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BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

* 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!

DYŻUR REDAKTORA
Joanna Oreł

tel. 512-295-228
joanna.orel@wiadomoscirudzkie.pl

Piece 
do kontroli

Więcej str. 10

Fo
to

: M
B

KREDYT 

na każdą kieszeń
oprocentowanie kredytów • 
gotówkowych 
i konsolidacyjnych już od 5 %
kredyty hipoteczne, • 
samochodowe i firmowe
leasingi• 
kredyty bez ograniczeń • 
wiekowych
uproszczone procedury• 

Zadzwoń albo 
napisz SMS-a
o treści TAK

668-447-277
ODDZWONIMY

Dojeżdżamy do Klienta

Marcin Wilkoszyński
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Zastępca Ordynatora Oddziału Kardiologicznego w Rudzie Śląskiej

Prywatny gabinet kardiologiczny tel. 501-553-654

Budynek DAMAR-u,
ul. Przedszkolna 6
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wBYKOWINA600+ PROMOCJI NA 4 URODZINY 

Wędliny wyrabiamy 
według oryginalnych receptur 
i wędzimy naturalnym dymem,
a świeże, prosto z wędzarni 
w sklepie, trafi ają do naszych Klientów

pełna oferta www.intermarche.pl | Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13  

Osobom 
do lat 18 

alkoholu nie 
sprzedajemy

Wędliny wyrabiamy 
według oryginalnych receptur 
i wędzimy naturalnym dymem,

1299
kg

KARCZEK
WOŁOWY 
BEZ KOŚCI

1599
kg

KIEŁBASA
TORUŃSKA

SER 
SZWAJCAR
KRÓLEWIECKI
SERENADA 2599

kg

1599
kg

ZYSK 1000 zł

MLEKO
PATURAGES
2%, 1 l

149
szt.

189
szt.

ZYSK 21%

KAPUSTA
KISZONA
LUZ

HIT CENOWY

099
kg

Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13  REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  

POMELO 299
SZT.

TYLKO 20-23.10.16TYLKO 20-23.10.16

PIWO
BUDWEISER
0,5 l

199
SZT.

MAJONEZ
DEKORACYJNY
WINIARY, 400 ml

365
szt.

479
szt.

PŁYN ZIMOWY DO 
SPRYSKIWACZY, 4 l

589
szt.

999
szt.

TABLETKI DO ZMYWARKI
SOMAT, 28 szt.

kup 1 za
19,99 zł

drugi za

GROSZTYLKO 20-23.10.16

TYLKO 24-26.10.16
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Rudzki Urząd Pracy promuje przed-
siębiorstwa powstałe za sprawą dotacji 
na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej, przyznawanych Klientom Urzędu. 

REKLAMA

BIZNES

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, pomoc osobom bezrobotnym oraz kreowanie korzystnych warunków na lokalnym rynku pracy to tylko niektóre z celów, jakie stawia przed sobą 
rudzki Urząd Pracy. Swoją ofertę na bieżąco dostosowuje do zmieniających się warunków rynku pracy, stale proponując innowacyjne rozwiązania w dziedzinie promocji przedsiębiorczości 
oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Jedną z takich inicjatyw jest konkurs na NAJLEPSZY DEBIUT W BIZNESIE.

Najlepszy debiut w biznesie

W tym roku nagroda główna trafi ła do 
rudzkiej fi rmy TuLisMaNoreCafe, któ-
rej właścicielka 11 października pod-
czas VI Europejskiego Kongresu Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw odebra-
ła statuetkę w kategorii NAJLEPSZY 
DEBIUT W BIZNESIE.

– TuLisMaNoreCafe powstało 
w 2014 r. dzięki dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, których od 
2004 roku udzielono już ponad 900! To 
unikatowy obiekt na gastronomicznej 
mapie Śląska, który łączy w sobie trady-
cję z nowoczesnością, nadając każdej 
wychodzącej z kuchni potrawie swój 
własny, niepowtarzalny akcent – wyja-
śnia Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie 
Śląskiej.

Pomysł na stworzenie ciekawego biz-
nesu zrodził się w głowie Izabeli Zi-
mosz, właścicielki fi rmy dawno temu. 

– Od 15. roku życia jestem związana 
z branżą gastronomiczną, mam 

doświadczenie w tej dziedzi-
nie i już od jakiegoś czasu 

ten pomysł kiełkował. 
Zrodził się on z po-

trzeby serca, 
chciałam stwo-

rzyć miejsce, 
które będzie 
o f e ro w a ł o 
coś więcej 
niż tylko je-

dzenie. Miejsce, gdzie można spędzić 
czas komfortowo razem ze swoim malu-
chem, przyjść na różnorodne warsztaty, 
wziąć udział w ciekawych spotkaniach 
– mówi Izabela Zimosz z TuLisMaNo-
reCafe.

– Bez dotacji i wsparcia Powiatowe-
go Urzędu Pracy rozpoczęcie działalno-
ści byłoby trudne. Wszystkie formalno-
ści załatwiłam szybko i sprawnie. Oczy-
wiście kwota nie mogła w całości pokryć 
wszystkich kosztów związanych z otwar-

ciem biznesu w branży gastronomicznej, 
ale pozwoliła mi na zakup niezbędnych 
sprzętów kuchennych – dodaje Izabela 
Zimosz.

TuLisMaNoreCafe to miejsce, gdzie 
odbywają się różnorodne spotkania. Jak 
mówią prowadzący lokal, to miejsce 
otwarte na kulturę, sztukę, rozwój i ak-
cje charytatywne. Bez wsparcia rodziny, 
znajomych i przyjaciół cel, który posta-
wili sobie dwa lata temu, byłoby trudno 
zrealizować.
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Kolejne spotkania władz miasta z mieszkańcami Rudy Śląskiej odbyły się w Nowym Bytomiu oraz w Rudzie. 
Pierwsze z nich (13.10.) skupione było wokół m.in. tematu stanu budynków mieszkalnych w Chebziu, parkin-
gów w Nowym Bytomiu, czy budowy centrum przesiadkowego. Z kolei spotkanie w dzielnicy Ruda zdominował 
temat warunków mieszkalnych, oświetlenia i czystości ulic czy remontów dróg.

O mieszkaniach i inwestycjach
SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

REKLAMA

Harmonogram  
jesiennych spotkań 

prezydent Grażyny dziedzic 
z mieszkańcami:

24.X. – poniedziałek, godz. 17.00,  
Godula i Orzegów – Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Bytomska 45

27.X. – czwartek, godz. 17.00,  
Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 170

3.Xi. – czwartek, godz. 17.00,  
Kochłowice  – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3,  

ul. Oświęcimska 90.

OGŁOSZENIE

W tej pierwszej dzielnicy w mijają-
cym roku m.in. wykonano nową na-
wierzchnię ścieżki rowerowej w Parku 
Dworskim, wyremontowano peron 
przystanku autobusowego przy ul. Nie-
durnego na wysokości skrzyżowania z ul. 
Gwardii Ludowej, czy wprowadzono 
strefę ograniczonej prędkości do 30 
km/h w ścisłym centrum. Z kolei 
w Chebziu trwają przygotowania do 
adaptacji budynku dworca na bibliotekę 
oraz budowy strefy aktywności rodzin-
nej na Placu Szkolnym. W przyszłym 
roku szykuje się ponadto przebudowa 
ul. Grochowskiej, a także układu ulic 
Dworcowej, Asfaltowej i Droga do Li-
pin oraz wyremontowane zostaną m.in. 
ulice Objazdowa i Ratowników. 

Gdy nadszedł czas na dyskusje 
z mieszkańcami, okazało się, że najważ-
niejszym dla nich tematem jest przy-
szłość mieszkań kolejowych w Chebziu. 
– Rozmawiamy od dłuższego czasu z PKP. 

W tamtym roku sfinalizowaliśmy przeję-
cie jednej partii mieszkań – ok. 50. Te-
raz czas na pozostałą część. Bazujemy 
jako gmina na przepisach dotyczących 
mieszkań pracowniczych, za sprawą 
których, jeżeli mieszkańcy nie wykupią 
mieszkań od PKP, gmina je przejmie. 
Zasygnalizowaliśmy PKP, że takie roz-
wiązanie nas interesuje. Stąd też pisma 
kierowane do Państwa przez PKP, aby-
ście, określili, czy chcecie kupić miesz-
kania czy nie. Jeżeli nie wyrazicie Pań-
stwo takiej woli to wszystkie te mieszka-
nia przejmie miasto Ruda Śląska i tym 
sposobem znajdą się one w zasobie mia-
sta. Najpierw zrobimy intwentaryzację, 
później ocenimy potrzeby remontowe  
i zaczniemy porządkować stan budyn-
ków – zapowiedział wiceprezydent Mi-
chał Pierończyk. 

Poruszony został również temat re-
montu linii tramwajowej nr 9. – Mamy 
deklarację Tramwajów Śląskich, że je-

żeli pojawią się oszczędności w przetar-
gach, które będą realizowane w ramach 
modernizacji sieci tramwajowej w całej 
aglomeracji, to na pierwszym miejscu 
na liście rezerwowej jest Ruda Śląska 
wraz z zadaniem, jakim jest  moderniza-
cja „dziewiątki” – zapowiadał wicepre-
zydent Krzysztof Mejer. 

Wrócono również do sprawy Ekolo-
gicznego Centrum Odzysku, ponieważ 
wśród uczestników spotkania pojawili 
się przeciwnicy realizacji tej inwestycji. 
Na razie jednak kwestia spalarni nie zo-
stała ujęta w Wojewódzkim Planie Za-
gospodarowania Odpadami, stąd jej bu-
dowa stoi pod znakiem zapytania.

– Na tym etapie nie ośmielam się oce-
niać Raportu oddziaływania na środo-
wisko, który został przygotowany 
w związku z planami budowy tej instala-
cji. Dlaczego? Ponieważ dokument ten 
jest poprawiany i oceniany przez Regio-
nalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. 

ostatnie spotkania odbyły się w nowym Bytomiu oraz w rudzie.
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RDOŚ ma szereg uwag do przedstawio-
nego dokumentu i jest on poprawiany 
przez inwestora – wyjaśniał wiceprezy-
dent Mejer.

Podczas spotkania w Nowym Byto-
miu poruszony został również problem 
braku miejsc parkingowych w centrum 
miasta. Jeden z mieszkańców zapropo-
nował wprowadzenie płatnej strefy par-
kowania. Władze miasta zapewniły, że 
propozycja ta zostanie rozpatrzona. 

Z kolei podczas poniedziałkowego 
spotkania mieszkańcy Rudy usłyszeli 
m.in. o dokumentacjach projektowych 

budowy chodnika z oświetleniem 
wzdłuż ul. Brańskiego, budowy ronda 
na skrzyżowaniu ulic Wolności, Maga-
zynowej, Brańskiego, przebudowy  
ul. Piastowskiej, czy budowy trasy N-S 
od DTŚ do ul. Magazynowej. W trakcie 
realizacji są także – zagospodarowanie 
brzegu Stawu Kokotek oraz wykonanie 
instalacji źródeł odnawialnych z energii 
słonecznej w budynku basenu krytego 
przy Szkole Podstawowej nr 30.

Jednym z poruszonych tematów 
w Rudzie była także sprawa moderniza-
cji ul. Janasa. – Zamknięcie ruchu na tej 
drodze będzie stanowił problem dla tu-
tejszych przedsiębiorców i utrudni do-
jazd – tłumaczyła jedna z mieszkanek. 
– W tej sprawie jeszcze nic nie jest prze-
sądzone, na razie przeprowadziliśmy 
ankiety. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji 
– pracujemy nad koncepcją deptaka na 
ul. Janasa. Gdy będzie gotowa, pokaże-
my ją Państwu i będziemy nad nią dys-
kutować – zaznaczył wiceprezydent 
Krzysztof Mejer.

Zaniepokojeni są także mieszkańcy 
bloków przy ul. Matejki, którzy od lat 
czekają na remont nie tylko dojazdu do 
osiedla, ale również klatek, piwnic, ele-
wacji, domofonów i strychów. – Na 
przyszły rok zaplanowano większą pulę 
pieniędzy na remont gminnych budyn-
ków, tak więc proszę uzbroić się w cier-
pliwość. Obiecuję, że odczujecie Pań-
stwo poprawę – zapewniała prezydent 
Grażyna Dziedzic. JO, MB
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Dobro i energia, które wracają
Sportowo�i�od�serca�–�to�metoda�na�pomaganie,�która�rudzianom�wychodzi�najlepiej.�W�najbliższy�weekend�będą�kolejne�okazje�ku�temu,�by�to�udowodnić.�W�sobotę�odbędzie�się�VII�Cha-
rytatywny�Maraton�Fitness�„Z�Energią!”�oraz�charytatywny�mecz�Reprezentacji�Śląska�Oldbojów�z�drużyną�kibiców�Polonii�Irlandzkiej,�z�których�dochód�zostanie�przeznaczony�na�leczenie�
dwóch�dziewczynek�–�Mai�Nowakowskiej�oraz�Agaty�Szczypior.
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W ten weekend będziemy mogli pomóc na sportowo. 

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYdENT�MIASTA�RUdA�ŚlĄSKA�
ogłasza�ustny�przetarg�nieograniczony�na�oddanie�w�użytkowanie�wieczyste�na�okres� 

99�lat�niezabudowanej�nieruchomości�gruntowej�położonej� 
w�Rudzie�Śląskiej-Kochłowicach�przy�ulicy�Wireckiej�z�przeznaczeniem�pod�budowę�

budynku�mieszkalnego�jednorodzinnego.
1.�Przedmiotem�zbycia�w�drodze�ustnego�przetargu�nieograniczonego�jest�oddanie�w�użytkowa-

nie�wieczyste�na�okres�99�lat z�przeznaczeniem�pod�budowę�budynku�mieszkalnego�jednorodzin-
nego�niezabudowanej�nieruchomości�gruntowej�własności�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�położonej�
w�Rudzie�Śląskiej-Kochłowicach�przy�ul.�Wireckiej,�obręb�Kochłowice�k.m.�3,�stanowiącej�działkę�
2385/29 o�powierzchni�1009�m²,�użytek�RIVa,�zapisaną�w�księdze�wieczystej�nr�Gl1S/00011357/5�
(działy�III�i�IV�są�wolne�od�wpisów).

2. Zgodnie�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Ślą-
ska�nieruchomość�stanowi�teren�zabudowy�mieszkaniowej�jednorodzinnej�oraz�fragmentarycznie�
tereny�ulic�lokalnych�(symbole�planu�MN2,�Kl1/2).�Zgodnie�z�opinią�Wydziału�Urbanistyki�i�Archi-
tektury�zabudowa�działki�jest�ograniczona�z�uwagi�na�wyznaczoną�linię�zabudowy.

3. działka�jest�niezagospodarowana,�położona�w�sąsiedztwie�zabudowy�mieszkaniowej,�posiada�
regularny�kształt,�jest�porośnięta�trawą�i�drzewami.
�dojazd�do�działki�z�drogi�publicznej�ulicy�Wireckiej�zapewniony�jest�poprzez�gminną�działkę�nr�

2394/29�KW�Gl1S/00011357/5,� stanowiącą�drogę�wewnętrzną.�W�celu� lokalizacji� zjazdu�należy�
wystąpić�odrębnym�wnioskiem�do�Wydziału�dróg�i�Mostów.

4. Cena�wywoławcza�(netto)�do�przetargu�wynosi�– 112.000,00 zł. 
Osiągnięta�w�przetargu�cena�nieruchomości�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�

wg�stawki�obowiązującej�w�dacie�zbycia.�
5. Przetarg odbędzie się w dniu 23.11. 2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda 

Śląska, plac Jana Pawła II. 
W przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne�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) oraz�w�terminie�do�dnia�16.11.2016 r.�dokonają�wpłaty�wadium�
w�wysokości 5.600,00 zł przelewem�na�konto�lub�w�kasie�Urzędu�i�przedłożą�Komisji�Przetargowej�
przed�otwarciem�przetargu�wymagane�dokumenty�i�oświadczenia.
Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasadnionej�przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 

32 244-90-56.

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYdENT�MIASTA�RUdA�ŚlĄSKA�
ogłasza�ustny�przetarg�nieograniczony�na�oddanie�w�użytkowanie�wieczyste�na�okres� 

99�lat�niezabudowanej�nieruchomości�gruntowej�położonej� 
w�Rudzie�Śląskiej-Kochłowicach�przy�ulicy�Wireckiej�z�przeznaczeniem�pod�budowę�

budynku�mieszkalnego�jednorodzinnego.

1.�Przedmiotem�zbycia�w�drodze�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�Ru-
dzie�Śląskiej-Kochłowicach�przy�ul.�Wireckiej,�obręb�Kochłowice�k.m.�3,�stanowiącej�działkę�2397/29 
o�powierzchni�869�m²,�użytek�RIVa,�PsVI,�zapisaną�w�księdze�wieczystej�nr�Gl1S/00011357/5�(działy�
III�i�IV�są�wolne�od�wpisów).

2. Zgodnie�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Ślą-
ska�nieruchomość�stanowi�teren�zabudowy�mieszkaniowej�jednorodzinnej�(symbol�planu:�MN2).

3. działka�jest�niezagospodarowana,�położona�w�sąsiedztwie�zabudowy�mieszkaniowej,�posiada�
regularny�kształt,�jest�porośnięta�trawą�i�drzewami.
dojazd�do�działki�z�drogi�publicznej�ulicy�Wireckiej�zapewniony�jest�poprzez�gminną�działkę�nr�

2394/29�KW�Gl1S/00011357/5,� stanowiącą�drogę�wewnętrzną.�W�celu� lokalizacji� zjazdu�należy�
wystąpić�odrębnym�wnioskiem�do�Wydziału�dróg�i�Mostów.

4. Cena�wywoławcza�(netto)�do�przetargu�wynosi�– 111.000,00 zł. 
Osiągnięta�w�przetargu�cena�nieruchomości�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�

wg�stawki�obowiązującej�w�dacie�zbycia.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 24.11. 2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda 

Śląska, plac Jana Pawła II.
W przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne�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) oraz�w�terminie�do�dnia�17.11.2016 r.�dokonają�wpłaty�wadium�
w�wysokości 5.600,00 zł przelewem�na�konto�lub�w�kasie�Urzędu�i�przedłożą�Komisji�Przetargowej�
przed�otwarciem�przetargu�wymagane�dokumenty�i�oświadczenia.
Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasadnionej�przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 
32 244-90-56.

POMAGAMY

Maja Nowakowska w grudniu tego 
roku będzie obchodziła swoje szóste 
urodziny. Możemy jej z tej okazji zro-
bić niezwykły prezent i wziąć udział 
w VII Charytatywnym Maratonie Fit-
ness „Z Energią!”, z którego dochód 
zostanie przeznaczony na leczenie ma-
lutkiej rudzianki. – Maja urodziła się  
z wadami wrodzonymi – wodogłowiem 
i wielotorbielowatością nerek. Od uro-

dzenia wymaga rehabilitacji oraz stałej 
opieki lekarskiej. Zbieramy na stałą, 
permanentną rehabilitację, której Maja 
będzie wymagała być może nawet przez 
całe życie – wyjaśnia Magdalena Go-
rawska, menedżerka Studia Energia, 
klubu, który jest organizatorem marato-
nu charytatywnego.

Na ten cel będą zbierane datki w po-
staci cegiełek (25 zł), a w zamian 

uczestnicy maratonu w sobotę, 22 paź-
dziernika od godz. 9.30, będą mogli 
wziąć udział w zajęciach m.in. fitnessu 
i zumby. Nowością w tym roku będą 
także ćwiczenia crossfitowe. – Chcemy 
poszerzyć naszą grupę uczestników  
o fanów siłowni oraz zachęcić do 
uczestnictwa w zajęciach typu cross po-
przez starcie crossfitowych gigantów ze 
Studio Energia. Ponadto planujemy wy-
stępy grup tanecznych ze Studia Tańca 
Energia. Będą ciekawe nagrody, upo-
minki i słodkości. Nowością będzie tak-
że fit ciastkarnia z dietetycznymi wypie-
kami, przygotowanymi przez pracowni-
ków naszego studia – zachęca Magdale-
na Gorawska. – Zapraszamy wszystkich, 
bo gwarantujemy, że każdy bez względu 
na kondycję i umiejętności, poczuje się 
świetnie i będzie się dobrze bawił – do-
daje.

Okazja do tego będzie także podczas 
charytatywnego spotkania Reprezenta-
cji Śląska Oldbojów z drużyną kibiców 
Polonii Irlandzkiej. Mecz ma szczytny 
cel – dochód z niego zostanie przekaza-
ny na leczenie niespełna półtorarocznej 
Agatki Szczypior, która urodziła się ze 
znamieniem barwnikowym na prawej 

części twarzy. – Córka przeszła już 
dwie operacje we Wrocławiu. Usunęli 
jej część znamienia, ale niestety to wró-
ciło ze zdwojoną siłą. Teraz szukamy 
alternatywy. Chcielibyśmy wyjechać do 
kliniki w Chicago, gdzie operacje usu-
wania tego typu znamion wykonuje się 
od ponad 20 lat – wyjaśnia Aneta Jaki-
miak, mama Agatki. I tutaj w pomoc 
włączyli się piłkarze, bo też i tata Agatki 
był piłkarzem klubu Grunwald (na któ-
rego boisku o godz. 12 odbędzie się so-
botnie spotkanie) oraz Ruchu Chorzów, 
więc koledzy z boiska postanowili wy-
ciągnąć pomocną dłoń. – Wojtek Grzyb, 
były kapitan Ruchu Chorzów zobaczył, 
że jest dziecko, które jest w potrzebie 
i tak rozpoczęła się cała akcja. Piłkarze, 
którzy grali lub grają na boiskach 
w kraju i na całym świecie, wiedzą,  
że dostali coś od losu, więc teraz oddają 
to innym, bo warto sobie pomagać  
– podkreśla Zbigniew Cieńciała, prezes 
Fundacji Reprezentacji Śląska Oldboy-
ów oraz dziennikarz katowickiego 
„Sportu”.  

Wesprzeć Agatkę (koszt operacji to 
ok. 110 tys. zł) będzie można nie tylko 
podczas meczu, ale także poprzez licy-

tację na portalach społecznościowych. 
Na fanów czekać będzie m.in. repre-
zentacyjna koszulka Roberta Lewan-
dowskiego z jego autografem, czy ko-
szulki Artura Sobiecha z reprezentacji 
i klubu w Hanowerze.

Joanna Oreł 
OGŁOSZENIA
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WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI
Wirek, ul. Obr. Westerplatt e 36, 

tel. 607-468-787

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI

WRÓŻKA 
JADZIA

Agnieszka Osiecka
Violett a Ozminkowski

Lubię farbować 
wróble

Agnieszka Osiecka – królowa ubie-
rania codzienności w słowa. Jak mó-
wiła: Nie otwieraj ust, jeśli nie masz 
puenty. Cytaty z jej tekstów na stałe 
weszły do języka potocznego. Lektu-
ra udzielonych przez nią wywiadów 
okazuje się równie inspirująca. Celne 
podsumowania, poetyckie widzenie 
świata i ciekawe przemyślenia. Każde 
słowo wiernie spisane z rozmowy, bez 
przeinaczeń i nadinterpretacji.

Wszystko ubrane przez Violett ę 
Ozminkowski w formę współczesnego 
wywiadu, tak by słowa zyskały auten-
tyzm i spójność.

To nie jest rozmowa o tym, kto 
kogo znał albo kto kogo kochał, a kto 

kochać nie chciał. To nie jest rozmowa o tym, kto z kim przeciwko komu. To nie jest 
rozmowa o tym, jak żyć i czego nie jeść. 

To jest rozmowa o tym, że życia nie da się ułożyć w chronologiczną całość, bo 
czas wcale nie pędzi do przodu. Dlatego jedne okruchy codzienności zapadają nam 
w pamięci na zawsze, a inne giną bezpowrotnie. To jest rozmowa o tym, że życie jest 
czymś innym, niż myśleliśmy, że jest.

| P�������

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Laura Pawełek
córka Marceli i Michała

ur. 7.10. (3460 g i 53 cm)

Pola Żołna
córka Anny i Marka

ur. 10.10. (3020 g i 52 cm)

Antonina Agnieszka Bąk
córka Sylwii i Grzegorza

ur. 11.10. (3540 g i 53 cm)

Michał Kala
syn Aliny i Gabriela

ur. 11.10. (3750 g i 56 cm)

Baran – Szczęście na-
reszcie uśmiechnie się do 
Ciebie. Spotkasz się 

z ogromną życzliwością ludzi, od 
których będzie zależeć Twoja przy-
szłość.

Byk – Pomyśl wreszcie 
o jakiejś rozrywce. Umów 
się do kina albo do teatru. 

Odpoczynek bardzo Ci się przyda.
Bliźnięta – Jest obok 
Ciebie osoba, która tylko 
udaje przyjaciela. Ale nie 

martw się, inni są życzliwi i w po-
trzebie wyciągną pomocną dłoń.

Rak – Aura Ci sprzyja. 
Możesz zabrać się do reali-
zacji wszystkich planów, 

które przyszły Ci do głowy. Odrobina 
silnej woli i wszystko się uda.

Lew – Powiedz wprost, 
czego potrzebujesz. Ta 
szczerość może być trud-

na, ale przyniesie lepsze owoce niż 
skrytość i nieśmiałość.

Panna – Czujesz się 
osłabiony i często się 
przeziębiasz. To wszyst-

ko jest wynikiem złej diety. Zacznij 
przykładać wagę do tego co jesz.

Waga – Będziesz zasko-
czona pewnym niepowo-
dzeniem, ale nie stresuj 

się za bardzo. Niedługo wszystko 
wróci do normy.

Skorpion – Gwiazdy 
sprzyjają podejmowaniu 
decyzji. Przyda się roz-

mowa, ale nie roztrząsaj wszystkie-
go w nieskończoność.

Strzelec – Czas zastano-
wić się nad związkiem. 
Okaż partnerowi trochę 

więcej czułości. To uszczęśliwi Was 
oboje.

Koziorożec – Nie ufasz 
nieznajomym, ale tym 
razem warto. Obcy czło-

wiek okaże Ci wiele serca. Będziesz 
mu bardzo wdzięczny.

Wodnik – Znajdź czas 
na spacer na świeżym 
powietrzu. Będzie to do-

bra okazja, żeby przemyśleć kilka 
ważnych spraw.

 Ryby – Wkrótce otrzy-
masz spory zastrzyk go-
tówki, na który liczyłeś 

od dawna. Chociaż suma będzie 
spora, nie szalej za bardzo.

Borys Marczanowicz
syn Aleksandry i Dawida

ur. 11.10. (3700 g i 57 cm)

Maciej Dydo
syn Patrycji i Radosława

ur. 11.10. (3330 g i 56 cm)
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Poziomo: 1 – klika, 5 – cukier prosty, 8 – ber-
linka, szkuta, 9 – elektroda dodatnia, 11 – odcinek 
prostej o określonym początku i końcu, 12 – on-
dyna, rusałka wodna, 15 – okrasa, 17 – warzywo 
naciowe, 20 – foka obrączkowana, 21 – żytniów-
ka, 24 – szlak, 25 – wyścigi łodzi wiosłowych, 28 
– kawon, 29 – działo, 32 – wytwór pracy, 33 – 
sportowe skarpety, 36 – zasłona, 39 – gladiator 
walczący z zakrytymi oczami, 42 – mit. gr. piekło, 
43 – dwukołowa taczka, 45 – efekt, 46 – ukochana 
Rembrandta, 47 – konopie manilskie. 

Pionowo: 1 – wysuszona trawa, 2 – tinta, 3 – 
motyw dekoracyjny, 4 – staropolskie kajdany, 5 – 
używka, 6 – zakon derwiszów, 7 – nagromadzenie 
kopaliny w skorupie ziemskiej, 10 – dawn. wyna-
grodzenie, 13 – mit. gr. matka Perseusza, 14 – fi ltr 
organizmu, 16 – brak połysku, 17 – mit. gr. bożek 
płodności i urodzaju, 18 – podzwrotnikowe pną-
cze, 19 – okazała galera, 21 – żargon, gwara miej-
ska, 22 – glinokrzemian sodu, 23 – mały kąsek, 26 
– zimowe legowisko niedźwiedzia, 27 – radula, 
30 – do motania przędzy, 31 – pustorożec himalaj-
ski, 34 – polskie włókno poliestrowe, 35 – wsch. 
część Wysp Marshalla, 37 – dawn. obława, na-
gonka, 38 – ozdoba tałesu, 40 – na podpałkę w 
piecu, 41 – żona Zygmunta Starego, 44 – werset 
koranu. Hasło krzyżówki nr 30 brzmiało: Nad-

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

miar wody znosi tamę. Nagrodę otrzymuje Ewew-
lina Kupczak. Po odbiór zapraszamy do redakcji. 
Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest 
do realizacji w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ru-
da Śl. , ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki otrzyma 

jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres 
redakcji (41-709 Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) ha-
sło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na roz-
wiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszcze-
nia konkursu. 

Hanna Wita
córka Katarzyny i Marcina
ur. 7.10. (3485 g i 57 cm)

Lena Goczoł
córka Moniki i Adama

ur. 9.10. (2459 g i 49 cm)

Mamy do 
rozdania jedno 
podwójne 
zaproszenie na 
recital Edyty 
Gepert!
Wyślij SMS-a 
o treści:
wiad.EDYTA
+ imię i nazwisko 
na numer 71100 
(koszt SMS-a 
to 1 zł + 23% 
VAT tj. 1,23 
zł brutt o). Na 
SMS-y czekamy 
19.10.2016 od 
godz. 10.00 do 
26.10.2016 do 
godz. 12.00.

Aby otrzymać podwójne zaproszenie  
na Stand Up ,,Wielka Maniana” 
Wojciecha Cejrowskiego. 
Wyślij SMS-a o treści: 
wiad.cejrowski + imię i nazwisko 
na numer 71100 (koszt SMS-a 
to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 brutt o). 
Na SMS-y czekamy od 19.10.2016 
od godz. 10.00 
do 20.10.2016 do godz 12.00.

REKLAMA
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Marzenia warto mieć 
W ramach cyklu ,,Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” prezentujemy zespół 
Mateusz Troll i Przyjaciele. Grupa działa na rynku śląskim od niedawna, ale 
jej założyciel znany jest m.in. z grupy Kafl iki, z którą przez dłuższy czas wystę-
pował. 

– Postanowiłeś założyć własny zespół i grasz 
teraz pod własnym nazwiskiem. Jak wygląda 
Wasza współpraca?

– Zespół powstał w grudniu 2015 roku. Tworzą 
go Natalia Stefanek, Henryk Karafi oł oraz Mate-
usz Troll. Nasz repertuar obejmuje program „Ma-
rzenia warto mieć” – skecze, monologi sytuacyjne 
oraz  piosenki, które pojawią się na naszej pierw-
szej autorskiej płycie pod tym samym tytułem. 
Lubimy też improwizacje z udziałem publiczno-
ści. Cały czas pracujemy nad poszerzeniem 
i wzbogaceniem repertuaru.

– Zaczęliście grać niecały rok temu, ale macie 
za sobą sporo koncertów.

– Występujemy w domach kultury, na scenach 
teatralnych i plenerowych, w ramach spotkań fi r-
mowych różnych branż oraz podczas prywatnych 
uroczystości rodzinnych, takich jak wesela czy ju-
bileusze. Gramy tam, gdzie ludzie kochają dobrą 
muzykę, zabawę i śmiech.

– Twoja przygoda z muzyką zaczęła się wiele 
lat temu. Przypomnij o tym.

– Pierwsze „klawisze” dostałem od braci, 
kiedy byłem jeszcze małym dzieckiem. Za-
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REKLAMA

cząłem na tym zabawkowym instrumencie  ze 
słuchu grać różne melodie i początkowo na-
wet moi rodzice myśleli, że to melodie wgrane 
w pamięć tego urządzenia. Potem grałem na 
keyboardzie pożyczonym od sąsiada, aż w koń-
cu pod choinkę dostałem mój pierwszy wyma-
rzony instrument. Pierwsze utwory zagrane na 
dwie dłonie to były oczywiście kolędy. Po tym 
okresie przyszedł czas na naukę gry pod okiem 
fachowców i oczywiście mojego taty, który 
z muzyką związany był od zawsze. 

– Teraz tworzysz własny repertuar. Kiedy 
będziemy mogli go usłyszeć na płycie?

– Pracujemy nad własnym materiałem bez 
pośpiechu. Wiele utworów jest już gotowych, 
niektóre z nich są już znane z anten stacji ra-
diowych i telewizyjnych, bo udało nam się 
nagrać dwa teledyski. Za dwa tygodnie roz-
poczniemy pracę nad następnym. Płyta bę-
dzie nosiła tytuł „Marzenia warto mieć” i zo-
stanie ukończona już niebawem. Tytuł jest 
już gotowy, bo to właśnie spełnienie naszych 
marzeń.  

Arkadiusz Wieczorek
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Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary prezentują 
Anna Włodarczyk i Adam Gruca

Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem 
„Śląska Krzyżówka” emitowanym na antenie 
Radia Piekary. Słuchacze mogą sprawdzić swoją 
znajomość śląskich wyrazów, a przy okazji wy-
grać atrakcyjne nagrody. Hasło krzyżówki z „Wia-
domości Rudzkich” jest jednocześnie jednym 
z haseł „Śląskiej Krzyżówki” w Radiu Piekary, któ-
rą będziecie mogli rozwiązać podczas programu 
na żywo dzwoniąc do studia Radia Piekary w nie-
dzielę, 23 października, o godzinie 18.10. 

JEDNO HASŁO – SZANSA NA DWIE NAGRODY 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród na ante-
nie Radia Piekary, SMS-a z rozwiązaniem krzy-
żówki należy wysłać pod nr 71100 w treści 
wpisując hasło: piekary. + hasło krzyżówki. 
Nagroda to parasol Radia Piekary. Aby wziąć 
udział w losowaniu nagród dla Czytelników 
„Wiadomości Rudzkich” SMS-a z rozwiąza-
niem krzyżówki należy wysłać pod nr 71100 
w treści wpisując wiad. + hasło krzyżówki.
Nagroda to płyta CD ze śląskimi przebojami. Na 
rozwiązanie czekamy do 22 października. Koszt 
SMS-a 1,23 zł/brutt o.

1.  np. pogawędka
2.  np. nigdzie
3.  np. obok
4.  np. obcas

5.  np. opłatek
6.  np. warzywa
7.  np. kawiarnia

REKLAMA
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Ci emeryci na każdym kroku zaznaczają, że ich ży-
cie rozpoczęło się na nowo. Członkowie nowobytom-
skiego koła nr 9 Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów po raz kolejny spotkali się, by uczcić 
obchodzone w tym roku okrągłe urodziny jubilatów. 

– Dwa razy do roku spotykamy się w lokalu, by uho-
norować jubilatów, którzy obchodzą urodziny. Chcemy 
uczcić to wydarzenie lampką wina, kawą, ciastkiem 
oraz drobnym podarunkiem – mówił Jan Koehler, prze-
wodniczący koła nr 9 PZERiI.

Spotkania odbywają się w restauracji „Hades” w No-
wym Bytomiu. Tym razem, w środę, 12 października, 
w uroczystości wzięły udział 34 osoby oraz czterech 
jubilatów powyżej 90. roku życia.

– Staram się, by dużo się u nas działo i byśmy wpro-
wadzali nowości. Ważne jest też, byśmy się jak najczę-
ściej spotykali i spędzali ze sobą czas. Chcę, żeby eme-
ryci byli zadowoleni z życia – dodał przewodniczący 

koła. – Na co dzień aktywnie uczestniczę w życiu koła. 
Dzięki takim spotkaniom możemy spotkać się z rówie-
śnikami i cieszyć się życiem – mówiła jubilatka Felicja 
Wieczorek. MB

Przewodniczący koła Jan Koehler wraz z jubilatkami.

BYKOWINA

W sobotę (15.10.) po raz ósmy przy parafii św. Bar-
bary w Bykowinie odbył się ,,Bieg Papieski”. To im-
preza sportowa, która tradycyjnie odbywa się w roczni-
cę wyboru naszego rodaka Jana Pawła II na stolicę 

Piotrową. – Celem przedsięwzięcia jest propagowanie 
sylwetki Papieża Polaka, szczególnie młodym pokole-
niom. W wymiarze duchowym bieg jest naszym wotum 
wdzięczności Panu Bogu za ten właśnie wybór – tłuma-
czył Andrzej Wojtala, organizator biegu. – Bardzo nam 
zależy, aby bieg ten był świętem rodzinnym i by wymiar 
sportowy nie przyćmił wymiaru społecznego i ducho-
wego – dodał.

Chętnych do udziału w biegu nie brakowało – w tym 
roku udział wzięło 71 uczestników i jest to dotychcza-
sowy rekord, jeżeli chodzi o frekwencję. – Bazujemy 
na naszym dorobku z poprzednich lat. Nie prowadzimy 
żadnych wcześniejszych zapisów, bo chętni zawsze są 
– podkreślał Andrzej Wojtala.

Trasa biegu to pętla o długości 4,1 km. Uczestnicy 
biegli polną drogą od ul. Górnośląskiej (obok kościo-
ła), następnie ul. Wirecką i Wyzwolenia. Impreza tra-
dycyjnie rozpoczęła i zakończyła się wspólnym śpie-
wem i modlitwą oraz zapaleniem znicza przed portre-
tem św. Jana Pawła II. MB

W biegu udział wzięło 71 uczestników.

RUDA�ŚLĄSKA

Nasi przyjaciele zza wschodniej granicy po raz 
kolejny odwiedzili Rudę Śląską, by poznać lokalne 
zwyczaje i dobre praktyki. Młodzi z Krasnojarska do 
18 października przebywali w mieście w ramach pią-
tej edycji polsko-rosyjskiego projektu „Poznaj sąsia-
da – poznaj samego siebie”. Tym razem ich pobyt 
miał na celu poznanie pomysłów na dobre rozwiąza-
nia w mieście, aktywności obywatelskiej w Rudzie 
oraz sposobów na rozwój naszych „małych oj-
czyzn”.

– Jesteśmy wdzięczni za przyjęcie naszej delega-
cji. Przyjechaliśmy z Syberii, a dokładniej z Krasno-
jarska. W ciągu pobytu skupiamy się na przyszłości 
naszych miast i zachodzących w nich zmian – mówi-
ła przedstawicielka grupy z Rosji. Tegoroczna odsło-
na projektu „Poznaj sąsiada – poznaj samego siebie” 
przebiegała pod hasłem „Nic nie tworzy przyszłości 
tak, jak marzenia. Pobawmy się w futurologów. Dom 
i miasto”. 

Krasnojarska młodzież miała możliwość obserwa-
cji pracy organizacji, które kształtują przestrzeń 
miejską oraz aktywizują społeczność Rudy Śląskiej. 
– To piąta edycja spotkań, które stają się już tradycją 

RUDA

Ahoj, nowi 
uczniowie!

Nauczyciele postawili na morską tematykę pasowania. 

Nietypowe pasowanie na ucznia odbyło się w piątek 
(14.10.) w Zespole Szkół nr 2 Specjalnych w Rudzie 
Śląskiej. Budynek szkoły na jeden dzień stał się okrę-
tem, dyrektorka – kapitanem, a uczniowie – majtkami. 
To wszystko z okazji obchodzonego święta szkoły, pod-
czas którego zorganizowano pasowanie na ucznia 
pierwszoklasistów oraz uroczystości związane z Dniem 
Edukacji Narodowej. – Świętujemy dziś, poza Dniem 
Edukacji Narodowej, pasowanie na ucznia. Mamy 
wspaniałą pierwszą klasę, która zaprezentuje się w po-
kazie artystycznym – mówiła Ilona Milik, dyrektorka 
szkoły. W uroczystościach udział brało także dwóch na-
uczycieli z Turcji, którzy przybyli do Rudy. W ramach 
programu Erasmus obserwują oni metody i formy pracy 
stosowane w polskich szkołach. Pomysł na  tematykę 
statków, żeglugi i morza, bardzo spodobał się gościom. 
– W naszej szkole zawsze najważniejszy jest uczeń, a na-
uczyciel ma za zadanie prowadzić go w odpowiednim 
kierunku. Dzisiaj postanowiliśmy przybrać postać stat-
ku, który ma prowadzić uczniów po spokojnych wodach 
– dodała dyrektorka.

Było to wyjątkowe pasowanie na ucznia, bowiem po 
raz pierwszy brały w nim także udział dzieci z nowo 
otwartego przy szkole oddziału przedszkolnego.  MB

HALEMBA

Aquadrom  
z profilaktycznej strony

Było to przedostatnie profilaktyczne spotkanie 
w Aquadromie. Soboty w październiku w rudzkim par-
ku wodnym wiążą się z prozdrowotnym programem, 
z myślą o dobrej formie i samopoczuciu. Tym razem, 
15 października, można było kolejny raz skorzystać 
z badań. – To okazja, by zbadać się pod kątem cukrzycy 
w diabetobusie, zrobić mammografię i sprawdzić słuch. 
Dermatolog poradzi, jak dbać o swoją skórę i dermato-
skopem sprawdzi znamiona. Będą pomiary ciśnienia 
krwi oraz analiza składu ciała pod kątem zawartości 
tkanki tłuszczowej i wody. Natomiast jeśli cierpimy na 
dolegliwości bólowe kręgosłupa, pomogą nam rehabi-
litanci – zapowiadała Agnieszka Piekorz, rzecznik pra-
sowy Aquadromu. 

Tym razem akcja miała także charakter charytatyw-
ny – symboliczną złotówką można było wesprzeć pod-
opiecznego fundacji „Zdążyć z Pomocą” – Franka 
Przybyłę. Oprócz tego podczas imprezy rozdawane by-
ły vouchery do komory hiperbarycznej, można było 
wziąć także udział w warsztatach z pierwszej pomocy. 
Do bezpłatnego udziału w akcji tradycyjnie uprawniał 
paragon z zakupu biletu do aquaparku. Na kolejne, 
ostatnie już spotkanie, zapraszamy przede wszystkim 
przyszłe mamy i kobiety po porodach. Odbędzie się 
ono 22 października. MB

NOWY�BYTOM

Rozpoczęli semestr
To będzie trzynasty, ale na pewno nie pechowy 

a udany i owocny, kolejny rok działalności Rudzkiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szykuje się szereg 
wykładów, seminariów, spotkań oraz zajęć sporto-
wych, a przede wszystkim – chwil spędzonych w gro-
nie zaprzyjaźnionych seniorów. 

Ten rok ma być skupiony wokół tematyki zdrowia. 
W związku z tym zaplanowano szereg wykładów doty-
czących m.in. tarczycy, cukrzycy, czy aktywności fi-
zycznej. – W ubiegłym semestrze przeprowadziliśmy 
ankiety i wyniki pokazały, że uczestnicy UTW najbar-
dziej interesują się właśnie zdrowiem i zapobieganiem 
chorobom, stąd taka tematyka wykładów – wyjaśnia 
Teresa Chudziak, prezes Rudzkiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.  Równie ciekawie zapowiadają się 
seminaria pod hasłem „Spacerkiem dookoła świata”. 
Pierwszy wykład odbędzie się już 20 października, kie-
dy to Oswald Golarz opowie o Stanach Zjednoczonych. 
Drugi wykład będzie poświęcony Lizbonie, a trzeci – 
Grenadzie i poprowadzi je Kornalia Witała z rudzkiego 
PTTK-u. Słuchaczy RUTW odwiedzi także Kamil 
Durczok, który będzie mówił o roli mediów i ich wpły-
wie na społeczeństwo. Poza tym seniorzy mogą uczest-
niczyć w szeregu dodatkowych zajęć. – Największym 
powodzeniem wśród studentów cieszą się zajęcia gim-
nastyczne, lektoraty językowe, kółko teatralne oraz 
chór. Rozwijamy też indywidualne zainteresowania na-
szych słuchaczy – podkreśla Teresa Chudziak. JO

KOCHŁOWICE

Papierowy konkurs

Pan Zbigniew tworzy modele od kilkudziesięciu lat. 

Jeszcze w minioną sobotę (15.10.) można było odda-
wać prace na VI Regionalny Konkurs Modeli Kartono-
wych. Tak właśnie do kochłowickiego Domu Kultury 
In-nY zawitały papierowe śmigłowce, odrzutowce, po-
jazdy gąsienicowe, czy zabytki ze Śląska i całego świa-
ta. Przez dwa dni można było oglądać ekspozycję. 
– Zwiedzający mogli zamienić się także w sędziów. 
Przez całą niedzielę każdy mógł zagłosować na model, 
który spodobał mu się najbardziej – tłumaczył Łukasz 
Fenisz, koordynator konkursu. W konkursie, który od-
bywa się już po raz szósty, udział wzięli modelarze in-
dywidualni oraz zrzeszeni z całego Śląska i nie tylko. 
Konkurs cieszy się ogromnym powodzeniem, bowiem 
w tym roku wzięło w nim udział stu modelarzy z 28 
miejscowości. – Z roku na rok nasz konkurs coraz bar-
dziej zyskuje rozmach. Uczestnicy są głównie spoza 
Rudy Śląskiej – podkreślał Łukasz Fenisz.  – Modelar-
stwem kartonowym zajmuję się od 1965 roku. Zaczęło 
się od klejenia zabawek dla moich dzieci. Jednak swo-
imi dziełami zacząłem chwalić się dopiero kilka lat te-
mu, ale mam już na swoim koncie kilka wyróżnień. Te-
raz moim konikiem są parowozy, wagony, generalnie 
sprzęt kolejowy – mówił Zbigniew Maj z Dąbrowy 
Górniczej. 

W niedzielę odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
zwycięzcom w poszczególnych kategoriach. MB

NOWY�BYTOM
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Spotkanie w urzędzie było poświęcone rewitalizacji miasta.
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– mówił wiceprezydent Michał Pierończyk podczas 
wizyty przyjezdnych w Urzędzie Miasta. – Ruda 
Śląska jest otwarta na wymianę doświadczeń, dlate-
go postanowiliśmy przedstawić program rewitaliza-
cji naszego miasta – dodał. Projekt wymiany polsko-
rosyjskiej prowadzony jest przez rudzkie Stowarzy-
szenie Genius Loci – Duch Miejsca we współpracy 
z rosyjskim partnerem pozarządową organizacją IN-
TERRA z Krasnojarska.  MB

Sąsiedzi poznawali dobre praktyki

Dla papieża po raz ósmy

Sto lat dla emerytów!
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– To gmina odpowiada za gospodar-
kę odpadami realizowaną na jej tere-
nie, dlatego korzystamy z możliwości 
kontrolnych, które pozwalają ten sys-
tem uszczelnić. Musimy też pamiętać 
o aspekcie ekologicznym i walce z ni-
ską emisją – podkreśla wiceprezydent 
Krzysztof Mejer. – Cieszy to, że coraz 
więcej naszych mieszkańców nie pozo-
staje obojętnych i zgłasza przypadki 
palenia przez innych mieszkańców 
śmieci w piecach przydomowych. Trze-
ba powiedzieć jasno, że postawa taka 
to nie donosicielstwo, a wręcz obywa-
telski obowiązek – dodaje. 

Kontrolę tego, jak realizowana jest 
gospodarka odpadami na poszczegól-

nych nieruchomościach w mieście, 
prowadzi rudzka Straż Miejska. Moż-
liwości takie daje ustawa o odpadach 
oraz ustawa prawo ochrony środowi-
ska. W tym celu w jednostce powoła-
ny został specjalny czteroosobowy 
zespół, który przez cały rok przepro-
wadza odwiedziny domostw. – Pod-
czas wizyty sprawdzamy, czy nieru-
chomość wyposażona jest w pojemniki 
do zbierania odpadów komunalnych, 
sprawdzamy też, czy złożona została 
deklaracja śmieciowa i czy zawarte 
w niej dane pokrywają się ze stanem 
faktycznym. Ponadto weryfi kujemy też 
to, w jaki sposób odprowadzane są 
ścieki i czy w przypadku posiadania 

szamba właściciel nieruchomości po-
siada dowody opłat za wywiezienie 
nieczystości. Dodatkowo w przypadku 
posiadania pieca na paliwo stałe kon-
trolujemy, czy nie były w nim spalane 
odpady – wyjaśnia Krzysztof Piekarz, 
komendant rudzkiej Straży Miejskiej.

Od początku roku w Rudzie Śląskiej 
przeprowadzono już blisko 600 takich 
kontroli, z czego ponad 500 dotyczyło 
nieruchomości należących do osób fi -
zycznych. Pozostałe inspekcje doty-
czyły przedsiębiorców. W samym 
wrześniu skontrolowano ponad sto 
nieruchomości, a w blisko połowie 
przypadków stwierdzono nieprawi-
dłowości. – 26 osób nie złożyło wyma-

ganych deklaracji śmieciowych, 
dwóch mieszkańców zaniżyło dane 
w deklaracjach śmieciowych co do 
liczby osób zamieszkujących nieru-
chomość. Ponadto w 21 przypadkach 
ujawniono nieprawidłowości w sposo-
bie zagospodarowania ścieków. Ujaw-
niliśmy także dwa przypadki spalania 
odpadów w piecach – wylicza Krzysz-
tof Piekarz.

Co ciekawe, podczas wrześniowych 
kontroli strażnicy miejscy dodatkowo 
stwierdzili, iż czterech właścicieli 
psów nie zaszczepiło swoich pupili 
przed wścieklizną, a aż w 18 przypad-
kach nie została uiszczona opłata od 
posiadania psów.

Ze względu na aktualną pogodę za 
oknem i rozpoczęty sezon grzewczy 
przedmiotem szczególnej uwagi rudz-
kich strażników będzie spalanie odpa-
dów w piecach. Oprócz komplekso-
wych inspekcji nieruchomości strażni-
cy będą także interweniować na zgło-
szenia mieszkańców i apelują o infor-
mowanie o przypadkach zauważenia 
„dziwnego” dymu wydobywającego 
się z kominów. Funkcjonariusze mają 
prawo samodzielnie lub z powołanym 
w tym zakresie rzeczoznawcą wejść 
do domu i pobrać do badań popiół. Co 
ważne, nie wpuszczając strażnika 
miejskiego właściciel nieruchomości 
popełnia przestępstwo z art. 225 Ko-
deksu Karnego, a funkcjonariusz w ta-
kiej sytuacji ma prawo wezwać poli-
cję. Za spalanie odpadów w piecu 
grozi kara grzywny do 5 tys. zł. 
– Istotną sprawą jest również to, że 
przepisy prawa bardzo rygorystycznie 

Czym palą w piecach rudzianie? Czy liczba domowników jest zgodna ze złożoną deklaracją śmieciową? Czy szambo jest sys-
tematycznie opróżniane? Na te pytania pomagają odpowiedzieć strażnicy miejscy z Rudy Śląskiej. W mieście trwają rutyno-
we kontrole nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami. Tylko w zeszłym miesiącu na ponad sto przeprowadzonych in-
spekcji ujawniono blisko 50 nieprawidłowości. Traci na nich nie tylko budżet miasta i środowisko, ale wszyscy mieszkańcy, 
z których kieszeni fi nansowany jest cały system.

Dzień dobry, odpady do kontroli!

Straż Miejska ma prawo pobrać do badań popiół z pieca.

– Będzie to dwukierunkowy pas dla ro-
werów, wydzielony z jezdni po jej wschod-
niej stronie – mówi Bartosz Wójcik 
z Wydziału Dróg i Mostów UM. Pas bę-
dzie miał 300 metrów długości, a bezpie-
czeństwo rowerzystom zapewni odpo-
wiednie oznakowanie. – Oprócz oznako-
wania poziomego samego pasa, na jego 
krawędziach zostaną zamontowane ele-
menty odblaskowe, tzw. kocie oczka, a od 
pasa dla samochodów będzie go oddzie-
lała powierzchnia wyłączona z ruchu 
– informuje Bartosz Wójcik.

Nowy pas ruchu dla rowerów połą-
czy ciąg pieszo-rowerowy na ul. Jan-
kowskiego ze ścieżką rowerową na 
jednokierunkowym odcinku ul. Ró-
życkiego, wykonaną w 2015 roku. 
W ramach prac istniejące przejście dla 
pieszych, usytuowane w połowie tego 
odcinka ul. Różyckiego, zostanie wy-
niesione, aby zniechęcić kierowców 
do rozwijania nadmiernej prędkości. 
Inwestycja ma się zakończyć w poło-
wie grudnia br., a jej koszt to prawie 
100 tys. zł.

W tym roku w Rudzie Śląskiej przy-
było ponad 3,5 km dróg rowerowych. 
– Powstały one przede wszystkim w ra-
mach budowy drugiego etapu trasy N-S, 
zarówno wzdłuż samej trasy od 
ul. 1 Maja do ul. Bukowej, jak i wzdłuż 
wykonanego przedłużenia ul. Bukowej 
– mówi Bartosz Wójcik. – Ponadto wy-
konaliśmy drogę rowerową przy ul. Chry-
zantem, a południowy chodnik ulicy No-
wary, od ul. Brata Alberta do ul. Korcza-
ka, został przekwalifi kowany na jedno-
kierunkową drogę rowerową – dodaje.

Warto przypomnieć, że w ramach 
ubiegłorocznego budżetu obywatel-
skiego w Rudzie Śląskiej za 1 mln zł 
powstała obwodowa trasa rowerowa, 
łącząca dzielnice miasta. Trasa o dłu-
gości 30 km w części przebiega ist-
niejącymi już wcześniej drogami,
 a część odcinków wykonano w 2015 
roku. Jury konkursu „Mieszkam-Tu.
eu – mądre pomysły na mądre mia-
sto”, rozstrzygniętego podczas tego-
rocznego Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Katowicach, uzna-

Jeszcze w tym roku na odcinku ul. Różyckiego od ul. Jankowskiego do ul. Kubiny zostanie wyznaczony pas ruchu dla rowerów. Dzięki temu połączone zosta-
ną istniejące już w tym rejonie ścieżki rowerowe.

Nowy pas dla rowerzystów
ło rudzki projekt za najlepszy w ka-
tegorii inwestycji zrealizowanych
z budżetu obywatelskiego na 2015 
rok.

Razem z nowym pasem ruchu dla 
rowerów na ul. Różyckiego, w Rudzie 
Śląskiej będzie 15,6 km dróg rowero-
wych, 3,7 km dróg dla rowerów i pie-
szych oraz 4 km pasów ruchu dla ro-
werów. Do tego dochodzi 58,3 km 
szlaków rowerowych. Łącznie daje to 
rowerzystom do dyspozycji ponad 
73 km tras.  WG

traktują osobę, która uniemożliwia 
przeprowadzenia takiej kontroli. Grozi 
jej nawet kara pozbawienia wolności 
do lat trzech – zaznacza komendant 
Straży Miejskiej.

Obok systematycznych kontroli 
Straży Miejskiej władze Rudy Śląskiej 
prowadzą działania zmierzające do 
ograniczenia emisji szkodliwych ga-
zów do atmosfery przede wszystkim 
poprzez likwidację starych kotłów 
bądź wymianę na nowe w budownic-
twie indywidualnym, ograniczenie 
użytkowania produkowanej energii 
w budownictwie mieszkaniowym po-
przez kompleksową termomoderniza-
cję budynków, a także wykorzystanie 
alternatywnych źródeł energii w po-
staci kolektorów słonecznych, paneli 
fotowoltaicznych, czy pomp ciepła.

Zachętą dla mieszkańców do likwi-
dacji starych kotłów jest możliwość 
uzyskania dofi nansowania na zmianę 
systemu ogrzewania. – Osoby, które 
planują w najbliższych latach wymia-
nę pieca lub wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii, proszone są 
o wcześniejszy kontakt z Wydziałem 
Ochrony Środowiska i Górnictwa 
Urzędu Miasta – informuje wicepre-
zydent Krzysztof Mejer. Wnioski na 
wymianę starego kotła na nowe ekolo-
giczne źródło ciepła przyjmowane są 
od 1 stycznia do 30 września danego 
roku, a przeprowadzoną inwestycję 
należy rozliczyć do 15 listopada. 
W tym roku miasto dofi nansuje wy-
mianę 85 pieców. Na ten cel przezna-
czonych zostanie ok. 180 tys. zł.

TK
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Niestety, to ostatnio częsty widok na rudzkich osiedlach.

Problem z zapuszczającymi się 
w rejon zabudowy mieszkaniowej dzi-
kami w Rudzie Śląskiej narasta prak-
tycznie z roku na rok. Wynika to z te-
go, że dziki w przestrzeni miejskiej 
znajdują łatwo dostępne pożywienie, 
np. w źle zabezpieczonym przydomo-
wym koszu na śmieci. – Dzik wraca  
do miejsca, w którym raz znalazł po-
karm. Co gorsza, wraca tam ze swoim 
potomstwem, a ono ze swoim. To dla-
tego na wielu osiedlach, nie tylko 
rudzkich, można spotkać całe watahy 
tych zwierząt – tłumaczy wiceprezy-
dent Mejer.

Problem z dzikami nie do końca 
rozwiązały ani zeszłoroczny odstrzał 
50 zwierząt, ani karczowanie za-
krzewionych nieużytków miejskich, 
gdzie najchętniej się one zapuszcza-
ły. Najwięcej odstrzałów przeprowa-
dzono w dzielnicy Kochłowice i Ha-
lemba, czyli w miejscach, gdzie pro-

blemy z tymi zwierzętami występują 
najczęściej. Gdyby nie kontrolowa-
na redukcja populacji, to każdego 
roku liczba dzików gwałtownie by 
rosła. Samica dzika co rok rodzi bo-
wiem od czterech do ośmiu warchla-
ków.

Z napływających od mieszkańców 
zgłoszeń wynika, że dziki najchętniej 
zapuszczają się na ulice: Brodzińskie-
go, Brzechwy, Piękną, Nowy Świat, 
Kłodnicką, Makową, Kochłowicką, 
Zajęczą, Kokota, Na Piaski, Dworaka, 
Oświęcimską, Tunkla, Bałtycką, 
Szczęść Boże, Górną i Poznańską. 
– Od początku roku odebraliśmy ponad 
200 interwencji dotyczących dzików 
zarówno od osób fizycznych jak i spół-
dzielni mieszkaniowych. Co gorsza, 
oprócz stałych rejonów, skąd napływa-
ły zgłoszenia, pojawiły się nowe lokali-
zacje. Dlatego nie mogliśmy podjąć 
innej decyzji jak kontynuacja odstrzału 

redukcyjnego – tłumaczy Krzysztof 
Mejer.

Podobnie jak przy ostatniej wydanej 
decyzji, ta aktualna obejmuje odstrzał 
50 dzików. – Możliwości takie dają nam 
przepisy prawa łowieckiego. Odstrzał 
przeprowadzany będzie na podstawie 
napływających zgłoszeń przez wyspecja-
lizowaną w tym zakresie firmę – infor-
muje Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska i Górnictwa.

Co ważne, odstrzał redukcyjny pro-
wadzony przez miasto może być prze-
prowadzony tylko na terenach wyłą-
czonych z obszarów łowieckich. Z ko-
lei na obszarach łowieckich, które 
w przypadku Rudy Śląskiej znajdują 
się w obrębie Nadleśnictwa Katowice, 
o utrzymanie właściwej populacji dzi-
ków dbają trzy koła łowieckie. Każde-
go roku zatwierdzają one w nadleśnic-
twie swoje plany dotyczące odstrzału 
dzików. TK

Kolejnych 50 dzików zostanie odstrzelonych w Rudzie Śląskiej. Władze miasta wydały właśnie decyzję w tej sprawie. Redukcja populacji tych zwierząt to 
efekt interwencji mieszkańców, którzy coraz częściej skarżą się na dziki wkraczające na tereny zamieszkałe. Od początku roku do rudzkiego magistratu zgło-
szono już ponad 200 takich spraw. – Odstrzał redukcyjny to w tej chwili jedyny sposób na zmniejszenie liczby dzików. Gdybyśmy nie podjęli takiej decyzji, 
to liczba tych zwierząt tylko w ciągu jednego roku mogłaby się zwiększyć kilkakrotnie – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Dziki problem narasta

– Narzędzie to pozwala na jasne zi-
dentyfikowanie i ukazanie skali oraz 
rodzaju zagrożeń, a także instytucji 
współodpowiedzialnych za zapewnie-
nie bezpieczeństwa oraz porządku pu-
blicznego. Mapy zagrożeń to istotny 
element zarządzania bezpieczeństwem 

publicznym, służący m.in. właściwemu 
rozmieszczeniu patroli – mówi mł. 
insp. Grzegorz Strzęciwilk, komen-
dant miejski Policji w Rudzie Śląskiej. 
– Warto podkreślić, że teraz każdy 
mieszkaniec ma możliwość aktualiza-
cji informacji na mapie, dbając w ten 

sposób o wspólne bezpieczeństwo  
– dodaje.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa to uruchomiony przez poli-
cję internetowy portal, prezentujący 
wybrane kategorie przestępstw i wy-
kroczeń oraz zagrożenia, które w od-

czuciu mieszkańców negatywnie 
wpływają na ich poczucie bezpieczeń-
stwa. Wszystko zaprezentowane jest 
w formie interaktywnej mapy, opartej 
na systemie Geoportal i dostępnej pod 
adresem https://mapy.geoportal.gov.
pl/iMapLite/KMZBPublic.html.

Na portalu można nie tylko przeglą-
dać zamieszczone informacje, ale 
również dodać własne zgłoszenie. 
W tym celu po kliknięciu odpowied-
niej ikony należy wybrać jedną z do-
stępnych kategorii, a następnie wska-
zać na mapie miejsce, które chcemy 
zgłosić. Pojawi się wówczas okno 
umożliwiające wprowadzenie szcze-
gółów zdarzenia i jego daty. Po za-
twierdzeniu wyświetli się informacja 
o przyjęciu zgłoszenia.

– Po zatwierdzeniu użytkownik nie 
może usunąć lub modyfikować zgło-
szenia, warto więc wypełniać je uważ-
nie – podkreśla sierż. sztab. Roman 
Aleksandrowicz z KMP w Rudzie Ślą-
skiej. – Trzeba też pamiętać, że nie jest 
to narzędzie do zgłaszania pilnych in-
terwencji. Jeżeli sprawa jest nagła, 
należy dzwonić na numer 112 lub 997 
– dodaje. Z tego samego adresu IP 
można dodać jedno zgłoszenie na do-
bę.

Można już korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – portalu internetowego, dzięki któremu każdy może zgłosić potencjalnie niebezpieczne 
miejsce w swojej okolicy. Policja przypomina, że z pilnymi interwencjami należy dzwonić na numery alarmowe 112 lub 997.

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przez miesiąc funkcjonowania ma-

py terenu Rudy Śląskiej dotyczyło 170 
zgłoszeń. Potwierdzono 45 z nich, 85 
nie znalazła potwierdzenia, a 40 jest 
w trakcie weryfikacji. Najwięcej zgło-
szeń dotyczyło spożywania alkoholu, 
nieprawidłowego parkowania i prze-
kraczania dozwolonej prędkości.

Zgłoszenia dodawane przez inter-
nautów to tylko jedno ze źródeł prezen-
towanych na portalu informacji. Pozo-
stałe to dane z policyjnych systemów 
informatycznych oraz pozyskiwane od 
społeczeństwa w trakcie bezpośrednich 
kontaktów z obywatelami i przedstawi-
cielami samorządu terytorialnego, or-
ganizacji pozarządowych itp. Na mapie 
zgłoszenia oznaczone są różnymi kolo-
rami, w zależności od tego, czy jest to 
wpis nowy, przechodzący weryfikację 
czy już zweryfikowany.

Obsługa Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa jest intuicyjna. Zgło-
szenia możemy znajdować zarówno 
przybliżając mapę i klikając interesu-
jące nas punkty, jak i korzystając 
z wyszukiwarki. Wyświetlone dane 
można filtrować pod kątem statusu, 
kategorii czy też daty. Szczegóły poru-
szania się po serwisie zawarte są w do-
stępnej do pobrania instrukcji. WG

Mapa dostępna jest pod adresem https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html. 
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Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka, ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska
17-31 października 2016
WYSTAWA PRAC RENATY KRAWCZYK
Wstęp wolny
Rudzka twórczyni Renata Krawczyk zaprezentuje swoje obrazy wykonane w technice olejnej i akrylowej.

Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 18, ul. 1 Maja 32, 41-706 Ruda Śląska
20 października 2016, godz. 12.00
„KAKAUSZALE” - FEST LITERACKI
Wstęp wolny
Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać się i porozmawiać z wieloma cenionymi autorami, zakupić książki 
z autografami i wysłuchać wystąpień pisarzy. Osoby chcące wziąć udział w biesiadzie proszone są o zgłoszenie 
telefoniczne do sekretariatu MBP pod nr 32 242-05-86.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska
22-23 października 2016 r.
XXI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ GLORIA DEI
Wstęp wolny
XXI edycja Festi walu przebiegać będzie pod hasłem „MIŁOSIERNI JAK OJCIEC”
22 października 2016 r., godz. 9.00 – przesłuchania uczestników w Domu Kultury w Bielszowicach
23 października 2016 r., godz. 17.00 – koncert laureatów w kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
23 października 2016, godz. 18.00
KONCERT RICK LATHAM AND THE GROOVE 
W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU DRUM FEST
Bilety w cenie: 30 zł
RICK LATHAM to jeden z najbardziej wziętych sesyjnych i koncertowych perkusistów w USA, uznany artysta 
solowy, kompozytor, autor, wykładowca i guru perkusji. 

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska
24 października 2016, godz. 19.00
KONCERT ANDRZEJA „PIASKA” PIASECZNEGO
Bilety w cenie: 80/70/60 zł
Po raz pierwszy będzie możliwość posłuchania utworów artysty w specjalnych, akustycznych aranżacjach. 
Program koncertu będzie zawierał muzyczne perełki – utwory od wielu lat lub nigdy nie wykonywane przez 
artystę.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska
28 października 2016, godz. 18.00
SPEKTAKL TEATRALNY „2” W WYKONANIU TEATRU KOREZ
Bilety w cenie: 40 zł/30zł/balkon/
Grażyna Bułka i Mirosław Weinert wznoszą się w tym spektaklu na wyżyny aktorskich umiejętności.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Rudzkie święto edukacji– Święto Edukacji Narodowej 
przypomina o wielkiej wartości, 
jaką jest edukacja oraz 
o posłannictwie i roli społecznej 
tych, którzy tę wartość 
urzeczywistniają codziennie 
w swojej pracy. Pragnę 
zapewnić,  że doceniamy 
wysiłek i poświęcenie, z jakim 
nauczyciele wypełniają 
powierzoną im misję – mówiła 
Aleksandra Piecko, naczelnik 
Wydziału Oświaty, podczas 
obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej w naszym mieście. 
Święto to było okazją do 
uhonorowania rudzkich 
nauczycieli, a z kolei dla 
uczniów Zespołu Szkół 
Muzycznych I i II stopnia stało 
się możliwością zorganizowania 
muzycznego przedstawienia pt. 
„Moja historia muzyki, czyli jak 
przeżyć 12 lat i nie zwariować”, 
które było podsumowaniem 12 
lat nauki w placówce. 

Uroczystość, która odbyła się we wtorek, 
11 października, w Domu Kultury w Biel-
szowicach, była dniem wyróżnienia na-
uczycieli, którzy w swoją pracę wkładają 
wiele pasji, poświęcenia i serca. – Wydawać 

by się mogło, że nauczyciel to wymarzony 
zawód, jednak każdy, kto osobiście zna 
przedstawiciela tego zawodu wie, że te mity 
mijają się z prawdą. Bycie nauczycielem to 
misja i ciężka praca – podkreślała Anna 
Krzysteczko, zastępca prezydent miasta ds. 
społecznych. – Życzę Wam, byście byli na-
uczycielami – mistrzami, byście pomagali 
uczniom odkrywać świat i odróżniać praw-
dę od kłamstwa oraz byście mieli dużo cier-
pliwości – dodała.

W drugiej części uroczystości z rąk 
wiceprezydent Anny Krzysteczko od-
znaczenia odebrali nauczyciele wy-
różniający się osiągnięciami peda-
gogicznymi. Następnie ślubowanie 
złożyli nauczyciele, którzy otrzy-
mali awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. Pedagodzy nie kryli 
wdzięczności za uhonorowanie ich ca-
łorocznej pracy. – W języku polskim jest 
krótkie słowo, które każdy z nas wielokrot-
nie używa – „dziękuję”. W imieniu nagro-
dzonych osób chciałabym podziękować za 
te szczególne wyróżnienia. Są one dla nas 
wielkim zaszczytem, radością, ale przede 
wszystkim motywacją do dalszej pracy 
i działań – mówiła Katarzyna Bartoń-Lo-
rek, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 7, 
która została wyróżniona za osiągnięcia za-
wodowe. 

Dziękować za co, bo aż za 12 lat eduka-
cji, mają także uczniowie Zespołu Szkół 
Muzycznych I i II stopnia, którzy oczywi-
ście na muzyczną nutę świętowali Dzień 
Edukacji Narodowej w Miejskim Centrum 
Kultury. – Obchody Dnia Edukacji Narodo-
wej to w naszej szkole już tradycja. Każdego 
roku spotykamy się na koncertach, jednak 

w ubiegłym roku na-
rodził się nowy pomysł, który polega na tym, 
że to nasi uczniowie, którzy są dyplomanta-
mi, sami organizują taką uroczystość w for-
mie muzycznego spektaklu – podkreślał 
podczas środowego (12.10.) koncertu Miro-
sław Krause, dyrektor Zespołu Szkół Mu-
zycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej.

Podczas widowi-
ska uczniowie zapre-

zentowali swoje talenty 
wokalne, muzyczne, a także ak-

torskie. – Nasze przedstawienie pokazuje, 
że nauka w szkole muzycznej zupełnie różni 
się od tej w innych szkołach i czasami po-
woduje, że dostajemy lekkiego bzika, czy to 
z braku czasu, czy na przykład emocji, któ-
re wywiera na nas muzyka. Jak przetrwać 
tyle lat i nie zwariować? Ten spektakl od-
powiada właśnie na to pytanie – wyjaśnił 
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Święto edukacji obchodzono uroczyście i muzycznie. 

Kamil Gojowy, uczeń rudzkiej szkoły mu-
zycznej.

Koncert był też dobrą okazją do tego, że-
by podsumować 12 lat nauki i pożegnać się 
ze szkołą. – Wielu naszych uczniów przeżyło 
w szkole aż dwanaście lat i dlatego pokazali 
nam efekt tej długiej pracy i to, że są zgraną 
grupą. W ten sposób robią prezent nam, na-
uczycielom, którym jest bardzo przyjemnie 
oglądać te wspaniałe dokonania takich 
młodych artystów – dodał Mirosław Krause.
 MB
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PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta wykazu lokalu mieszkalnego usytuowanego 

w budynku mieszkalnym na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Kędzierzyńska 18/8

stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska 
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu 
nieruchomości gruntowej znajdującej się w rejonie: 

ul. Doroszewskiego, która zostanie oddana w 
dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod 

istniejący ogródek przydomowy.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w 
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-
Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod 

budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego .

1. Przedmiotem zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem 
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabu-
dowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Wireckiej, 
obręb Kochłowice k.m. 3, stanowiących działki:

– 2390/29 o powierzchni 822 m², użytek RIVa, PsVI
– 2398/29 o powierzchni 866 m2 , użytek RIVa,
zapisane w księdze wieczystej nr GL1S/00011357/5 (działy III i IV są 

wolne od wpisów).
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Ruda Śląska nieruchomości stanowią teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu: MN2).

3. Działki są niezagospodarowane, położone w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej, posiadają regularny kształt, są porośnięte trawą i drze-
wami.

 Dojazd do działek z drogi publicznej ulicy Wireckiej zapewniony jest 
poprzez gminną działkę nr 2394/29 KW GL1S/00011357/5, stanowiącą 
drogę wewnętrzną. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym 
wnioskiem do Wydziału Dróg i Mostów.

4. Cena wywoławcza (nett o) do przetargu dla działki numer : 
– 2390/29 wynosi – 105.000,00 zł 
– 2398/29 wynosi – 110.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości będzie stanowić podsta-

wę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wy-

sokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny 

podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia. 
5. Przetarg odbędzie się w dniu 22.11. 2016 r. o godz. 10.00 w sali 

213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapo-

znają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w 
budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudasla-
ska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 15.11.2016 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokości:

– działka nr 2390/29 – 5.300,00 zł 
– działka nr 2398/29 – 5.500,00 zł
przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargo-

wej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczy-

ny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.
Administrator cmentarza zwraca się z prośbą o wnoszenie zaległych opłat za groby
na cmentarzach komunalnych. Opłat należy dokonywać w punktach usług pogrzebowych Hofman 
41-700 Ruda Śląska, ul. Plac Szopena 2 i 41-706 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 63.
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Spadające liście, kasztany, plucha, zimne poranki – jesień zagościła u nas na dobre. Niestety wraz z nią 
powraca „palący” temat. Niejednokrotnie przechadzając się jesienno-zimową porą widać gołym okiem, 
a przede wszystkim czuć kłęby unoszącego się dymu z ogródków oraz kominów.  

Nie pal liści, nie pal śmieci
Sterty zalegających liści, wyciętych 

krzewów, gałęzi – to z pewnością je-
den z symboli jesieni. To czas, kiedy 
masowo powstają odpady biodegra-
dowalne, z którymi tak naprawdę nie 
wiadomo co zrobić. Na kompost za-
zwyczaj się nie nadają ze względu na 
choroby lub dlatego, że w sezonie let-
nim nie żałowaliśmy naszym rośli-
nom środków chemicznych. Najprost-
szym sposobem pozbycia się tego ty-
pu odpadów jest więc ich spalenie. 
Od lat jesteśmy przyzwyczajeni, że 
w okresie jesieni nad miastem unoszą 
się kłęby gryzącego dymu. Nikt jed-
nak nie zastanawia się nad szkodliwo-
ścią niekontrolowanych „ognisk”. 
Owszem, problem z zalegającymi od-
padami zniknie, ale to, jaką wyrządzi-
my szkodę sobie i środowisku natu-
ralnemu – nie.

Należy pamiętać o tym, że spalając 
substancje organiczne – liście, trawy, 
gałęzie, krzewy, itp. – w niskiej tem-
peraturze, powstają węglowodory 
aromatyczne, które nawet w minimal-
nym stężeniu mają działanie rako-
twórcze. Palone liście są szczególnie 
niebezpieczne dla alergików, astma-
tyków, ludzi starszych oraz dzieci. 
Maksymalna temperatura jaka po-
wstaje w tego typu palenisku, to 200 
– 500oC. To idealne środowisko dla 
powstawania trującego tlenku węgla, 
dwutlenku węgla przyczyniającego 
się m.in. do globalnego ocieplenia 
oraz szkodliwe tlenki azotu. Te ostat-
nie są szczególnie niebezpieczne dla 
ludzi. Podrażniają i uszkadzają płuca, 
powodują zapalenie płuc. W powie-
trzu tworzą kwasy azotowe, odkłada-
jąc się w glebie w postaci azotanów, 
szkodliwie podwyższają ich zawar-
tość w produktach roślinnych.

Palenie liści jest również niebez-
pieczne dla kierowców. Podczas spa-
lania odpadów biodegradowalnych 
unoszą się kłęby dymu, które mogą 
ograniczać widoczność na pobliskich 
drogach i utrudniać kierowcom jaz-
dę. 

Równe niebezpieczne jest spalanie 
innych odpadów. Zdarza się dość czę-

sto, że również i tego problemu pró-
bujemy „pozbyć się” w nielegalny 
sposób. Mimo szeroko zakrojonych 
kampanii edukacyjnych nadal wydaje 
nam się, że palenie odpadów nie 
szkodzi. Nic bardziej mylnego – szko-
dzimy paląc odpady, zwłaszcza te  
z tworzyw sztucznych, wpływając ne-
gatywnie nie tylko na nas samych, ale 
działając niekorzystnie na całe środo-
wisko naturalne. 

Paleniska domowe powinny słu-
żyć wyłącznie do palenia paliwa, do 
którego zostały zaprojektowane. Nie 
od dziś wiadomo bowiem, że odpady 
również posiadają swoje wartości ka-
loryczne. Spalane jednak powinny 
być w dedykowanych do tego celu in-
stalacjach do termicznego przekształ-
cania odpadów, popularnie zwanych 
spalarniami. 

Spalanie w piecach domowych 
wszelkiego rodzaju tworzyw sztucz-
nych, malowanego, konserwowanego 
drewna na przykład ze starych mebli, 

sklejek, płyt wiórowych prowadzi do 
znacznego zanieczyszczenia powie-
trza, które wdychamy. W spalinach 
pochodzących ze spalania odpadów 
możemy znaleźć: pyły, tlenek i dwu-
tlenek węgla, dwutlenek siarki, me-
tale ciężkie, takie jak kadm, rtęć, po-
nadto chlorowodór, cyjanowodór, 
dioksyny. Spalanie wykładzin, bute-
lek, otoczki kabli i folii powoduje 
powstawanie chlorowodoru, który 
w połączeniu z parą wodną tworzy 
kwas solny. Spalając pianki poliure-
tanowe (buty, odzież, meble) do po-
wietrza emitowany jest cyjanowodór, 
który tworzy z wodą kwas pruski. 
Spalając sklejkę i płyty wiórowe 
emitujemy formaldehyd. Szczegól-
nie niebezpieczne dla zdrowia jest 
spalanie odpadów z tworzyw sztucz-
nych np. typu PET (worki foliowe, 
odpady z gumy czy lakierowane ma-
teriały) w wyniku spalania tego typu 
odpadów emitowane są rakotwórcze 
dioksyny.

Pamiętać należy także, że palenie 
odpadów, czy w ogródkach, czy w na-
szych domach, obarczone jest konse-
kwencjami karnymi. 

Zgodnie z art. 171 ustawy o odpa-
dach nieprzestrzeganie prawa 
w przypadku termicznego prze-
kształcania odpadów podlega karze 
aresztu lub grzywny (w kwocie od 
20 zł do 5000 zł).

Kwestie związane z kontrolą są re-
gulowane w art. 379 ustawy Prawo 
ochrony środowiska. Stanowi on, że 
marszałek województwa, wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta sprawuje 
kontrolę przestrzegania i stosowania 
przepisów o ochronie środowiska 
(w zakresie ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach organem 
właściwym jest wójt, burmistrz, pre-
zydent miasta). Mogą oni upoważnić 
do przeprowadzenia kontroli pracow-
ników podległych im urzędów lub 
funkcjonariuszy straży gminnych.

Wiele gmin już wypowiedziało 
walkę z nielegalnym pozbywaniem 
się odpadów. W naszym regionie po-
wstał specjalny zespół antysmogowy 
działający przy Urzędzie Marszał-
kowskim, który czynnie działa na 
rzecz walki z niską emisją. W jego 
skład wchodzi 35 osób – przedstawi-
cieli samorządów, instytutów nauko-
wych, uczelni wyższych oraz admini-
stracji rządowej. Jego celem jest po-
prawa jakości powietrza w naszym 
województwie poprzez wprowadza-
nie szeregu rozwiązań wspierających 
ochronę powietrza oraz szeroko za-
krojona kampania edukacyjna.

Mamy dużo do zrobienia w tym za-
kresie. W okresie jesienno-zimowym 
co chwilę słychać komunikaty o prze-
kroczeniach zanieczyszczeń w po-
wietrzu nad województwem śląskim. 

Nie jest prawdą, że nawet jeżeli 
osobiście nie spalamy odpadów, to 
problem zanieczyszczenia powietrza 
nas nie dotyczy. Nawet brak reakcji 
z naszej strony, to również szkodliwe 
działanie. Powietrze jest jedno i wszy-
scy wdychamy je tak samo.

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

EK
O
w
ia
do
m
oś
ci



 

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

www.wiadomoscirudzkie.pl OGŁOSZENIA| 19.10.201615

NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl | silvermed.com.pl
ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba | tel. 32 700-77-33, 731-077-667 

– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

– bez BIK-u– bez BIK-u
także z komornikiem

Ruda Śląska tel. 690-878-872Ruda Śląska tel. 690-878-872
CHWILÓWKI

www.skutecznapozyczka.pl

!!!NOWOŚĆ!!!

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

Rudzka spółdzielnia mieszkaniowa ogłasza przetarg dwustopniowy na wykonanie w 
swoich zasobach robót remontowo-budowlanych w 2017 r. i zaprasza wykonawców 
do składania ofert wstępnych (I etap przetargu) na niżej wymienione rodzaje robót: 

1. Ogólnobudowlane. 2. Malarskie. 3. Kominiarskie i zduńskie. 4. Dekarskie. 5. Sto-
larskie. 6. Demontaż i utylizacja płyt azbestowych typu „acekol” Z robotami towarzy-
szącymi. 7. Częściowe docieplenie elewacji budynków. 8. Ślusarskie. 9. Drogowe. 10. 
Urządzanie terenów zieleni osiedlowej. 11. Wykonanie i remonty placów zabaw, małej 
architektury oraz placyków gospodarczych. 12 Zakup i dostawa piasku do piaskow-
nic łącznie z transportem. 13. Elektryczne. 14. Kontrola instalacji gazowych łącznie 
z usuwaniem stwierdzonych przecieków. 15. Remonty instalacji wodnej, c.o., gazowej, 
kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej. 16. Usuwanie awarii kanalizacyjnych z monito-
ringiem. 17. Deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja i usuwanie gniazd os.

Oferty na wybrane rodzaje robót należy składać w zamkniętych kopertach z do-
piskiem „przetarg dwustopniowy – oferta wstępna” w sekretariacie RSM do dnia 
23.11.2016 r. do godz. 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.11.16 r. o godz. 9.00 w siedzibie RSM, w pokoju nr 
317.

Oferty powinny spełniać warunki „regulaminu przetargów” obowiązującego w RSM 
oraz powinny być przygotowane w zakresie i sposobie określonym w „Specyfi kacji 
Istotnych Warunków Zamówienia”.

Formularz zawierający „Specyfi kację Istotnych Warunków Zamówienia” można 
odebrać od dnia 19.10.2016 r. Do dnia 22.11.2016 r. w siedzibie zamawiającego, ad-
res: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie zamawiającego, należy:
Dokonać wpłaty na konto PKO BP SA I/O Gliwice 43 1020 2401 0000 0302 0039 • 
3751,
Zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebra-• 
nia faktury VAT,
Odebrać SIWZ w pokoju nr 310. • 

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

Cena formularza wynosi: 123,00 zł z VAT-em.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Teresa Kałuża i Stanisław 

Wuzik, w siedzibie spółdzielni, pokój 310 i 309 tel. 32 248-24-11 wew. 306 i 286 w go-
dzinach od 7.00 do 10.00 od poniedziałku do piątku. 

Wyniki przetargu zamawiający ogłosi na tablicy ogłoszeń w budynku zarządu i inter-
necie.

Oferenci zakwalifi kowani do drugiego etapu otrzymają pisemne zaproszenie do 
składania ofert ostatecznych na wybrane zakresy robót.

RSM zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z poszczególnymi oferenta-
mi na temat treści złożonych ofert wstępnych, jak również prawo unieważnienia prze-
targu w części lub w całości bez podania przyczyn. 

ogłasza:
a) I i II przetarg ofertowy nieograniczony, których przedmiotem będzie zapewnienie 

pierwszeństwa do zawarcia umowy na ustanowienie odrębnej własności do miesz-
kań według wykazu.

b) że istnieje możliwość zasiedlenia od zaraz mieszkań, na podstawie umowy o usta-
nowieniu odrębnej własności lokalu, według wartości zgodnej z wyceną rzeczo-
znawcy. 

Wykaz mieszkań do I i II przetargu i warunki uczestnictwa w przetargu oraz wykaz 
mieszkań do zasiedlenia od zaraz znajdują się na stronie internetowej Rudzkiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, zostaną wywieszone w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Nowym 
Bytomiu oraz w Dziale Członkowsko-Lokalowym Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 
209. 

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 
248-24-11 wew. 209, 290.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

KASY RSM W DNIU 31.10.2016 r. NIECZYNNE.
Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 31 października 2016 r. 

kasy w Dyrekcji i w Administracjach będą nieczynne.
Za powstałe niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszamy.

• Stomatolog
• Ginekolog
• Dermatolog
• Pracownia protetyczna

CHIRURG
dr Dariusz Nitka 

• Porada lekarska, konsultacja, asysta
• Badanie histopatologiczne
• Znieczulenie nasiękowe 
• Procto-sigmoidoskopia 
• Aspiracja z kaletki maziowej 
• Wstrzyknięcie leku do kaletki maziowej 
• Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi
• Wycięcie martwiczej tkanki
• Usunięcie paznokcia 
• USG piersi 
• USG przewodu pokarmowego 
• USG naczyń kończyn dolnych – doppler
• USG węzłów chłonnych
• USG moszny 
• USG tarczycy i przytarczyc
• Badanie materiału biologicznego 
• Usunięcie szwów 
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INfOrmAcjA dlA 
pOdmIOtów hANdlOwych 

I GAStrONOmIcZNych
prezydent miasta ruda Śląska informuje, że w dniach od 15 do 20 

grudnia 2016 r. na terenie placu jana pawła II w rudzie Śląskiej będzie 
organizowany Rudzki Kiermasz Świąteczny.

podmioty zainteresowane wystawieniem stoiska handlowego lub 
gastronomicznego, posiadające estetyczny namiot handlowy w kolo-
rze zielonym lub brązowym proszone są o kontakt z wydziałem Kultury 
i Kultury fizycznej Urzędu miasta ruda Śląska (tel. 32 244-90-43) do 
dnia 31 października 2016 r. preferowane są podmioty proponujące 
asortyment świąteczny. Namioty muszą posiadać zewnętrzny wystrój 
świąteczny t.j. rośliny zimozielone oraz oświetlenie świąteczne.

Za ustawienie stoiska nie będą pobierane opłaty postojowe. Urząd 
zapewnia nieodpłatne przyłącze energetyczne oraz całodobowy moni-
toring kiermaszu.

prEZydENt mIAStA  
rUdA ŚląSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu miasta 
wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach 

mieszkalnych na terenie miasta ruda Śląska:

ul. jana Gierałtowskiego 36/1,
ul. Stefana Żeromskiego 14a/2,

stanowiących własność miasta ruda Śląska a przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

wycIąG Z OGŁOSZENIA O prZEtArGU

prEZydENt mIAStA 
rUdA ŚląSKA 

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Na piaski  

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu 
nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta ruda Śląska jest niezabudowana nierucho-
mość gruntowa własności Gminy miasta ruda Śląska, położo-
na w rudzie Śląskiej-Bielszowicach, stanowiąca działkę numer 
4952/213 o powierzchni 147 m², obręb Bielszowice k.m. 3 
zapisana w księdze wieczystej nr Gl1S/00007235/3 (dział III 
i IV są wolne od wpisów) prowadzonej przez Sąd rejonowy w 
rudzie Śląskiej.

pierwszy przetarg odbył się w dniu 06.09.2016 r. i zakończył 
się wynikiem negatywnym.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta ruda Śląska działka stanowi 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 
MN27).

działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie 
zabudowy usługowej i mieszkaniowej, posiada nieregularny 
kształt, jest porośnięta trawą, 

 dojazd do działki z drogi publicznej ul. Na piaski winien od-
bywać się poprzez działkę nr 4986/213 Kw Gl1S/00007235/3 
własności Gminy miasta ruda Śląska. 

3. cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą 
(netto) do przetargu wynosi 16.000,00 zł. 

Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należ-
ny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w 
dacie sprzedaży.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2016 r. o godz. 10.00 
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II. 

w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, 
które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu miasta ruda Śląska i na 
portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie 
do dnia 8.11.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 
800,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą 
Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane 
dokumenty i oświadczenia.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

 Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodar-
ki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

prEZydENt mIAStA 
rUdA ŚląSKA 

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-wirku u 

zbiegu ulic Żwirki i wigury / ryszarda magdziorza 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta ruda Śląska.

1. przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań - 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta – jest niezabudowana nieruchomość gruntowa 
własności Gminy miasta ruda Śląska, położona w ru-
dzie Śląskiej-wirku u zbiegu ulic Żwirki i Wigury/Ry-
szarda Magdziorza, stanowiąca działkę nr 4281/291 
o powierzchni 1221 m2, użytek Bp, obręb Nowa wieś, 
karta mapy 1, zapisaną w Kw nr Gl1S/00014615/3.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta ruda Śląska przedmio-
towa działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem grun-
tów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (sym-
bol planu MW1). 

3. Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie 
terenów mieszkaniowych, zabudowy garażowej i usłu-
gowej, jest porośnięta drzewami i krzewami. dojazd do 
przedmiotowej nieruchomości odbywać się będzie z dro-
gi publicznej ul. Żwirki i wigury lub ul. ryszarda magdzio-
rza.

4. Cena do rokowań (netto) wynosi 91.000,00 zł. 
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie 

powiększona o należny podatek od towarów i usług wg 
stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. 

5. Rokowania odbędą się w dniu 8.11.2016 r. o godz. 
11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 
Pawła II 6. w rokowaniach mogą uczestniczyć osoby 
fizyczne i prawne, które 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 do dnia 31.10.2016 r. dokona-
ją wpłaty zaliczki w wysokości 4.600,00 zł, przelewem 
lub w kasie tut. Urzędu oraz złożą pisemne zgłoszenie 
udziału w rokowaniach, a w dniu 8.11.2016 r. przedłożą 
Komisji wymagane dokumenty i oświadczenia. 

6. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uza-
sadnionej przyczyny. 

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



Pani Zuzannie Gacal
pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

– Administracji nr 7 w Orzegowie
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

MATKI
składają 

Zarząd i Pracownicy Rudzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej
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 Kafelkowanie, panele, remonty 
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

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

 Docieplenia budynków, remonty 
elewacji. Tel. 607-969-200.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-
605.

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

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

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

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

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

 Czyszczenie dywanów, tapice-
rek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606-
274-056.

 Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 
32 243-01-77.

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

 Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32 
243-01-77.

 Nie dajesz rady spłacać rat za-
dzwoń. Tel. 32 243-01-77.

 Nie masz zdolności kredytowej 
potrzebujesz gotówki. Tel. 32 243-
01-77. 

 Szybka pożyczka, dojazd 780-116-
672.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Cyklinowanie, tel. 601-480-719.

 Cyklinowanie, tel. 501-835-581.

 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje 
profasjonalne, kompleksowe kafelko-
wanie łazienek, remonty. Tel. 32 307-
20-99, 784-699-569.

  Pomoce domowe ,,BLASK” – usłu-
gi porządkowe, sprzątanie, mycie 
okien, prasowanie, pranie dywanów 
i mebli tapicerowanych. Tel. 609-937-
588.

 POŻYCZKI KRÓTKOTERMINO-
WE, tel.  516-516-611, 32 260-00-
33. Pośrednik CDF S.C. fi rmy Mat-
pol Finanse Sp. z o.o.

 Meble na wymiar, kuchnie, szafy, 
meble pokojowe, zabudowy. Tel. 500-
153-910.

 Atrakcyjna pożyczka minimum 
formalności. Tel. 534-206-960.
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 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. 
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. 
Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 
32 240-03-88, 32 242-26-27.
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 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. 
ANEL.

 Działki Ruda Śląska, Mikołów 
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 501-
239-405 .

 Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 229 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Godula, dwupokojowe, 48 m2, 95 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, dwupokojowe, 48 m2, 
119 tys., www.ANEL.pl tel. 502-052-
885.

 Ruda, jednopokojowe, 29 m2, 58 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Wyremontowany dom, 157 m2, 
Bielszowice, 530 tys., www.ANEL.pl, 
tel. 502-052-885.

 Halemba, jednopokojowe, 38 m2, 
88 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-
885. 

 Atrakcyjne domy szeregowe:
RUDA 1, ok. 82 m2, od 270.000 zł.

HALEMBA, od 110 m2 od 290.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 

od 330.000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt 

hipoteczny. 
www.nieruchomoscigabriel.pl 

tel. 691 523 055

 Sprzedam atrakcyjne działki grun-
tu www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 
691-523-055.

 UWAGA!  Rozpoczęto budowę 
osiedla domków w Rudzie 1, ul. Nor-
wida, cena 270 tys. zł. Już można  re-
zerwować. GABRIEL, tel. 691-523-
055. 

 OKAZJA! Ostatnie domy w Halem-
bie – ul. Chłopska, cena 290 tys. zł.  
GABRIEL, tel. 607-706-692.

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

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej 
pilne, tel. 531-465-977.

 Kawalerki: Szyb Andrzeja, 29 m2, 2 
piętro. LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Dwupokojowe: Bocianów, Szew-
czyka, Oświęcimska, Curie, Kombajni-
stów. DOBRE CENY! LOKATOR, tel. 
793-017-323.

 
 Trzypokojowe: Szpaków, Pordzika 

DOBRE CENY! LOKATOR, tel. 793-017-
323.

 KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KA-
MIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502-812-504.

 KUPIĘ DZIAŁKĘ Ruda Śląska-Ko-
chłowice – BEZPOŚREDNIO. Tel. 887-
877-189.

 Sprzedam mieszkanie 80 m2 
z garażem. Cena 160.000. Tel. 502-
510-460.

 Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, 59 m2 – Wirek. Tel. 666-920-939.

 Sprzedam mieszkanie 49 m2, Biel-
szowice, Niedzieli 29, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka. Bez pośredników. Tel. 
668-085-799. 

 Do wynajęcia pokój. Tel. 531-199-
122, w godz. 17.00-18.00.

 CIEKAWE trzypokojowe, Bykowina, 
54,69 m2, 127 tys. Tel. 600-090-252.

 Sprzedam działki budowlane w Ko-
chłowicach – 801 m2 i 878 m2. Tel. 518-
793-288.

 Sprzedam mieszkanie 55 m2 w By-
kowinie, dodatkowo garaż w odległo-
ści 100 m. Tel. 508-141-031 po 16.00.
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 Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-
155-155.

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

 Pomoc drogowa, złomowanie po-
jazdów, skup samochodów wszystkich 
marek, całych, uszkodzonych, skoro-
dowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-
808.

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

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

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

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Re-
cykling samochodowy. Wydawanie 
zaświadczeń. Cena: 0,52 za kg. Odstą-
pię zbiornicę z możliwością współpra-
cy z recyklingiem. Tel. 32 771-61-31, 
502-687-301.
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 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-
998.

 Zatrudnię pracownika do prac 
ogólnobudowlanych – tel. 603-975-
040.

 Firma budowlana Bedamex zatrud-
ni pracowników: brygadzistę, pracow-
ników do prac ogólnobudowlanych. 
Wymagane doświadczenie min. 2 
lata. Tel. 32 242-24-11, 601-504-030 
w godz. 8-14.

 Bardzo dobrze płatna praca do 
opieki nad osobami starszymi w 
Niemczech. Bezpłatny kurs z j. nie-
mieckiego. Tel 32 395-88-83.

 Firma z Zabrza zatrudni elektryków 
oraz instalatorów z uprawnieniami 
lub bez, płytkarzy. Praca na delega-
cjach. Proponowane wynagrodzenie 
3000,00-3500,00 zł nett o/m-c. Kon-
takt: 696-099-922.

 Studio fryzjerskie Damian Duda za-
trudni fryzjera/fryzjerkę na bardzo 
dobrych warunkach. Tel. 600-001-
561.

 Poszukujemy do pracy ślusarzy, 
spawaczy, tokarzy, frezerów. Tel. kon-
taktowe 32 244-35-34 i 32 244-48-
44.

 Salon fryzjersko-kosmetyczny za-
trudni fryzjerkę/fryzjera . Ruda Śląska, 
tel. 32 243-65-99.

 Firma Aspen zatrudni osoby sprzą-
tające na obiekt magazynowy przy 
ul.Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej. Tel. 
661-991-554.

 Zatrudnię kierowcę w transporcie 
krajowym kategoria C+E stała praca 
na TESCO Gliwice. Tel. 668-663-061.

 Restauracja- cukiernia VERTIGO w 
Paniówkach przyjmie do pracy cu-
kierników, pomoc cukiernika. Tel. 
515-081-174, 515-262-173.
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 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-
007. 

 Kupię radia, wzmacniacze, kolum-
ny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-
912-559.

 
 Odstąpię bar piwny, ul. Norwida. 

Tel. 691-951-533.
 

 Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507-
851-852.

M������������

 TOWARZYSKIE. Zasponsoruję ko-
chankę. Tel. 511-754-594.

W imieniu całej pogrążonej w smutku 
rodziny składam podziękowania 
Dyrektorowi i Pracownikom MBP 

za obecność oraz wsparcie duchowe 
w ostatnim pożegnaniu naszego 

SYNA ARTURA
Ewa Płociniak 

z rodziną

Pani Ewie Fonfarze głównemu specjaliście 
w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska 

serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA
składa 

Anna Krzysteczko 
Zastępca Prezydent Miasta Ruda Śląska 

oraz Aleksandra Piecko 
Naczelnik Wydziału Oświaty wraz z pracownikami

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu czę-
ści  nieruchomości  gruntowej  położonych przy ul. Kokota 137/1, Gierał-
towskiego 20b/04, Radoszowskiej 108/02, Bujoczka 28, Gwardii Ludowej 
23/02, Solidarności 7, które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargo-
wym na podstawie umów najmu lub użyczenia zawartych na czas ozna-
czony do 3 lat i na czas nieoznaczony.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.

Pani
Ewie Fonfarze

pracownicy Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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Piłka ręczna

rEkLaMa

Koszmar drugiej połowy
SPr GrUnWaLD rUDa ŚLĄSka – MkkS GLOria kaTOWicE 34:33 (16:11)

W sobotę (15.10.) Grunwald Ruda Śląska podejmo-
wał u siebie MKKS Glorię Katowice, która przyjechała 
do Halemby podbudowana zwycięstwem w poprzedniej 
kolejce. Początek spotkania to dobra gra Grunwaldu 
i spokojne, systematyczne zyskiwanie przewagi nad 
przeciwnikiem. W dziesiątej minucie spotkania mieli-
śmy wynik 6:3 dla ekipy z Halemby. W pierwszej poło-
wie drużyna Adama Wodarskiego próbowała kilku no-
wych ustawień taktycznych. Zawodnicy Grunwaldu 
dochodzili do pozycji rzutowych, jednak nie potrafili 
zamienić ich na bramki. Pomimo rażącej nieskuteczno-
ści i bardzo dużej liczby błędów własnych „zielonym” 
udało się zejść na przerwę z prowadzeniem 16:11. 

Druga połowa to powrót koszmaru z Zawiercia. 
Grunwald zamiast powiększać swoją przewagę, zaczął 
gubić się w ataku, co skrzętnie wykorzystała Gloria, 
kontrując gospodarzy raz po raz. Śmiało można powie-
dzieć, że druga połowa to popis bramkarza gości, z któ-
rym zawodnicy Grunwaldu mieli spore problemy. W 50. 

minucie, ku dużemu zdziwieniu kibiców, na tablicy wy-
ników widniał remis. Gdyby nie bardzo dobra postawa 
w ostatnich minutach w bramce Łukasza Błasia, „zielo-
ni” mogliby nawet zostać bez punktu w meczu, który do 
przerwy wydawał się być pod kontrolą. Horror w koń-
cówce przypominał ten znany z meczów polskiej repre-
zentacji narodowej. Mecz zakończył się wynikiem 
34:33 dla Grunwaldu. Jak mawiał klasyk, zwycięzców 
się nie rozlicza. W tym jednak wypadku widać, że coś 
w drugich połowach w grze Grunwaldu się nie układa. 
Trzeba nad tym jak najszybciej popracować, bo w na-
stępnej kolejce „zielonych” czeka trudny mecz wyjaz-
dowy w Sandomierzu.

Punkt zaważył o losach spotkania.

Grunwald – Błaś, kowalczyk, reichel – kapral 10, 
zarzycki 7, Gansiniec 4, Milewski 3, kurzwa 3, 

Wodarski 2, Mięsopust 2, Wiertelorz 2, 
niedźwiedzki 1, Stogowski, nowak, kwolek, Langer. 

Trener: adam Wodarski

Tabela IV ligi
1. Warta Zawiercie  12 29 
2. Gwarek Tarnowskie G. 12  28 
3. Sarmacja Będzin  12  25 
4. RKS Grodziec  12 4 
5. Nadwiślan Góra  12  21 
6. MKS Myszków  12  19 
7. Piast II Gliwice  12  19 
8. Ruch Radzionków  12  18 
9. Górnik Piaski  12  17 
10. Polonia Poraj  12  17 
11. Przemsza Siewierz  12  15 
12. GKS II Tychy  12  15 
13. Szombierki Bytom  12  15 
14.	Slavia	Ruda	Śląska		 12		 13	
15. Raków II Częstochowa 12  13

16. GKS II Katowice  12  8 
17. KS Panki  12 7 
18. Ruch II Chorzów 12 7 

Tabela liga okręgowa
1. Sparta Katowice  10  24 
2.	Grunwald	Ruda	Śląska	 10		 22	
3. LKS Goczałk. Zdrój  10  22 
4. Unia Kosztowy  10  19 
5.	 Urania	Ruda	Śląska		 10		 19 
6.	 Pogoń	Nowy	Bytom		 10		 16	
7. ZET Tychy  10  15 
8. Pogoń Imielin  10  14 
9. LKS Łąka  10  14 
10. AKS Mikołów  10  13 
11.	Wawel	Wirek		 10		 13	
12. Tempo Paniówki  10 12 

13. Podlesianka Kat.  10  11 
14. Piast Bieruń Nowy  10 9 
15. GTS Bojszowy  10  8  
16. JUW-e Jaroszowice  10  1 

Futsal – I liga
1. Orzeł Jelcz-Laskowice  4 10
2. Lex Kancelaria Słomniki 4  8 
3.	 Gwiazda	Ruda	Śląska	 4		 7 
4. GKS Futsal Tychy  3 6 
5. GKS Ekom Futs. Nowiny 3 5 
6. FC Remedium Pyskow.  4  4 
7. Heiro Rzeszów  3  3 
8. AZS UMCS Lublin  3  3 
9. AZS WSIiU Malwee Łódź  2  1 
10. Futsal Team Brzeg  2  1 
11. GKS Berland Kompr.  4  1 

W SkrÓciE

22 października, godz. 11:15

OGłOSzEniE

Piłka nOżna

Wieści z ligowych boisk
W IV lidze Slavia Ruda Śląska roz-

grywała swoje spotkanie z Szombier-
kami Bytom. Do przerwy mecz jed-
nak nie ułożył się po myśli rudzian 
i schodzili oni do szatni z wynikiem 
1:0. Lepiej było po przerwie, bo wy-
równującego gola strzelił Met. Remi-
su nie udało się utrzymać, bo osta-
tecznie gracze z Bytomia ustalili wy-
nik na 1:2.

Z kolei mecz Wawelu Wirek zakoń-
czył się wysoką wygraną rudzian. Tem-
po Paniówki  nie posiadały tego dnia 
wielu atutów, jedynym pozytywem te-
go spotkania był debiut w wyjściowym 
składzie 17-letniego Daniela Bartoszka, 
który był jaśniejszym punktem drużyny 
przeciwnej. Do przerwy rudzianie wy-
grywali już 2:0. A ostatecznie mecz za-
kończył się wynikiem 5:0.

Natomiast Urania w sobotę zmie-
rzyła sią z LKS-em Łąka. Strzelanie 
zaczęło się w drugiej połowie. Urania 
odważniej od pierwszych minut ru-
szyła na rywala. Niestety drużyna 
spotkała się z kontrą w 53. minucie. 
Klaja uderzył po długim rogu i był 
wynik 0:1. Uranię jednak niespecjal-
nie to zraziło, ale historia lubi się po-
wtarzać – trzy minuty później znów 
goście przeprowadzili kontrę i tym 
razem Jędrysik dostał dobre podanie 
na środku pola karnego. Mimo tego, 
że kochłowiczanie przegrywali 0:2 to 
chyba największe brawa za konse-
kwencje i charakter – goście przy 
prowadzeniu już nastawili się na bro-
nienie rezultatu, a Urania grała swoje. 
Przełożyło się to na bramkę kontakto-
wą w 61. minucie. Nadeszła 74 minu-

ta, Urania nadal była lepsza, co udało 
się wykorzystać – po rzucie rożnym 
do dośrodkowania doszedł Henisz i pła-
skim strzałem dał wyrównanie. Go-
ściom z prowadzenia 0:2 został już 
tylko remis i próbowali odpowiedzieć 
– już minutę później po naszym błę-
dzie w obronie sytuację uratował Par-
dela, który sparował piłkę na rzut 
rożny. W 78. minucie wpadliśmy 
w euforię – do piłki wystawionej na 
20 metrze dopadł Henisz i po długim 
rogu dał Uranii prowadzenie. Nieste-
ty w 87. minucie gry rzut karny wy-
korzystał Klaja i spotkanie zakończy-
ło się remisem 3:3.  W innych spotka-
niach Grunwald Ruda Śląska zremi-
sował 1:1 z GTS-em Bojszowy, a Po-
goń bezbramkowo z JUW-e Jaroszo-
wice.
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K-1

Rudzianin zwycięzcą FEN 14
Dużym wydarzeniem na sobotniej gali  

FEN 14 Silesian Rage był kolejny pojedy-
nek na zasadach K-1, w którym zmierzyli 
się Kamil Jenel i Pavel Obozny. Walkę 
zwyciężył Kamil Jenel, który jest rudzia-
ninem. Kamil w 2014 roku wrócił do Pol-
ski po siedmiu latach treningów w Holan-
dii i zdobyciu tytułu zawodowego mistrza 
Beneluksu w K-1 i pierwszy raz dla fede-
racji Fight Exclusive Night walczył na 
gali FEN 12 Feel The Force we Wrocła-
wiu.

Kamil Jenel i Pavel Obozny to dwaj do-
świadczeni i utytułowani kickbokserzy. 
W pierwszej rundzie to Jenel był górą. Ni-
skie kopnięcia – to była recepta na Biało-

rusina. Polak świetnie obijał wykroczną 
nogę Oboznego, który nie był w stanie na-
wiązać równej walki ze świetnie dyspono-
wanym Jenelem. Rywal dwa razy lądował 
na deskach, ale przetrwał. Kolejny nok-
daun zakończył pojedynek, bo w K-1 trzy 
nokdauny kończą walkę.

W drugiej rundzie scenariusz był po-
dobny. Pewne było, że czysto trafiony low 
kick zakończy pojedynek. Na swoje nie-
szczęście trafił rywala prosto... w krocze. 
Białorusin doszedł jednak do siebie, lecz 
po kilku sekundach przyjął dwa niskie 
kopnięcia i padł na deski. Trzecie liczenie 
oznaczało koniec walki i imponujące zwy-
cięstwo Jenela. Rudzianin (z prawej) i jego przeciwnik.

PiłKa ręczna

Porażka  
w Pucharze Polski

Zgoda zmierzyła się w rozgrywkach Pu-
charu Polski z ekipą Ruchu Chorzów. Ru-
dzianki starały się, ale chorzowianki nie 
były w ich zasięgu i to one awansowały do 
kolejnej fazy rozgrywek. Początkowa faza 
Pucharu Polski w tym sezonie rozpoczęła 
się dla śląskich zespołów od trójmeczu, któ-
rego zwycięzca miał awansować do kolej-
nej, centralnej fazy rozgrywek. Zgoda swoje  
boje o awans toczyła z Sośnicą Gliwice 
i Ruchem. Przewaga chorzowianek nie pod-
legała dyskusji. Zagrały umiejętnie w de-
fensywie i skutecznie w ofensywie. Wygra-
ły 38:22 i zapewniły sobie awans do roz-
grywki centralnej Pucharu Polski.

zaPasy

Pogoń z medalami

 W sobotę (15.10.) w katowickim Spodku 
odbył się Międzynarodowy Memoriał Jana 
Czai w zapasach w stylu klasycznym. 
W turnieju wzięły udział kluby zapaśnicze 
z całej Polski oraz dwa kluby z Czech. Nie 
zabrakło również zawodników KS Pogoń 
Ruda Śląska. Zawodnicy startowali w gru-
pach wiekowych dzieci, młodzików  
i kadetów.

Najlepiej spisali się Szymon Brzeziński 
i Kamil Zakrzewski, którzy wygrali wszyst-
kie walki i wywalczyli złote medale. Wyniki 
zawodników trenera Artura Kasprzaka: 
dzieci – srebrny medal – Piotr Tabaszewski; 
młodzicy – złoty medal – Szymon Brzeziń-
ski (73 kg), brązowy medal – Rafał Bzdyra 
(47 kg) i Karol Wrzos (73 kg); kadeci – Ka-
mil Zakrzewski (85 kg).

Zawodnicy Pogoni.

siatKówKa

Kolejne występy siatkarek
Za nami kolejny tydzień zmagań drużyn 

siatkarskich KPKS-u Halemba, które czę-
ściej schodziły z boiska ze zwycięstwem na 
koncie.

Niestety drużyna seniorek dalej opłaca 
frycowe i po raz kolejny odniosła porażkę 
na własnym parkiecie. Końcówka pierwsze-
go i drugi set napawały optymizmem i na-
dzieje kibiców zdecydowanie wzrosły, jed-
nak nie udało się utrzymać dobrej gry do 
końca. Zawodniczki z Rudy Śląskiej musia-
ły oddać punkty drużynie z Częstochowy.
 KPKs Halemba – sPs azs Politechnika 

częstochowska 1:3
(23:25, 25:22, 14:25, 24:26)

Po raz kolejny dobrze poradziły sobie ju-
niorki, nie tracąc seta na obcym terenie. Był 
to zdecydowanie najdalszy wyjazd drużyny, 
który zajął im więcej czasu niż samo rozpra-
wienie się z przeciwnikiem. Pewne zwycię-
stwo, kolejne punkty na koncie i utrzymanie 
fotela lidera naszej grupy.
Gs UKs Krzanowice – KPKs Halemba 

0:3 (11:25, 13:25, 18:25)
Bardzo dobrze zaprezentował się również 

pierwszy zespół młodziczek pokonując obu 
rywali i przywożąc komplet punktów. Do-
bry turniej w ich wykonaniu zapewnił im 

trzecie miejsce w grupie i możliwość dal-
szej walki o mistrzostwo.

sokół 43 azs awF Katowice 
 – KPKs Halemba 0:2 

(14:25, 15:25)
KPKs Halemba – siKret Gliwice 2:1

(18:25, 25:19, 15:7)
Drugi zespół młodziczek po raz kolejny 

odniósł jedną porażkę i jedno zwycięstwo. 
Niestety przegrał z Mikołowem bezpośred-
nią walkę o trzecie miejsce, jednak czwarte 
miejsce i tak premiowane jest możliwością 
walki o mistrzostwo.

To był tydzień pełen siatkarskich emocji.

FUtsal

Gwiazda remisuje
Cenny punkt wywalczył zespół Gwiazdy 

na parkiecie lidera. Po pierwszej połowie 
był remis 0:0. W 25. minucie gospodarze 
objęli prowadzenie. Złe wybicie piłki przez 
nasz zespół zakończyło się stratą gola i pro-
wadzenie dla miejscowych zdobył Pater. 

Systematyczne ataki Gwiazdy przyniosły 
rezultat w 32. minucie, gdy goście wyrów-
nali stan spotkania. Piłka skierowana z pra-
wego skrzydła znalazła swojego adresata na 
słupku bramki słomniczan, napastnik rywali 
dobił piłkę do pustej bramki i dał gościom 
remis. Gospodarze próbowali w kolejnych 
minutach przechylić szalę zwycięstwa na 
swoją korzyść, jednak obrona gości spisy-
wała się bardzo dobrze. Obydwa zespoły 

grały niezły mecz, mimo nieco słabszego 
personalnie składu – do kontuzjowanych 
Działacha i Płaczka dołączył także Kraja-
nowski – rudzianie grali konsekwentnie 
w defensywie starając się wyprowadzać 
groźne kontry. Nieco kontrowersji mieliśmy 
jeszcze w końcówce. Rywale wycofali 
bramkarza i grali w piątkę w polu. Piłkę 
przejął jednak Ariel Piasecki i uderzył 
w kierunku pustej bramki rywali. Piłkę ręką 
zatrzymał jednak jeden z miejscowych gra-
czy, za co ujrzał tylko żółtą kartkę. Mecz 
zakończył się więc remisem 1:1, a rudzianie 
wrócili zadowoleni ze zdobytego punktu na 
trudnym terenie. Rywale nadal bez porażki 
są aktualnie liderem tabeli.

KPKs Halemba ii – UKs trójka  
Mikołów 0:2 
(19:25, 18:25)

KPKs Halemba ii – Jastrzębski Klub 
siatkarski sMs Jastrzębie ii  

2:0 (25:7, 25:13)

W czwartek w Kłodnicy o godz.18 zagra-
ją juniorki z drużyną z Mikołowa. W nie-
dzielę seniorki udadzą się na spotkanie z li-
derkami do Sosnowca, natomiast młodzicz-
ki mają tydzień przerwy, podczas którego 
wyjaśni się, z kim przyjdzie im się zmierzyć 
w drugim etapie rozgrywek.

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

W piątek (14.10.) KS Pogoń Ruda Śląska rozegrała swój trzeci mecz w II lidze 
w sezonie 2016/2017. Po dwóch porażkach (u siebie z AZS AWF Katowice 65:99 
i na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec 65:54), przyszła kolej na pierwsze zwycię-
stwo. Pogoń pokonała AZS Politechnikę Częstochowa 90:53.

Następny mecz ligowy Pogoń rozegra na wyjeździe 23 października o godzinie 
18.00 z drużyną TS Wisła Kraków.Przypominamy, że wcześniej, 21 października 
o godzinie 17.00, w hali przy ul. Hallera w Rudzie Śląskiej, odbędzie się mecz z 
okazji zakończenia kariery przez Krzysztofa Morawca. Serdecznie zapraszamy.

KoszyKówKa

Pierwsze zwycięstwo 
Pogoni

Ks Pogoń ruda Śląska – azs Politechnika częstochowa – 90:53 
(20:6; 20:17; 26:18; 24:12)

Punkty dla Pogoni zdobyli: Jeleń 8 (2×3), Kubista 4, Maślanka 14 (1), 
Kozłowski 5 (1), Pawlik 3, respondek 5, sgodzaj 8 (2), Komandzik 10 

(3), tomecki 4, anduła 7, stankala 22, sega.
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