sta-

nął Stanisławski, który nie dał szans bram-
karzowi Ruchu. W kolejnych minutach 
gospodarze walili głową w mur, a goście 
spokojnie czekali na swoją szansę. I do-
czekali się w 70. minucie, kiedy to arbiter 
podyktował dla nich mocno naciąganą je-
denastkę. Pewnym egzekutorem był oczy-
wiście Stanisławski, który w tym momen-
cie skompletował hattricka. W 84. minucie 
doskonałą sytuację miał jeszcze Marzec, 
który z kolei nieczysto trafił w piłkę 
i w efekcie mocno przestrzelił. Niewykorzy-
stane sytuacje zemściły się w 87. minucie, 
kiedy zabójczą kontrę zakończoną celnym 
strzałem Kiepury przeprowadzili goście.

Po bardzo dziwnym, ale emocjonują-
cym spotkaniu Grunwald zwyciężył i zain-
kasował jakże cenne punkty w walce o li-
gowy byt. 

RUCH ZDZIESZOWICE – GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA 3:4 (3:1)

FUTSAL

Gwiazda nadal bez punktu

Bramki: Yevgenii Danyleiko, Mateusz Krzymiński – Damian Fi-
cek, Maciej Mizgajski, Maksym Pautiak

Gwiazda Ruda Śląska: Aleksander Waszka, Michał Hyży, Woj-
ciech Działach, Yevgenii Danyleiko, Olaf Białek, Piotr Hiszpański, 
Ariel Piasecki, Jakub Haase, Sławomir Pękala, Dmytro Drozd, Jacek 
Hewlik, Mateusz Krzymiński, Łukasz Biel, Dawid Barteczka

W Rudzie Śląskiej doszło do spotkania drużyn, które nie zaznały do tej 
pory smaku zwycięstwa. Goście z Gliwic mieli już jednak dwa remisy, 
ale do naszego miasta przyjechali po całą pulę. Spotkanie rozpoczęło się 
od mocnego uderzenia Gwiazdy, która po golach Danyleiko i Krzymiń-
skiego prowadziła 2:0. Taki początek ustawił cały mecz – rywale atako-
wali, a rudzianie wyprowadzali groźne kontry. Do przerwy kontaktowe-
go gola zdobył Ficek, wykorzystując bierną postawę obrony Gwiazdy. 
W drugiej połowie jeden i drugi zespół miał swoje okazje – wyrównał 
Mizgajski po dość nietypowej przebitce i kilku zagraniach głową. Dra-
mat Gwiazdy przyszedł w 37. minucie – po drugiej żółtej kartce parkiet 
musiał opuścić Ariel Piasecki. Rywale szybko wykorzystali przewagę 
liczebną. Gliwiczanie odnieśli pierwszą wygraną w sezonie, a Gwiazda 
nadal bez punktu zamyka ligową tabelę.

Gwiazda Ruda Śląska – GAF Omega Gliwice 2:3 (2:1)

Tak goście cieszyli się z pierwszego zwycięstwa.
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