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Z miłości do Śląska czyli 18 lat „Hanysa”

Coroczna gala organizowana przez Kabaret „Rak” osiągnęła pełnoletność. W Święto Niepodległości po raz osiemnasty roz-
dano statuetki „Hanysa”, które wręczane są osobistościom zasłużonym dla Śląska. Tak jak w poprzednich latach, na scenie 
Miejskiego Centrum Kultury stanęły znane i wybitne postaci.
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Dziewięciu wspaniałych. Udzie-
lają się w wielu sferach życia spo-
łecznego – szeroko pojętej kulturze, 
medycynie, prawie, duszpaster-
stwie. Łączy ich jedno – miłość do 
Śląska. 

Jak mówi Grzegorz Poloczek, 
pomysłodawca gali, prawdziwy ha-
nys to człowiek skromny, pracowi-
ty, nie mówiący dużo o sobie. Do-
daje, że fajnie, gdy jest jeszcze 
zdolny i robi coś dla Śląska – tak 
jak wszyscy wyróżnieni.

– Ta nagroda jest dla mnie wyjąt-
kowa, z uwagi na to, że duża część 
mojego życia była związana z tym 
miastem. Zawsze jak mnie w War-

szawie pytają gdzie się urodziłem, 
odpowiadam: „No jak kaj?! W Biel-
szowicach” – tłumaczył nagrodzo-
ny Paweł Buszman, lekarz, wykła-
dowca i naukowiec.

Statuetka za osiągnięcia duszpa-
sterskie powędrowała także w ręce 
arcybiskupa Wiktora Skworca. 
Otrzymał ją również sędzia, dzien-
nikarz i pisarz Józef Musioł. Naj-
więcej nagród przypadło jednak 
działaczom kultury.

– Dziękuję wszystkim naszym 
słuchaczom za uznanie. Po prostu 
– hanyska dziękuje za „Hanysa” – 
mówiła Teresa Szafl ik, kierująca 
Radiem Piekary, która otrzymała 
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„Hanysa” za promowanie śląskiej 
twórczości.

Do Rudy Śląskiej przyjechał tak-
że wyróżniony Franciszek Pieczka, 
przywitany owacjami na stojąco: 
– Dziękuję za to zaszczytne wyróż-
nienie. Teraz będę mógł się podpisy-
wać jak prawdziwy arystokrata: Gu-
stlik Hanys Franciszek Pieczka – 
mówił aktor i dodał: – Nawet, jeśli 
następnych 45 lat będę mieszkał w War-
szawie, to i tak umrę jako Ślązak.

– Cieszymy się, że Kabaret Rak 
docenił naszą twórczość i nasze 
szalone pomysły muzyczne. Jeśli 
chodzi o hanysów, to studiowaliśmy 
w Akademii Muzycznej w Katowi-

cach, więc coś o nich wiemy. Ta tam 
powstała „Lornetka”, która wynio-
sła nas na szczyty list przebojów – 
mówili docenieni bracia Golec – 
Paweł i Łukasz.

Nagrodę otrzymali także: Marta 
Fox – za twórczość literacką, Ko-
palnia „Guido” oraz muzyk Seba-
stian Riedel.

– Jeśli chodzi o wybór laureatów, 
to kierujemy się sercem – tłumaczył 
Grzegorz Poloczek z Kabaretu 
„Rak”. – Czasem martwię się o tych, 
których pomijamy. Niestety nie da 
się nagrodzić wszystkich naraz. Ale 
wszystko przed nami – dodał.
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Potrącenie
Na przystanku autobusowym 

w okolicy Urzędu Miasta doszło 
w czwartek (7.11.) do potrącenia 
pieszego. Sprawcą wypadku był 
kierowca autobusu nr 255. Potrą-
cony mężczyzna nie odniósł żad-
nych obrażeń.

Szybka reakcja
Błyskawiczne działanie poli-

cjantów z Halemby po odebraniu 
zgłoszenia od mieszkańców po-
zwoliło na zatrzymanie młodego 
rudzianina podejrzanego o wła-
manie się do mieszkania i kra-
dzież. Lokatorzy jednego z blo-
ków na halembskim osiedlu za-
uważyli, jak po jednym z balko-
nów chodzi mężczyzna. Przecho-
dził on z balkonu na balkon po 
zewnętrznej stronie. Policjanci 
po przybyciu na miejsce zdarze-
nia szybko ustalili sprawcę. Męż-
czyzna na widok policjantów za-
czął uciekać. W momencie za-
trzymania chłopak zaczął zacho-
wywać się wobec policjantów 
agresywnie. Mężczyźnie grozi 
grzywna, a nawet 10 lat więzie-
nia.

Wjechał w autobus
Do zderzenia samochodu oso-

bowego z autobusem linii nr 6 
doszło w piątek (1.11.) na skrzy-
żowaniu ulic 1 Maja i Hallera. 
Kierowca Fiata Uno wjechał 
przed autobus, a ten nie zdążył 
wyhamować.

Wyrzucone jedzenie
Mieszkaniec Bykowiny po-

mógł strażnikom miejskim ujaw-
nić sprawców, którzy nielegalnie 
wyrzucali śmieci w rejonie ul. 
Świętochłowickiej w Kochłowi-
cach. Sprawcy, poruszający się 
samochodem dostawczym na 
chorzowskich tablicach rejestra-
cyjnych, wyrzucili dużą ilość 
przeterminowanych artykułów 
spożywczych. Wśród nich lody, 
cukierki i ciastka. W sprawie 
trwa postępowanie wyjaśniające.

Zatrzymanie za posiadanie
Młody rudzianin podejrzany 

o posiadanie narkotyków został 
zatrzymany przez halembskich 
policjantów. Od lipca funkcjona-
riusze próbowali ustalić miejsce 
pobytu mężczyzny i zatrzymać 
go. Został on bowiem skazany 
prawomocnym wyrokiem sądu 
na dwa lata pozbawienia wolno-
ści za przestępstwa narkotykowe. 
Mężczyzna był zaskoczony za-
trzymaniem, bo do tej pory uda-
wało się mu uniknąć odpowie-
dzialności. W mieszkaniu rudzia-
nina zabezpieczono 50 porcji de-
alerskich amfetaminy. Mężczy-
zna przyznał się do zarzutów.

Statystyki
Urodzenia  – 9 
Zgony  – 38 
Małżeństwa  – 8
Rozwody  – 3

TEMAT TYGODNIA

Bezpieczniej na drogach z WR

Głównym celem kampanii jest 
uświadomienie mieszkańcom jak 
ważne jest ich bezpieczeństwo na 
drodze oraz bezpieczeństwo ich 
bliskich. Chociaż świadomość kie-
rowców dotycząca stanu technicz-
nego pojazdu rośnie, to zły stan 
dróg powoduje, że często nie zda-
jąc sobie z tego sprawy, poruszamy 

Już ponad 200 kierowców sprawdziło stan techniczny swojego samochodu w ramach czwartej edycji 
kampanii społecznej „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”. – Warto regularnie sprawdzać 
w jakim stanie jest nasze auto, bo od tego zależy bezpieczeństwo nasze i innych użytkowników dróg 
– przekonują ci, którzy w akcji wzięli udział. 

się po jezdni samochodem nie 
w pełni sprawnym.

– Najczęściej zdarzają się usterki 
zawieszenia, układu hamulcowego 
i kierowniczego. Ze względu na stan 
naszych dróg te elementy najszyb-
ciej ulegają degradacji. Często 
problemy dotyczą także oświetlenia 
pojazdu, a to jest bardzo ważne 

w okresie jesienno-zimowym – mó-
wi Adam Wiśniewski, kierownik 
Stacji Kontroli Pojazdów przy Sa-
lonie KANCLERZ.

– Większość mechaników nie 
dysponuje przyrządami, którymi 
można zlokalizować te usterki. My 
je mamy, dlatego jesteśmy w stanie 
sprawdzić samochód znacznie do-
kładniej. Zwracamy uwagę na takie 
elementy, które często są pomijane 
przez mechaników – dodaje Jaro-
sław Kłos, diagnosta badań tech-
nicznych w Stacji Kontroli Pojaz-
dów przy PWiK w Nowym Byto-
miu.

Dzięki akcji „Bezpieczny Samo-
chód – Bezpieczna Rodzina” za 
darmo można przekonać się czy sa-
mochód, którym się przemieszcza-
my, jest sprawny. 

– Badanie trwa dosłownie kil-
ka minut, a znacznie przyczynia 
się do wzrostu bezpieczeństwa 
naszego i innych użytkowników 
dróg. Warto pamiętać o tym, że 
wczesne wykrycie usterki może 
ograniczyć koszty jej naprawy – 

podkreśla Szczepan Mańka, dia-
gnosta badań technicznych 
w Okręgowej Stacji Kontroli Po-
jazdów OMEGA.

Ci, którzy jeszcze nie sprawdzili 
stanu swojego samochodu, nadal 
mogą to zrobić.

– By sprawdzić stan techniczny 
swojego samochodu, wystarczy 
z zaproszeniem dołączonym do ga-
zety lub wydrukowanym z portalu 
www.wiadomoscirudzkie.pl. przyje-
chać na wybraną stację diagno-
styczną. Nie trzeba być mieszkań-
cem Rudy Śląskiej. Akcja trwa do 
22 listopada – zachęca Izabela 
Nowrotek ze Śląskich Mediów Sp. 
z o.o. wydawcy tygodnika ,,Wiado-
mości Rudzkie”, które organizują 
kampanię.

– Ja już sprawdziłem stan tech-
niczny mojego samochodu. Za-
chęcam wszystkich do skorzysta-
nia z akcji. Warto pamiętać, że od 
stanu auta zależy bezpieczeństwo 
nasze i naszych bliskich – dodaje 
pan Tadeusz z Rudy, uczestnik 
akcji.

Sandra Hajduk – sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl
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Każdy, kto weźmie udział w akcji „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”, może 
liczyć na fachową obsługę. Foto: SH
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Hubert Koleczko: – O akcji dowiedziałem się 
z gazety. Bez zastanowienia zdecydowałem się wziąć 
w niej udział. Chciałem dowiedzieć się w jakim stanie 
technicznym jest mój samochód, bo korzystają z niego 
także moi bliscy. Nawet jeśli okaże się, że coś jest do 
wymiany, to przynajmniej będę świadomy tego, że są 
jakieś usterki i po prostu je naprawię.

Dariusz Gałka: – O akcji dowiedziałem się z „Wia-
domości Rudzkich”. Tak się złożyło, że kilka dni temu 
wymieniłem w swoim aucie drążki kierownicze 
i chciałem sprawdzić, czy teraz wszystko jest w po-
rządku. Akurat trwa akcja „Bezpieczny Samochód”, 
więc mogłem sprawdzić stan pojazdu za darmo. War-
to skorzystać z takiej akcji, bo tu chodzi o bezpieczeń-
stwo nasze i innych użytkowników dróg.

Co sądzisz o akcji „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”?
Adam Musiała: – Samochód to nieodłączny element 

mojej pracy. Bardzo dużo nim jeżdżę, dlatego zdecydo-
wałem się sprawdzić, czy wszystko jest z nim w porząd-
ku. Staram się sprawdzać co jakiś czas stan techniczny 
auta. Dzięki takim akcjom jak ta mogę zrobić to zupełnie 
za darmo. Obsługa na stacji kontroli pojazdów była miła 
i profesjonalna, a dodatkowo dostałem zapach do samo-
chodu gratis.

Rafał Łapucha – Każdy kierowca po pewnym czasie 
chce sprawdzić swój samochód, podobnie jest i ze mną. 
Gdy w „Wiadomościach Rudzkich” przeczytałem o tej 
akcji, nie zastanawiałem się długo i przyjechałem na 
stację kontroli pojazdów. Z przeglądu jestem bardzo za-
dowolony. Panowie powiedzieli mi dokładnie i fachowo 
co mam naprawić.

Zdaniem mieszkańców
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Spotkania w Rudzie

Kolejne dwa spotkania prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami za nami. Pierwsze z nich 
odbyło się we wtorkowe popołudnie (5.11.) w SP nr 41 w Rudzie. Tu dominującym tematem 
były parkingi, remonty chodników i dróg oraz zmiany w organizacji ruchu drogowego. 

– Dlaczego nie możemy poradzić 
sobie z problemem komunikacji 
tramwajowej? – pytali mieszkańcy.

Pytania i uwagi dotyczyły ul. Pia-
stowskiej i przebiegającego nią toro-
wiska tramwajowego. Mieszkańcy 
zwracali uwagę na niebezpieczeń-
stwo poruszania się po tej ulicy i zły 
stan torowiska. Niektórzy chcieli li-
kwidacji linii tramwajowej i zastą-
pienia jej komunikacją autobusową. 
Inni woleliby pozostać przy autobu-
sach. 

Padło również pytanie o dofi nan-
sowania do zmiany sposobu ogrze-
wania domów i mieszkań.

– Mamy już Program Ogranicze-
nia Niskiej Emisji, jeszcze w tym roku 
zostanie opracowany regulamin 
przyznawania dotacji. W przyszło-
rocznym budżecie miejskim chcemy 
przeznaczyć około 200 tys. złotych na 
ten cel – wyjaśniła prezydent Graży-
na Dziedzic.

Remonty bieżące w zakresie dro-
gownictwa przeprowadzone w dziel-

nicy Ruda kosztowały w tym roku 
582 tys. zł. W przyszłym roku plano-
wane są dalsze inwestycje drogowe 
w tej dzielnicy, m.in. remont chodni-
ka i wykonanie parkingu na ok. 40 
samochodów przy ul. Słowiańskiej 
3, II etap remontu chodnika przy ul. 
Norwida, przebudowa mostu nad 
Bytomką i przebudowa skrzyżowa-
nia ulic Zabrzańskiej i Kokotek.

Drugie ze spotkań – dzień później 
(6.11.) odbyło się w MP nr 8 przy ul. 
Sobieskiego. To spotkanie przede 
wszystkim zostało poświęcone pro-
blemom związanym z budową kana-
lizacji.

– Teraz jest chaos – część ludzi ma 
kanalizację odprowadzoną do kana-
łu, zaś część tak naprawdę nie wia-
domo gdzie, tak więc trzeba tę sytu-
ację w jakiś sposób uporządkować. 
Z naszych analiz wynika, że można 
wykorzystać kanały, które funkcjonu-
ją dzisiaj wzdłuż ulicy Sobieskiego 
i jeżeli uzyskamy zgodę wszystkich 
mieszkańców na trasie budowanych 
przyłączy, to wtedy przystąpimy do 
takiej realizacji – zapewniał Grze-
gorz Rybka, prezes Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie 
Śląskiej. MHS

Spotkanie w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Rudzie. Foto: MHS
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DORADCA PODATKOWY
Arkadiusz Ludynia

nr wpisu 09897

Arkadiusz Ludynia

nr wpisu 09897

Standardowe usługi księgowe
Doradca podatkowy – NAJLEPSZY KSIĘGOWY

prowadzimy wszelkie formy księgowości oraz ksiąg i ewidencji • 
podatkowych
zajmujemy się sprawami kadrowymi i płacowymi• 
przygotowujemy deklaracje podatkowe, sprawozdania do GUS, • 
sprawozdania fi nansowe
świadczymy także usługi niestandardowe – np. prowadzenie • 
rozrachunków z kontrahentami dla małych fi rm - NOWOŚĆ

Doradztwo podatkowe
Doradca podatkowy - PARTNER W BIZNESIE 

pomagamy minimalizować obciążenia podatkowe na każdym etapie rozwoju • 
i działalności fi rmy
budujemy działy księgowości, pomagamy we wdrożeniu systemu informatycznego, • 
tworzymy i optymalizujemy procedury działania dla różnych działów fi rmy

na bieżąco nadzorujemy i szkolimy personel Klienta. • 

Reprezentowanie podatnika
Doradca podatkowy – PEŁNOMOCNIK PODATNIKA

przejmujemy na siebie obowiązek kontaktów z pracownikami aparatu skarbowego • 
– TAKŻE PODCZAS KONTROLI!
na ręce doradcy podatkowego kierowana jest korespondencja z organów podatkowych • 
podpisujemy i wysyłamy drogą elektroniczną deklaracje i sprawozdania • 
do US, ZUS, GUS

Zapraszamy 
do nowej siedziby

nowoczesne wnętrza w nowym budynku • 
przy głównej drodze w Rudzie Śląskiej• 
posiadamy parking dla Klientów• 
zapewniamy miłą i fachową obsługę• 
posiadamy multimedialną salkę szkoleniową• 

Nowość
wynajem salki szkoleniowej 

• 
z wyposażeniem

usługi szkoleniowe  w wybranych 
• 

przez Klientów tematach
DORADCA 

PODATKOWY
ARKADIUSZ

LUDYNIA

ul. Miodowa 2 
(wejście od 1 Maja)
41-706 Ruda Śląska

tel. kom. 601-481-214
tel. 32 342 14 00 
fax 32 342 14 01

e-mail: 
doradca@miodowa2.pl

www.miodowa2.pl

– W tym dniu chcemy podzięko-
wać Opatrzności za opiekę nad Oj-
czyzną i Miastem oraz wspólnie 
modlić się w intencji Ojczyzny 
i mieszkańców miasta – zapowiada-
ła prezydent Grażyna Dziedzic, 
która brała udział w uroczysto-
ściach z okazji odzyskania przez 

Dziękczynnie za niepodległość

Już po raz 95 upamiętniono rocznicę odzyskania przez Na-
ród Polski niepodległości po wielu latach zaborów. Również 
w Rudzie Śląskiej odbyły się obchody Święta 11 Listopada. 
W kościele pw. św. Józefa w Rudzie o godzinie 10.00 odbyło 
się uroczyste nabożeństwo, na którym licznie zgromadzili się 
wierni z całego miasta.

Polskę niepodległości. Po mszy 
świętej nastąpił przemarsz uczest-
ników i pocztów sztandarowych 
pod pomnik Wincentego Janasa 
przy ul. Piastowskiej, gdzie przed-
stawiciele władz miasta złożyli 
kwiaty i zapalili znicze.

. MS

Przedstawiciele władz miasta złożyli kwiaty pod pomnikiem Wincentego Janasa.
  Foto: MS



Złóż życzenia 
barbórkowe 
na łamach

„Wiadomości 
Rudzkich”!

Promocja 10 zł 
(od osób prywatnych)

4 grudnia, w Barbórkę, na łamach 
„Wiadomości Rudzkich” ukaże się 
specjalny dodatek poświęcony gór-
niczemu świętu. Za naszym pośred-
nictwem możesz złożyć życzenia 
barbórkowe. To oferta specjalna 
skierowana do mieszkańców Rudy 
Śląskiej. 

Życzenia do 26 słów 
– cena 10 zł.

Życzenia przyjmujemy od ponie-
działku do piątku (8.00-16.00) do 29 
listopada w redakcji przy ul. Niedur-
nego 36. Szczegóły pod numerem 
telefonu 32 248-60-97.

Widmo zwolnień w kopalni

Projekt restrukturyzacyjny poznamy pod koniec listopada. Foto: AP

WOKÓŁ NAS

Czym oddychamy?

Jedną z przyczyn zanieczyszczeń jest palenie w piecach. Foto: arch.

Przyczyn przekroczeń stężenia py-
łu zawieszonego PM10 i benzopire-
nu upatruje się w emisji z indywidu-
alnego ogrzewania budynków
 i w bliskości głównej drogi z inten-
sywnym ruchem. Zbyt wysokie natęże-
nie pyłu powoduje wzrost zachorowań 
na choroby górnych dróg oddecho-
wych, a benzopireny są rakotwórcze.

Do walki z problemem powołany 
został w mieście Program Ograni-
czenia Niskiej Emisji.

Agnieszka Pach

Nie udało się dokończyć we wtor-
kowe popołudnie 52 sesji Rady Mia-
sta w Rudzie Śląskiej. Choć sesja roz-
poczęła się pod koniec października – 
jej końca nie widać. Kolejną część 
zaplanowano na 12 listopada. 

Dyskusje i przeciągające się spory 
dominowały na sali sesyjnej, a dysku-
towano o fi nansach. Wiele pytań doty-
czyło sytuacji fi nansowej miasta. 
7 godzin obrad nie wystarczyło jed-
nak, by wyczerpać temat. Wreszcie 
sesję przerwano.

– Pracownikom Urzędu przysługuje 
zgodnie z Kodeksem pracy 
11-godzinny okres odpoczynku od 
pracy – informowała przed godziną 
22.00 prezydent Grażyna Dziedzic.

Miejskie fi nanse, budżet miasta, 
prognozy fi nansowe były głównym 

przedmiotem sporów. Najważniejsze 
uchwały budżetowe nie zostały prze-
głosowane. Udało się jedynie dokonać 
przeniesień wydatków budżetowych 
między działami oraz zadaniami uję-
tymi w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej na lata 2013-2045. Podjęto 
uchwałę dotyczącą kompleksowej ter-
momodernizacji placówek oświato-
wych i zarządzania energią w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Na koniec kolejne emocje wywołała 
debata nad powierzeniem Miejskiemu 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Miesz-
kaniowej zadania własnego gminy 
z zakresu zieleni gminnej i zadrze-
wień. Wynik głosowania – 12:12 nie 
pozwolił jednak na podjęcie tej 
uchwały. 

Monika Herman-Sopniewska
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Sesja bez końcaKącik adopcyjny
Ajsza to około 3-letnia suczka mix owczarka. Jest bardzo żywiołowa, kocha spa-

cery i zabawę, dlatego szukamy dla niej domu, który zapewni jej odpowiednią 
dawkę ruchu. Ajsza jest ugodowa, zgadza się z psami i uwielbia dzieci. To bardzo 
fajna, szybko ucząca się suczka, która jest kochanym i mądrym psiakiem. Kontakt 
w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.

Wtorkowa sesja trwała ponad 7 godzin. Foto: MHS

Kompania Węglowa przygoto-
wuje program naprawczy wiążący 
się z restrukturyzacją. Nieuniknio-
ne, że część osób zmieni swoje sta-
nowiska pracy lub straci je.

– Zwolnienia nie będą dotyczyły 
pracowników dołowych i osób 
pracujących w zakładach przerób-
ki węgla. Przeprowadzone audyty 
wykazały, że na powierzchni pra-
cuje około tysiąca osób za dużo. 
Chcemy chronić miejsca pracy, 
dlatego robimy przegląd fi rm ze-
wnętrznych pracujących na rzecz 
Kompanii Węglowej. Ich stanowi-
ska chcemy zaproponować właśnie 
pracownikom administracyjnym. 
Czy je przyjmą, nie wiadomo. Na-
leży pamiętać, że są to jednak wy-
łącznie wstępne założenia – tłuma-
czy Zbigniew Madej, rzecznik 
prasowy Kompanii Węglowej S.A.

Rząd planuje walczyć z niską 
emisją i zanieczyszczonym powie-
trzem w kraju. Czy taka potrzeba 
jest w Rudzie Śląskiej? Powietrze 
w mieście jest stale pod kontrolą. 
Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska co roku dokonuje oce-
ny jego jakości.

– W wyniku rocznej oceny po-
wietrza przeprowadzonej w 2007 

roku, aglomeracja górnośląska zo-
stała sklasyfi kowana jako strefa C, 
czyli taka, w której poziom choćby 
jednej substancji przekracza po-
ziom dopuszczalny, powiększony 
o margines tolerancji albo prze-
kracza poziom docelowy – infor-
muje Adam Nowak, rzecznik pra-
sowy Urzędu Miasta w Rudzie 
Śląskiej. 

REKLAMA

Projekt restrukturyzacji zosta-
nie przedstawiony Radzie Pra-
cowników i związkom zawodo-
wym pod koniec listopada.

24 października związki zawo-
dowe działające w Kompanii 
Węglowej ogłosiły pogotowie 
strajkowe. Uważają, że Kompa-
nia Węglowa nie przestrzega za-
wartych do tej pory porozumień, 
a działania restrukturyzacyjne 
prowadzi bez konsultacji ze stro-
ną społeczną. Zarząd spółki 
oświadcza, że nie naruszył żad-
nych zawartych porozumień 
ze stroną społeczną i zapewnia, 
że systematycznie spotyka się 
ze związkami zawodowymi i Ra-
dą Pracowników informując 
o bieżącej sytuacji  ekonomicz-
no-fi nansowej fi rmy. W ponie-
działek (4.11.) do pogotowia 
strajkowego dołączył Wolny 
Związek Zawodowy „Sierpień 
80”.

Agnieszka Pach

„Wiadomości Rudzkich” ukaże się 
specjalny dodatek poświęcony gór-
niczemu świętu. Za naszym pośred-
nictwem możesz złożyć życzenia 
barbórkowe. To oferta specjalna 
skierowana do mieszkańców Rudy 
Śląskiej. 

Życzenia do 26 słów 
– cena 10 zł.



STARE!!!!Kształcą już ćwierć wieku
WOKÓŁ NAS

Biało-czerwony bal
Rudzkie Stowarzyszenie 

Rodzin Abstynenckich spe-
cjalnie dla mieszkańców Ru-
dy Śląskiej zorganizowało 
Bal Niepodległościowy pod 
hasłem „Droga do niepodle-
głości w wierszach i piosen-
ce”. 11 listopada w siedzibie 
stowarzyszenia w oficjalnej 
części przybliżona została hi-
storia naszego państwa od 
czasów rozbioru do dziś. Bal 
rozpoczął się uroczystym po-
lonezem, po którym goście 
bawili się w rytm dobrej, pol-
skiej muzyki.

Jubileusz PZERiI
W sobotę (9.11.) w Święto-

chłowicach uroczyście obcho-
dzono 60-lecie Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. W parafii Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła 
odprawiono m.in. mszę świętą 
w intencji emerytów. W skład 
świętochłowickiego oddziału 
Związku wchodzi wielu miesz-
kańców Rudy Śląskiej.

Ekociepło
Ponad 20 mln złotych kosz-

tować będzie  walka z niską 
emisją w Rudzie Śląskiej. Ra-
da Miasta przyjęła Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji 
(PONE). Dla mieszkańców 
oznacza to m.in. możliwość 
skorzystania z dotacji na wy-
mianę starego ogrzewania na 
ekologiczne. Program zakła-
da, że do 2020 r. zostanie zre-
alizowanych 2240 inwestycji 
związanych z ograniczeniem 
niskiej emisji. Opracowanie 
PONE było poprzedzone 
konsultacjami z mieszkańca-
mi. Zdecydowana większość 
z nich zadeklarowała, że na-
dal chce korzystać z węgla 
jako paliwa.

Seniorzy o zdrowiu

Emeryci i renciści skupieni przy 
Międzyzakładowej Komisji  
NSZZ „Solidarność” Huty Pokój 
SA w piątek (8.11.) mieli okazję 
porozmawiać o śląskiej służbie 
zdrowia. Kolejne spotkanie komi-
sji w salce katechetycznej w No-

wym Bytomiu miało formę dys-
kusji z rudzkimi specjalistami w 
tej dziedzinie.

– Generalnie mówiliśmy o sytu-
acji służby zdrowia, która w kraju 
i na Śląsku jest bardzo trudna. Na 
spotkaniu padło wiele zażaleń 
związanych z tym, że pacjenci mu-
szą bardzo długo czekać na zabiegi 
– mówi lek. med. Agnieszka Szy-
miec-Spyra, kierownik Przychodni 
Rejonowej przy ulicy Pokoju.

 Na pytania seniorów odpowia-
dali także: Barbara Harczyńska, 
zastępca naczelnika Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
oraz dr Jan Mucha, rudzki radny.

– Inicjatywa takiego rodzaju 
spotkania padła z obu stron. Ze 
względu na to, że jesteśmy w okre-
sie naliczania pacjentów, by pozy-
skać środki  z NFZ, zabiegamy  
o ich jak największą liczbę – tłu-
maczy Józef Skudlik, przewodni-
czący Międzyzakładowej Komisji 
NSZZ „Solidarność” Huty Pokój 
SA.

Robert Połzoń
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W skrócie

Teatr i profilaktyka
W Zespole Szkół Ogólnokształ-

cących  nr 1 im. A. Mickiewicza  
w Rudzie ruszył „Teatr w służbie 
profilaktyki”. W ramach tego wyda-
rzenia odbyła się prezentacja spek-
takli Teatru Wizjer Młodzieżowego 
Domu Kultury: „Sudoku” oraz 
„Urodziny” oraz dyskusje panelowe 
z udziałem psychologa i pedagoga.

– Teatr i sztuka to przestrzeń, któ-
ra funkcjonując w rzeczywistości 
szkoły i domu kultury, powinna wy-
chowywać i przekazywać konkretne 
wartości. Dzisiaj widzimy, że kryzys 
wartości dotyka wszystkich sfer ży-
cia. Naszym uczniom musimy poka-
zać zupełnie inną alternatywę, że 
przez teatr można nazwać pewne 
emocje i zmierzyć się z problemami. 
Ale teatr pozwala też dojrzeć do ży-
cia, dojrzeć wewnętrznie i przewar-
tościować  w sobie pewne rzeczy – 
mówi Karolina Kaliska-Skrabania, 
polonistka w ZSO nr 1.

– Nasza kultura masowa, brak 
autorytetów, upadek wartości ro-
dzinnych – to wszystko powoduje, że 
pojawia się coraz więcej osób, które 

nie potrafią kochać, nie potrafią być 
wrażliwe, nie potrafią wyciągnąć 
ręki do drugiego człowieka. Powin-
no się wychowywać przez sztukę 
mądrze, młodzież powinna mieć też 
swoich liderów i nauczycieli, którzy 
poprowadzą ich w tym świecie, któ-
ry staje się coraz trudniejszy – mó-
wi Jerzy Mazurek, wicedyrektor 
MDK-u w Rudzie.

Monika Herman-Sopniewska

Jerzy Mazurek podczas spotkania z mło-
dzieżą w ZSO nr 1. Foto: MHS

W tej placówce swoje pierwsze 
edukacyjne kroki postawiło w sumie 
17 000 uczniów. W czwartek (7.11.) 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Rudzie Ślą-
skiej-Orzegowie obchodziła 25-lecie 
istnienia. – W tej szkole było niczym 
w domu – wspominali absolwenci.

– Tych 25 lat to 17 000 absolwen-
tów, ogromne grono rodziców, wielu 
wspaniałych nauczycieli i dużo osią-
gnięć będących efektem włożonej 
w kształcenie pracy – mówiła Boże-
na Stefaniak, dyrektor SP nr 6 i doda-
ła: – Tę placówkę wyróżnia duże za-
angażowanie. To, co miało miejsce 
w szkole, gdy padło hasło 25-lecie, 
przypominało pospolite ruszenie. Za-
angażowali się zarówno nauczyciele 
jak i dzieci i ich rodzice.

To właśnie dzięki panującej 
w szkole atmosferze zarówno byli 

jak i obecni uczniowie mówią, że jest 
w niej jak w domu.

– Ta szkoła jest bardzo fajna. Ma-
my miłych nauczycieli oraz dużo za-
jęć dodatkowych. Nie można się tu 
nudzić. W każdej klasie mamy wiele 
kolegów i koleżanek – mówiła  
11-letnia Zuzanna Rybińska, uczen-
nica SP nr 6. – Dziś obchodzimy 25-
lecie i jest to ważny moment. Przyje-
chało wielu byłych uczniów, którzy 
już coś osiągnęli w życiu. Chcemy 
się na nich wzorować – tłumaczyła.

Do tego, by najmłodsi dobrze 
czuli się w szkole, przyczynił się 
szereg osób. Części z nich nadano 
tytuł „Przyjaciela szóstki”. Wśród 
wyróżnionych znalazły się m.in. 
prezydent Grażyna Dziedzic oraz 
Celina Sachajdak – była dyrektor 
placówki.

Sandra Hajduk Jubileusz był okazją do wspominania. Foto: SH

Na spotkaniu seniorzy zadawali też pyta-
nia dotyczące funkcjonowania Przychod-
ni Rejonowej przy ulicy Pokoju. 

Foto: RP

REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

Undergroundowy artysta

W trakcie pracy jest zazwyczaj skupiony i bardzo skrupulatny. Charakteryzują go bardzo 
proste i czytelne litery w stylu bubble, czyli litery bardzo mocno zaokrąglone. Rudzianie mogą 
podziwiać jego dzieła między innymi na ścianach przejścia podziemnego przy ulicy Klary oraz 
na ścianie przy ulicy Hallera. Mowa o Piotrze Borysie – graffi ciarzu z Rudy Śląskiej, który w le-
galny sposób ubarwia farbą szare mury naszego miasta.

Imię i nazwisko: Piotr Borys
Wiek:   28 lat
Stan cywilny:   kawaler
Zawód:   górnik
Zainteresowania:  samochody, wycieczki, sport.

– Od jak dawna zajmujesz się 
tworzeniem graffi ti?

– Zaczęło się to jakieś dwanaście 
lat temu. Mój kolega zaczął malo-
wać, później okazało się, że zwięk-
sza się grupa ludzi z mojego osie-
dla, która też maluje. Ta moda wte-
dy dopiero się zaczynała. Teraz zo-
stała nas już tylko garstka. Z moje-
go osiedla później malowałem już 
chyba tylko ja, a z całej Rudy Ślą-
skiej zostało może pięć osób, które 
dalej tworzyły graffi ti. Zaczynali-
śmy od malowania tylnych ścian 
garaży tanimi farbami. 

– Czy przed malowaniem graf-
fi ti uczyłeś się rysunku bądź zwy-
kłego malowania?

– Często graffi ciarzom przypi-
suje się łatkę wandali. Zgodzisz 
się z tym?

– Wandalizm według mnie jest 
wtedy, gdy odnowione osiedla są 
pomalowane jakimiś zwykłymi na-
pisami np. nazwami drużyn piłkar-
skich. Wiele osób maluje graffi ti 
nielegalnie. Środowisko podzieliło 
się na tych, którzy malują legalnie 
i na tych, którzy wolą poczuć adre-
nalinę. Miałem kiedyś nieprzyjem-
ną przygodę związaną z nielegal-
nym malowaniem, po niej jednak 
stwierdziłem, że nie chcę się już na-
rażać na jakieś dodatkowe koszty. 
Dla mnie graffi ti jest sztuką – to po-
stacie czy krajobrazy, nie tylko na-
pisy.

– Takie legalne graffi ti cieszy 
się dużym zainteresowaniem?

– Wydaje mi się, że ten trend jest 
coraz mocniejszy. Sam mam coraz 
więcej zleceń. Malujemy na impre-
zach, warsztatach, tworzymy rekla-
my, malujemy samochody oraz po-
koje.

– Organizujesz na Śląsku impre-
zy promujące graffi ti. Władze miast 
są przychylne takim inicjatywom?

– Bardzo ciężko jest dotrzeć do 
niektórych ludzi. Nasza Pani Prezy-
dent dowiedziała się o naszej akcji 
z mediów i pomogła nam przy organi-
zacji imprez. Otrzymaliśmy wtedy 
dotacje do naszego malowania oraz 
zostały wyznaczone ściany, które mo-
gliśmy wykorzystać.

– A jak wyszukujesz miejsca, 
na których mógłbyś coś namalo-
wać?

– Takich miejsc zostało już bar-
dzo mało. Bardzo często chodzili-
śmy po domach i pytaliśmy się, 
czy możemy pomalować elewa-
cje. Reakcje ludzi są różne, nie-
którzy cieszą się gdy zaproponu-
jemy pomalowanie jakiegoś bloku 
lub płotu, inni znowu stanowczo 
odmawiają. Czasami ludzie zga-
dzają się dopiero w momencie, 
gdy pokażemy im nasze wcze-
śniejsze prace.

– Dziękuję za rozmowę.
Robert Połzoń

– Pierwsze szlify nabierałem 
od razu przy ścianie. Uczyliśmy 
się wtedy malowania z gazety 
„Ślizg”. Była to pierwsza gazeta, 
która pokazywała subkulturę hip
-hopową. Zacząłem przemalowy-
wać z niej wzory i okazało się, że 
nieźle mi to wychodzi. Cały czas 
dążyłem do tego, by mieć swój 
styl.

– Co najbardziej pociąga 
w graffi ti?

– Zabawa kolorami, literami, czy 
nawet postaciami. Graffi ti daje bar-
dzo dużo możliwości i swobodę 
działania. Jednak aby naprawdę do-
brze malować, trzeba posiadać wy-
obraźnię przestrzenną.

Foto: arch.
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– Uważam, że dobrym posunię-
ciem byłoby połączenie dzielnicy 
Ruda i Bielszowice prostą ścieżką 
rowerową, która zaczynałaby się na 
ulicy Klary zaraz za przejściem bie-
gnącym pod trasą DTŚ. Droga ta 
biegłaby przez pola, które znajdują 
się pomiędzy dzielnicami. Ścieżka 
na końcu łączyłaby się z ulicą Gór-
ną w Bielszowicach – tłumaczy Ja-
kub Plata, mieszkaniec Rudy.

Pomysłowy rudzianin widzi wie-
le korzyści w takim wytyczeniu 
drogi: – Szybciej można byłoby się 
przemieszczać na rowerze lub pie-
szo pomiędzy dzielnicami. Po dru-
gie o wiele przyjemniej jeździłoby 
się w bliskim towarzystwie drzew  
i pól – podkreśla pan Jakub.

Marzenia to jedno, a rzeczywi-
stość to drugie. Pomysły pana Jakuba 
nie wpisują się w miejscowy plan. 

– Połączenie Rudy i Bielszowic 
poprzez system istniejących ścieżek 
terenowych jest niezgodne z miej-
scowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Połączenie tych 
dzielnic nastąpi poprzez realizację 
trasy N-S, której budowa została 
już rozpoczęta – tłumaczy Barbara 
Mikołajek-Wałach, naczelnik Wy-
działu Dróg i Mostów Urzędu Mia-
sta Ruda Śląska.

– Trasa mogłaby posiadać oprócz 
dwóch pasów ruchu w każdym kie-
runku również ciąg pieszo-rowero-
wy, który zapewni bezpieczne połą-
czenie Rudy i Bielszowic – opowiada 
o swoim pomyśle pan Jakub.

Ten pomysł niestety nie będzie 
mógł być zrealizowany, jednak 
Urząd Miasta ma plany budowy in-
nych ścieżek rowerowych, które są 
bliskie koncepcji pana Jakuba. 

– Miasto Ruda Śląska posiada 
koncepcję ścieżek rowerowych  
o łącznej długości ok. 95 km oraz 
11,8 km szlaków rowerowych. Kon-
cepcja obejmuje Trasę nr I tzw. ob-

W tym miejscu zaczynałaby się wymarzona ścieżka rowerowa pana Jakuba. 
Foto: RP

– ,,Czy przy ulicy Pordzika w By-
kowinie można ustawić znak posto-
ju – tak, aby auta które tam przysta-
ją, nie blokowały dojazdu karetki 
czy Straży Pożarnej? Dodam, że uli-
ca jest jednokierunkowa” – napisał 
do nas mieszkaniec Bykowiny.

– Znaki B-35 „zakaz postoju” i B-36 
„zakaz zatrzymywania się” jako bar-
dzo uciążliwe dla kierujących powin-
ny być umieszczane jedynie w nie-
zbędnych, uzasadnionych warunkami 
ruchu przypadkach. Wyłączenie z po-
stoju pojazdów odcinka ul. Pordzika, 
wzdłuż budynków nr 17, 19, 21, 
zmniejszyłoby o ok. 15 miejsc postojo-
wych podaż terenów przeznaczonych 
do postoju pojazdów w środku osiedla 
mieszkaniowego. Dlatego też, ewentu-
alna realizacja prośby mieszkańca, 
prawdopodobnie spotkałaby się z sze-
rokim niezadowoleniem dużej grupy 
mieszkańców ulicy.  Informuję jedno-
cześnie, że służby ratunkowe (np. 
Straż Pożarna, Pogotowie Ratunko-
we) w czasie podjęcia akcji są pojaz-
dami uprzywilejowanymi. W związku 
z powyższym, uprawnione są one m.in. 
do postoju na jezdni, nawet jeżeli 
krótkotrwale utrudni to przejazd in-
nych pojazdów – odpowiada Barbara 
Mikołajek-Wałach, naczelnik Wydzia-
łu Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ru-
da Śląska.

*  Z redakcyjnej
 skrzynki

wodową o długości 32 km przebie-
gającą od ul. P. Skargi poprzez Ha-
lembę, Bielszowice, Rudę, Orzegów, 
Chebzie, Nowy Bytom, Bykowinę, 
Kochłowice do ul. P. Skargi – tłu-
maczy Barbara Mikołajek-Wałach, 
naczelnik Wydziału Dróg i Mostów 
Urzędu Miasta Ruda Śląska.

– Trasa ta przebiega m.in. pomię-
dzy Bielszowicami i Rudą: ulicą Zaję-
czą, wokół terenów Śląskiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego, 
w kierunku starego przebiegu ul. Kla-
ry, pod Drogową Trasą Średnicową do 
ul. Chryzantem – dodaje naczelnik.

Robert Połzoń

Rowerowa koncepcja

Jak najlepiej połączyć ścieżką rowerową dwie dzielnice – Rudę i Bielszowice? Na pomysł wykorzystania terenów za Śląskim 
Parkiem Przemysłowo-Technologicznym wpadł Jakub Plata z Rudy. Ze swoim pomysłem zgłosił się do naszej redakcji, a my 
sprawdziliśmy, czy jego plany można urzeczywistnić. 

M-45

DYŻUR 
REDAKTORA
Sandra Hajduk
tel. 501-355-872

sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

ALARM

REKLAMA
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– Ognisko Muzyczne działa jakby 
równocześnie ze Szkołą Muzyczną, jed-
nak na trochę innych zasadach. Tutaj 
umuzykalniamy każdego, kto tylko ma 
taką chęć – mówi Mirosław Krause, 
dyrektor Społecznego Ogniska Mu-
zycznego w Rudzie Śląskiej. – Sama 
lekcja gry na instrumencie nie różni się 
niczym. Na zajęciach spotykamy się raz 
w tygodniu. Jest to dobra alternatywa 
dla tych dzieci, które nie dostały się do 
Szkoły Muzycznej. Zawsze proponuję 
tym uczniom, żeby przez rok spróbowali 
nauki w ognisku i to się sprawdza. Po 
tym czasie dzieci dostają się do Szkoły 
Muzycznej – dodaje. Do Ogniska może 

należeć każdy, niezależnie od wieku. 
Przeszkodą nie jest brak własnego in-
strumentu – można go wypożyczyć na 
miejscu. Nauczyciele to pracownicy 
Zespołu Szkół Muzycznych, który mie-
ści się w tym samym budynku. Zajęcia 
są odpłatne, a zapisy trwają cały rok. 

– Jesteśmy nastawieni na umuzy-
kalnianie. Warto podkreślić, że od in-
nych tego typu instytucji prywatnych, 
które często nastawione są na zysk, 
odróżnia nas to, że są to zajęcia w peł-
ni indywidualne. Nauczyciel całe 45 
minut poświęca jednej osobie – infor-
muje dyrektor.

 Agnieszka Pach

Co słychać w Ognisku 
Muzycznym?

Rytmika to jedno z zajęć proponowanych przez Ognisko Muzyczne. Foto: SH

– W tym roku odbył się pierwszy 
polsko-rosyjski rejs organizowany 
przez fundację „Szkoła pod Żagla-
mi”. Wzięło w nim udział 32 gimna-
zjalistów z obu tych krajów. Ucznio-
wie, by wziąć udział w tym rejsie, 
musieli przez cały rok pracować ja-
ko wolontariusze oraz przejść test 
sprawnościowy – tłumaczy Magda-
lena Lapshin. 

Pod żaglami Pogorii

 Prawie dwa miesiące na żaglowcu „Pogoria” spędziła rudzianka Magdalena Lapshin ze Sto-
warzyszenia Genius Loci – Duch Miejsca. Podczas rejsu dookoła Europy pani Magdalena pełniła 
funkcję nauczycielki języka niemieckiego. Uczyła dzieci, które znalazły się na morzu w ramach 
inicjatywy: „Szkoła pod Żaglami”.

– Ja miałam wielkie szczęście, 
że znalazłam się na „Pogorii”. Ni-
gdy wcześniej nie żeglowałam, ale 
zawsze moim marzeniem było wy-
płynięcie w taki rejs. Gdy dowie-
działam się o tym projekcie, napi-
sałam do biura Fundacji „Szkoła 
pod Żaglami”. Byłam bardzo zdzi-
wiona gdy w styczniu zadzwonił 
sam kapitan statku z informacją, 
że mogę się przygotowywać. 
W czerwcu zapadła już ostateczna 
decyzja dotycząca mojego udziału 
w rejsie – dodaje.

Fundacja powstała z inicjatywy 
Krzysztofa Baranowskiego. Po-
mysł zapoczątkowany został w la-
tach 80., gdy kapitan Baranowski 
zabrał na rejs grupę uczniów, by 
poznali oni życie na statku. Kilka 
lat później projekt został wzno-
wiony.

– Wypłynęliśmy pierwszego 
września z Gdańska. Na samym po-
czątku wpadliśmy w dosyć mocny 
sztorm, w którym dochodziło pra-
wie do 10 stopni w skali Beauforta. 
Każdy uczestnik rejsu przechodził 

wtedy bardzo silną chorobę morską 
– wspomina Magdalena Lapshin.

– Po przepłynięciu Kanału Ki-
lońskiego zatrzymywaliśmy się we 
Francji, Hiszpanii i Portugalii. 
„Pogoria” brała później także 
udział w regatach z Francji do 
Włoch, dzięki czemu na koniec rej-
su mogliśmy płynąć wzdłuż wybrze-
ża włoskiego, a także odwiedzić 
Sardynię i Korsykę. Rejs zakończył 
się 26 października – dodaje.

„Pogoria” została zbudowana 
na zamówienie Telewizji Polskiej 
w ówczesnej Gdańskiej Stoczni 
im. Lenina. Jej  wodowanie odby-
ło się  23 stycznia 1980 r. „Pogo-
ria” jest pierwszym dużym ża-
glowcem zaprojektowanym przez 
polskiego konstruktora statków 
inż. Zygmunta Chorenia. Ten duży 
żaglowiec ma długość 47 metrów 
i szerokość 8 metrów.

– Statek „Pogoria” jest prawie 
jak małe miasteczko. To miejsce, na 
którym podczas rejsu mieszka pra-
wie pięćdziesiąt osób. Dzień na 
„Pogorii” był wypełniony pracą 

Społeczne Ognisko Muzyczne w Rudzie Śląskiej istnieje od 1950 
roku. Co prawda przez lata instytucja zmieniała nazwy, jednak jego 
idea pozostała taka sama. Mimo słabnącej popularności ognisko sta-
le kształci nowych muzyków.

WOKÓŁ NAS

i nauką. Na swój sposób każdy z dni 
wyglądał inaczej, dlatego, że pra-
cuje się w systemie wart. W zależ-
ności od tego jaki był dzień, uczest-
nik rejsu mógł 24 godziny spędzić 
w kuchni lub co 12 godzin pełnić 
wartę nawigacyjną na pokładzie – 
mówi Magdalena Lapshin.

– Do tego wszystkiego dochodzi-
ły lekcje. Uczniowie codziennie od 
ósmej rano do godziny trzynastej 
byli na zajęciach. Gimnazjaliści 
mieli na statku wszystkie te przed-
mioty, na których musieliby być 
w szkole. Kiedy płynęliśmy nie było 
wolnych dni, czas dla siebie mieli-
śmy wtedy, kiedy dopływaliśmy do 
portów – dodaje.

W trakcie rejsu młodzież z Polski 
i Rosji na wspólnych zajęciach inte-

growała się ze sobą. Dwa miesiące 
na morzu zbudowały więzi, które 
przełamały także barierę językową. 
Każdy z uczestników przywiózł ze 
sobą spory bagaż wspomnień.

– Przed wypłynięciem wydawało 
mi się, że najatrakcyjniejsze będzie 
zwiedzanie nadmorskich miast. Na 
pokładzie okazało się jednak, że 
najbardziej podoba mi się samo 
pływanie. Najlepiej wspominam 
momenty kontaktu z przyrodą, bo 
po raz pierwszy zauważyłam, że 
wschody słońca są dużo piękniej-
sze niż zachody – mówi Magdale-
na Lapshin. – Napatrzyłam się 
także na morze które zadziwia na 
nowo w każdej chwili i każdego 
dnia – dodaje.

Robert PołzońFoto: Zbigniew Bosek

Magda Lapshin spędziła prawie dwa miesiące na żaglowcu ,,Pogoria”.  
Foto: Kazimierz Robak



Musi być do wyboru

Autorki prac na wernisażu w galerii Fryna.  Foto: MHS

Urodziny Karola Goduli

Jego postać owiana jest wieloma legendami. Część z nich, dzięki Muzeum Miejskiemu im. Maksymiliana Chroboka, zarówno 
duzi jak i mali rudzianie mogli poznać. Placówka, z okazji obchodów 232 urodzin Karola Goduli zorganizowała wyjątkowe zaję-
cia – warsztaty edukacyjne oraz spacer śladami przedsiębiorcy.
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CO, GDZIE,
KIEDY

Koncert w Kochłowicach  
W niedzielę, 17 listopada 

o godz. 16.30, chór św. Cecy-
lii zaprasza do kościoła Trój-
cy Przenajświętszej na mszę 
św. w swojej intencji z okazji 
zbliżającego się wspomnienia 
św. Cecylii – patronki muzyki 
kościelnej. Po mszy św. (oko-
ło godz. 17.30) zapraszamy 
na krótki koncert pieśni sa-
kralnej.

Dzień misia
20 listopada o godzinie 

15.00 w filii nr 4 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej (Nowy By-
tom) odbędzie się wyjątkowe 
spotkanie „Misie nasze kocha-
ne”, podczas którego z okazji 
Światowego Dnia Pluszowego 
Misia odczytane zostaną mi-
siowe książki (kontakt pod nu-
merem 32 248-51-61).

„Piosenka nie zna granic”  
W Młodzieżowym Domu 

Kultury przy ul. Janasa odbę-
dzie się niesamowity koncert. 
19 listopada wystąpią tam 
wychowankowie Studia Wo-
kalnego MDK-u (oraz go-
ście), prowadzonego przez 
Wojciecha Sanockiego. Kon-
cert odbędzie się na sali wido-
wiskowej. Start: godzina 
18.00. Wstęp wolny.

Rudzka jesień na płótnie  
20 listopada o godzinie 

17.00 w Muzeum Miejskim 
odbędzie się otwarcie wysta-
wy pokonkursowej II Pleneru 
Malarskiego dla Dzieci i Mło-
dzieży „Rudzka Jesień”, któ-
ry odbył się w ramach 46 edy-
cji Konkursu Plastyki Niepro-
fesjonalnej „Rudzka Jesień”. 
Natomiast 22 listopada za-
równo Muzeum, jak i Towa-
rzystwo Przyjaciół Rudy Ślą-
skiej, zapraszają na uroczysty 
wernisaż połączony z wręcze-
niem nagród wszystkim lau-
reatom. Start – godz. 17.00.

z kuLTuRĄ Na TY
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– 8 listopada przypada kolejna 
rocznica urodzin Karola Goduli. 
Nie jest to co prawda rocznica okrą-
gła, bo 232, ale warto tę postać 
wspominać. W końcu jedna z dziel-
nic nazywa się właśnie Godula, co 
jest związane z tym, że on w 1826 
roku nabył Orzegów z Szombierka-
mi. Na terenie Goduli powstała też 
huta cynku „Godullahütte” – tłu-
maczył Krzysztof Gołąb z rudzkie-
go Muzeum.

Z okazji tej rocznicy Muzeum 
Miejskie przygotowało zarówno 
dla młodszych jak i starszych ru-
dzian szereg atrakcji. Do przed-
szkolaków skierowane były warsz-
taty edukacyjne pt. „Postać Karola 
Goduli”. Odbyły się one w środę 
i czwartek (6-7.11.).

– Dzieciom tę postać przedstawia-
my w trochę inny sposób, a mianowi-
cie przez pryzmat legend, które zwią-
zane są z Karolem Godulą. Jak wia-
domo był on synem leśniczego, a do-

robił się olbrzymiej fortuny. Speku-
luje się więc, że miał pakt z diabłem 
– mówił Krzysztof Gołąb.

Taka forma przedstawiania tej 
postaci podobała się najmłodszym.

– Ja już wcześniej wiedziałam 
kim był Karol Godula, bo zwiedza-
łam ruiny jego domu. Teraz w Mu-
zeum dowiedziałam się jak został 
milionerem i jak kiedyś wyglądał. 
Te zajęcia są bardzo ciekawe i faj-
ne – opowiadała sześcioletnia Ka-
rolina.

Dzieci nie tylko wzięły  udział 
w specjalnej prelekcji, ale także ko-
lorowały obrazki przedstawiające 
postać oraz dom „króla cynku”.

– Bardzo lubię rysować. Dzisiaj 
koloruję domek Goduli. On był mi-
lionerem, ale nie był fajny, bo póź-
niej straszył ludzi – mówił sześcio-
letni Paweł.

Zarówno duzi jak i mali mogli 
w dniu narodzin przedsiębiorcy 
przejść się w miejsca, w których ten 

Przedszkolaki miały okazję pokolorować obrazki związane z Karolem Godulą.
 Foto: SH 

We wtorkowy wieczór ( 5.11.) w MCK-u zaprezentowane zostały prace Alicji Gryc-Rutkowskiej i Agnieszki Rolnik. Wystawę 
zatytułowaną „Musi być do wyboru” można oglądać w galerii Fryna do 22 listopada. 

niegdyś bywał. Okazją ku temu był 
spacer historyczny pt. „Śladami 
Karola Goduli”.

– Najważniejszym punktem spa-
ceru są oczywiście ruiny domu Ka-
rola Goduli. Nie sposób nie przejść 
obok torów kolejowych, bo Godula 

Niektóre z prac mieszkańcy Ru-
dy Śląskiej mogli zobaczyć po raz 
pierwszy. Prace Agnieszki Rolnik 
nie były do tej pory nigdzie prezen-
towane, wśród nich znalazły się 
prace z plenerów malarskich z Ka-
zimierza Dolnego. 

Tytuł wystawy inspirowany jest 
wierszem Wisławy Szymborskiej. 
– Mamy tutaj różnorodne prace. My 
również jesteśmy różne, każdego 
dnia inne, niezdecydowane – mówi-
ła 22-letnia Agnieszka Rolnik. 

Na wystawie można zobaczyć 
prace malarskie, grafikę warsztato-
wą, grafikę komputerową oraz rę-
kodzieła.

– To moja druga wystawa – 
pierwszą miałam 9 lat temu, rów-
nież w Rudzie Śląskiej. Niezwykle 
się cieszę, że moje prace można 
znów oglądać – opowiadała Alicja 
Gryc-Rutkowska. 

Agnieszka Rolnik jest absol-
wentką Ogólnokształcącej Szkoły 
Sztuk Pięknych w Zabrzu, na co 
dzień zajmuje się filmem i fotogra-
fią. Alicja Gryc-Rutkowska ukoń-
czyła Instytut Sztuki Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach z filią 
w Cieszynie, od niedawna prowa-
dzi też własną firmę związaną ze 
sztuką i reklamą. 

Monika Herman-Sopniewska

mocno przyczynił się do tego, by 
one w kierunku Mysłowic zostały 
ułożone. Istotna jest także kaplica 
Piusa X – w końcu tam niegdyś 
znajdowała się huta cynku –tłuma-
czył Krzysztof Gołąb.

Sandra Hajduk

REKLAMA
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porady wesołej łapki

Barbara Klasik 
– trener „Wesołej Łapki” w Rudzie Śląskiej
e-mail: barbaraklasik@wesolalapka.pl
tel. 792-272-662

WESOŁY ZĄBEK s.c. 
Dentystyka szkolna

Profilaktyka przede wszystkim!
Nieodpłatne świadczenia zdrowotne 

gwarantowane przez NFZ:

wizyta adaptacyjna do 6. roku życia• 
badanie jamy ustnej• 
usuwanie złogów nazębnych w znieczuleniu powierzchniowym• 
fluoryzacja kontaktowa/lakierowanie zębów stałych do 18. roku życia• 
uszczelnianie bruzd/lakowanie zębów stałych do 7. roku życia.• 

 
kontakt w siedzibie:

ul. Zamenhofa 12, 41-706 Ruda Śląska
tel./fax 32 340-29-70

e-mail: info@wesolyzabek.pl

porady LekarZa

Odpowiada 
Adam Rozewicz
dr n. med.  

TELEFONY 
ALARMOWE

Pogotowie ratunkowe•  
999, 32 248-79-04 

straż pożarna  • 
998, 32 244-70-60 

Policja • 997, 32 244-92-00  
Telefon alarmowy  
w sieciach komórkowych 112 

Pogotowie gazowe • 992, 
32 244-36-05 

pogotowie ciepłownicze • 
993, 32 344-78-00 

Pogotowie wodno • 
-kanalizacyjne  
994, 32 342-42-00 

straż miejska  • 
986, 32 342-30-60,  
32 248-67-02

Centrum Zarządzania • 
kryzysowego  
800-158-800, 603-880-887

Pogotowie interwencyjne • 
ToZ Fauna  
32 248-03-62, 501-215-284

Pogotowie  • 
energetyczne 991 

waŻNe TeLeFoNy

Urząd Miasta  • 
32 248-62-81 do 89 

Urząd skarbowy  • 
32 342-04-00 

powiatowy Urząd pracy •  
32 771-59-00 

Miejski ośrodek pomocy • 
społecznej  
32 344-03-23 

Prokuratura Rejonowa •  
32 788-15-20 – 21

Szpital Miejski w Rudzie • 
Śląskiej sp. z o.o. 
tel 32 344-07-24

REKLAMA

INFORMACJE DLA PACJENTA
Szpakmed Rudzkie Centrum Medyczne, ul. Szpaków 33 (Bykowina)

(przyjmujący pacjentów w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie)

PORADNIA MEDyCyNy RODzINNEJ 
(Podstawowa Opieka Zdrowotna)  

 
PRzyChODNIE SPECJALISTyCzNE 
• Poradnia Okulistyczna • Poradnia Neurologiczna
• Poradnia Alergologiczna • Poradnia Logopedyczna
• Poradnia Leczenia Bólu • Poradnia Chorób 
• Fizjoterapia  Metabolicznych
• Poradnia Urologiczna • Poradnia Neurologiczna
• Poradnia Okulistyczna dla dzieci  dla dzieci
• Poradnia Alergologiczna dla dzieci • Poradnia Leczenia
• Poradnia Endokrynologiczna   Osteoporozy

• Poradnia Dermatologiczna • Poradnia Chirurgiczna
• Poradnia Proktologiczna • Poradnia Chorób Naczyń
• USG Doppler

• Poradnia Medycyny Pracy • EKG
• Spirometria • Termometria skóry
• Palestezjometria • Audiometria

 
Przychodnia rehabilitacyjna ul. Podlas 34 (Godula)
(do rehabilitacji w ramach kontraktu z NFZ przyjmowani są pacjenci 
w wieku do 18 lat, dorośli przyjmowani są odpłatnie)
• Terapia niemowląt metodą Volty i NDT Bobach
• Kinezyterapia • Laseroterapia
• Fizykoterapia
• Magnetoterapia
• Masaże

REKLAMA

 Noce coraz dłuższe, potrzebu-
jemy więcej snu. Niestety w na-
szym świecie, uzależnionym od 
kalendarzy i zegarów, nie modyfi-
kujemy naszego stylu życia odpo-
wiednio do pory roku. Przewlekłe 
zmęczenie, depresja, to częsty 
efekt zmniejszonej naszej ekspo-
zycji na słońce. Łatwiej się prze-
ziębiamy. Ile razy wracaliśmy do 
domu zmarznięci, przemoczeni... 
Czekolada tworzona z nasion ka-
kaowca, znana jest od 3 tysięcy 
lat. Przywieziona przez Krzyszto-

fa Kolumba do Hiszpanii, szybko 
doceniono ją w Europie. Przez 
Majów uznawana za napój bo-
gów. Ze względu na wartości od-
żywcze, faktycznie czekolada jest 
niezwykła. Zawiera między inny-
mi epikatechinę – naturalny fla-
wonoid, usprawniający pracę na-
szego mózgu, potocznie uważa 
się, że działa antydepresyjnie 
zwiększając poziom niektórych 
substancji w mózgu. Dostarcza 
nam też tak koniecznej zimową 
porą energii. Nieprzypadkowo pi-

Dni stają się coraz krótsze, jest chłodniej. Niedługo spadnie 
śnieg, nadejdą mrozy. Zima to czas, w którym aby być w zgodzie  
ze sobą, należy zwolnić aktywność i bardziej skupić się na 
własnym wnętrzu.

Zmiany, zmiany, zmiany... 

loci, uczestniczący w bitwie  
o Anglię, na misje zabierali ze so-
bą po tabliczce czekolady. Nie 
wspomnę już o przyjemności jaką 
może być powolne smakowanie, 
w towarzystwie bliskiej osoby, fi-
liżanki czekolady. Niestety te 
wspaniałe właściwości dotyczą 
głównie prawdziwej gorzkiej cze-
kolady. Im czekolada bardziej 
mleczna, bardziej słodka, tym za-
wiera więcej cukru, więc łatwo 
tyjemy. Natomiast zawartość ziar-
na kakaowca i związanych z tym 
zbawiennych dla naszego zdrowia 
substancji odżywczych jest mniej-
sza. Dwie, trzy kostki gorzkiej 
czekolady, jedna wypita filiżanka, 
gdy wrócimy zmarznięci i zmę-
czeni do domu, ogrzeje nie tylko 
nasze ciało, ale i zmysły – chociaż 
w inny sposób niż piękna muzyka 
Rachel Portman z mojego ulubio-
nego filmu „Czekolada”.

Pani Katarzyno, muszę Panią 
zmartwić – psy nie mają w swoim 
wachlarzu zachowań takiej emo-
cji jak wdzięczność. Obojętnie 
czy to Zyzio, czy inny pies, nie 
będzie Pani kochać i okazywać 
wdzięczności za to, że dziś dostał 
nową obróżkę, adresówkę, coś 

dobrego z lodówki. Pies robi coś, 
bo ma korzyść, coś mu się opłaca, 
więc od tego trzeba zacząć swoją 
współpracę z nim – od wypraco-
wania kontaktu wzrokowego. 
Karma w misce nie leży dostępna 
dla psa przez całą dobę. Od dziś 
karmi Pani swojego psa z ręki 

i tylko wtedy, kiedy na Panią 
spojrzy. Bierzemy w garść trosz-
kę karmy, zaciskamy w pięść, wo-
łamy go po imieniu, a gdy spojrzy 
na Pani twarz – mówimy z entu-
zjazmem „dobry Zyzio”, otwiera-
my pięść i pozwalamy w nagrodę 
zjeść mu część karmy. Pies nie 
dostaje jedzenia za darmo, musi 
na nie zapracować, a jedyną rze-
czą jaką powinien zrobić, to spoj-
rzeć na swojego właściciela. Za-
nim wyjdziecie na spacer, proszę 
położyć rękę na klamce z drzwi 
i zawołać psa po imieniu, a gdy 
spojrzy na Panią – otworzyć je 
i wyjść na superspacer. Zabiera-
my karmę również na spacery 
i ćwiczymy w każdym miejscu, 
zaczynając od najmniejszych roz-
proszeń, a kończąc na gwarnych 
ulicach. Pies się uczy, że spojrze-
nie w kierunku właściciela to dla 
niego zapowiedź otrzymania wie-
lu przyjemnych rzeczy.

Mój pies Zyzio to west highland white terrier. Zawsze o ta-
kim psie marzyłam, myślałam, że będzie oddanym mi przy-
jacielem, ale on kompletnie mnie ignoruje. Mam wrażenie, 
że nie jestem mu do niczego potrzebna i z tego powodu jest 
mi strasznie przykro. Nie wiem co robić, żebym dla niego ist-
niała, czasami mam wrażenie, że inny pies byłby bardziej mi 
wdzięczny za to wszystko co ma Zyzio. Co robić? 

katarzyna Mak 

tel. 32 248-27-14

(nie) Wdzięczny pupil

OGŁOSZENIE

tel. 32-242-09-54

tel. 32-242-33-51

tel. 32-242-34-70

tel. 32 243-27-25

PrEZyDENt 
MIaSta 

ruDa ŚląSka 
informuje o wywieszeniu, na 
okres 21 dni, na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska, plac Jana Pawła II 6 (II 
piętro) wykazu nieruchomości 
zabudowanej położonej w Ru-
dzie Śląskiej przy ulicy Kingi 
40,  oznaczonej geodezyjnie 
jako  działki nr 4765/223 o po-
wierzchni 448 m2 i nr 1719/223 
o powierzchni 5841 m2, zapisa-
ne na karcie mapy 3 w obrębie 
Bielszowice,  dla których Sąd 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
prowadzi księgę wieczystą nr 
KW GL1S/00003492/4, w któ-
rej udział wynoszący 1/8 część 
przypadający Gminie Miastu 
Ruda Śląska zostanie sprzedany 
w trybie bezprzetargowym na 
rzecz współwłaścicieli tej nie-
ruchomości.



WIADOMOŚCI RUDZKIE 13.11.2013  11www.wiadomoscirudzkie.pl

REKLAMA

– Pani Prezes, Śląski Klaster Mul-
timedialny to niewątpliwie powód do 
dumy...

– HUB CLUB Śląski Klaster ICT 
i Multimediów to nowatorska inicjaty-
wa Rudzkiego Inkubatora Przedsiębior-
czości. Pierwszy na Śląsku klaster tego 
typu zrzesza jednostki nauki oraz fi rmy 
z branży ICT i multimedialnej, wspól-
nie pracujące nad wytworzeniem nowej 
wartości śląskiego rynku innowacji. 
Nazwa klastra nawiązuje do jego misji. 
Hub, czyli rozdzielnik USB, jest narzę-
dziem umożliwiającym niezależne 
działanie wielu urządzeń/obiektów jed-
nocześnie. Zapewniając przepływ in-
formacji oraz wspólną platformę, po-
zwala na przyspieszenie lub ułatwienie 
procesów. Podobnie klaster zapewnia 
przestrzeń do pracy oraz przestrzeń po-
rozumienia zarówno między samymi 
jego aktorami, jak i przedsiębiorcami 
z branży z całego świata. Propagując 
nawiązywanie kontaktów biznesowych 
oraz wymianę doświadczeń i idei pod-
czas spotkań i konferencji, Śląski Kla-
ster Multimedialny jest więc podobną 
do huba platformą współpracy. Słowo 
club defi niuje elitarny charakter insty-
tucji, w której członkostwo jest synoni-
mem innowacyjności i przedsiębior-
czości fi rmy. Misja klastra zawiera się 

więc w świeżym podejściu do biznesu 
opartym na konstruktywnej konkuren-
cji i propagowaniu innowacji.

– Jak udało się go stworzyć w Ru-
dzie Śląskiej?

– Kiedy przyszłam do spółki, projekt 
utworzenia klastra był zawieszony 
w próżni. Nie doszło do podpisania 
umowy o współpracy – inicjatywa do-
gorywała. Szkoda mi było wysiłków 
poprzedniego zarządu jak i pracowni-
ków, zwłaszcza Sonii Dors – mieszkan-
ki Goduli, która za wszelką cenę chcia-
ła, aby taki klaster w Rudzie Śląskiej 
powstał. Pomimo wielu obaw zdecydo-
wałam się spróbować. Zamarzył mi się 
klaster z prawdziwego zdarzenia. Wie-
działam, że praktycznych przykładów 
nie znajdziemy w kraju, więc zwrócili-
śmy się do liderów innowacyjności 
w Europie: Szwecji, Danii i Finlandii. 
Nasza przygoda rozpoczęła się na kon-
ferencji w Wiedniu, gdzie poznaliśmy 
szefa szwedzkiego klastra „Cluster 
55°” (to największy klaster ICT w Eu-
ropie, zrzesza ponad 1200 podmiotów). 
Micael Gustafsson otrzymał tam nagro-
dę i tytuł „najlepszego menadżera kla-
stra w Europie”. Pomógł nam wystarto-
wać. Później w Malmö w Szwecji 
i w stolicy Danii Kopenhadze poznali-
śmy niesamowicie życzliwych i mą-

drych ludzi, którzy przekazali nam 
swoją wiedzę – na  temat tego jak two-
rzyć klaster, czego unikać, a o co za-
dbać szczególnie. Dowiedzieliśmy się 
o korzyściach płynących z takiej formy 
współpracy, o dużej roli zaufania i pra-
cy w atmosferze wzajemnej życzliwo-
ści. Wielką niewiadomą było to, czy 
uda nam się zaadaptować te rozwiąza-
nia na Śląsku. Każdy ogród ma własną 
glebę i wymaga innej pielęgnacji. Teraz 
widzimy, że wszystko jest możliwe. Jak 
mówią w Chinach, „Wytrwałość przy-
nosi pomyślny los”. 

–  Pani Prezes, 20 listopada rusza 
konferencja organizowana m.in. przez 
Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości  
ICT & Multimedia Event – Nowocze-
sne rozwiązania dla medycyny.

– Tak. Po raz kolejny zaczerpnęliśmy 
inspirację ze Szwecji – postanowiliśmy, 
że nasz klaster dwa razy w roku będzie 
organizował imprezy branżowe po to, 
żeby pokazać „naszych” ludzi biznesu. 

To przede wszystkim mikro-, mali 
i średni przedsiębiorcy – fi rmy prężnie 
działające, dla których innowacyjność 
to chleb powszedni. Ich liderzy to oso-
by niezwykle błyskotliwe, charyzma-
tyczne. Kiedy opowiedzieli nam czym 
się zajmują, co stworzyli i co planują, 
zdecydowaliśmy, że trzeba to światu 
pokazać. Uświadomiliśmy sobie, że 
często szukamy rozwiązań po omacku, 
nie wiedząc o innowacyjnych fi rmach 
„za rogiem”. I dlatego właśnie robimy 
imprezę promującą świetnych przed-
siębiorców ze Śląska. Chcemy, aby ich 
rozwiązania stały się rozpoznawalne 
i dostępne. Bardzo ważna jest tutaj rola 
Uniwersytetu Śląskiego, z którym bu-
dujemy wspólne projekty naukowo-
biznesowe. Na uczelni doskonale funk-
cjonuje Biuro Współpracy z Gospodar-
ką pod kierownictwem pełnomocnika 
rektora Dariusza Laski – to on buduje 
znakomity kontakt naukowców z przed-
siębiorcami. Firmy są zainteresowane 
współpracą z UŚ i mam nadzieję, że za 
niedługo pokażemy efekty tej współ-
pracy. Jesteśmy również zaszczyceni 
tym, że do klastra chce przystąpić ko-
lejna uczelnia – Akademia Sztuk Pięk-
nych w Katowicach. Rozwijamy się 
zatem i to niewątpliwie cieszy. 

– Co tym razem będzie tematem 
przewodnim eventu?

– To temat związany z nowoczesną 
medycyną i zastosowaniem rozwiązań 
ICT i multimedialnych w dziedzinie 
medycznej. Nie będzie to nudna konfe-
rencja, oparta na długich teoretycznych 
wykładach. Tutaj mówcami są ludzie, 
którzy tworzą innowacje i budują nową 

– Ruda Śląska to miasto, które się zmienia. Stoi na mocnych 
nogach przemysłu, ale rosną jej skrzydła nowoczesnego biznesu. 
Innowacyjne małe i średnie fi rmy, wysoko wykwalifi kowana kadra 
biznesowa i naukowa to zmiany na lepsze – mówi Joanna Sochacka, 
prezes zarządu Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o. o.

Klarowna wizja

rzeczywistość – przedsiębiorcy i na-
ukowcy. Każda fi rma ma 10 minut na 
przedstawienie swojego produktu lub 
swojej usługi. Na naszym evencie moż-
na poznać ludzi nieprzeciętnych, z pasją 
biznesową i naukową, którzy działają 
na Śląsku i są w zasięgu ręki. Pokażą 
rozwiązania w zakresie wykorzystania 
sztucznej inteligencji, zabezpieczenia 
danych medycznych, uproszczenia pro-
cesu dostępu do lekarza, innowacyjnej 
diagnostyki. Na konferencję zaprasza-
my jednostki publiczne i niepubliczne, 
które są zainteresowane wdrażaniem 
nowoczesnych technologii w dziedzinie 
medycznej. Nie ograniczamy dostępu. 
Chcemy, żeby ten event miał charakter 
otwarty, a innowacje i nowoczesne 
technologie przestały budzić strach – 
one mają nam pomóc w rozwiązywaniu 
codziennych problemów.

– A przy tej okazji znowu będzie 
głośno o Rudzie Śląskiej?

– Musimy pamiętać, że Ruda Śląska 
to miasto, które się zmienia. Z jednej 
strony ma przemysł oraz piękne górni-
cze i hutnicze tradycje, a z drugiej roz-
wija nowoczesny biznes, oparty na po-
tencjale wysoko wykwalifi kowanych 
mieszkańców. Dzisiaj do Rudy Śląskiej 
przyjeżdżają fi rmy z branży ICT i mul-
timediów z całego Śląska, ponieważ 
nam udaje się integrować i rozwijać to 
środowisko. Nikt nie chciał uwierzyć, 
że w Rudzie Śląskiej można takie rze-
czy robić. To możliwe. Cieszę się, że 
Pani Prezydent nam zaufała i dała szan-
sę realizacji. 

– Dziękuję za rozmowę.
Monika Herman-Sopniewska

Joanna Sochacka Foto: RIP

Palenie nie jest czymś wrodzonym, więc jak najbardziej można się go pozbyć. Tysiącom osób 
udało się to już za pomocą metody laserowej, bijącej rekordy popularności na całym świecie. 
W Europie Zachodniej jest ona refundowana przez większość ubezpieczalni. Aby dowiedzieć 
się więcej lub umówić na wizytę, wystarczy zadzwonić pod jeden z poniższych numerów.

Serdecznie zapraszamy!
 
 Katowice, ul. Staromiejska 7
 500-603-606 500-603-606

Zalety metody:
Wysoka skuteczność• 
Terapia bezbolesna i bezpieczna• 
Natychmiastowe działanie• 
Zminimalizowane objawy odwyku• 
6 miesięcy gwarancji• 

www.laserstop.pl
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HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ 
PREZYDENT MIASTA Z MIESZKAŃCAMI:

13 listopada, godz. 17.00
– Nowy Bytom i Chebzie, Gimnazjum nr 11 przy ul. Ratowników 15,

14 listopada, godz. 17.00 
– Halemba, Gimnazjum nr 9 przy ul. Zamenhofa 12,

18 listopada, godz. 17.00 
– Halemba, Szkoła Podstawowa nr 24 przy ul. ks. Lexa 3,

20 listopada, godz. 17.00 
– Godula i Orzegów, Gimnazjum nr 5 przy ul. Bytomskiej 1.

– Dzięki współpracy z Akademią 
Sztuk Pięknych grupy warsztatowe 
poprowadził profesor Józef Budka 
i doktor Sybilla Skałuba. Najmłodsi 
adepci malarskiej sztuki słuchali 
wskazówek i rad młodych artystek – 
Agnieszki Rolnik i Alicji Gryc-
Rutkowskiej – mówiła Renata Młynar-
czuk, naczelnik Wydziału Komu-
nikacji Społecznej i Promocji Miasta. 
– Nasza kampania, podobnie jak na-
sze miasto, ma wiele twarzy, wiele od-
słon. Pokazaliśmy już piękne oblicze, 
o które zadbali rudzcy mistrzowie sty-
lizacji, wizażu i fryzjerstwa, ukryte 
piękno uchwycono obiektywami apa-
ratów podczas warsztatów fotogra-
fi cznych, dzisiaj pędzle i pastele  od-
kryły piękno industrialnej twarzy 
modnej Rudy Śląskiej – komentowała. 

Malarska odsłona Modnej Rudy 

Dom handlowy Kaufhaus w Rudzie Śląskiej stał się w minioną sobotę plenerem malarskim. W ra-
mach kampanii promocyjnej miasta zorganizowano kolejne warsztaty. Tym razem w ruch po-
szły pędzle, węgiel, ołówki, pastele, a wyzwanie podjęły zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Owo-
ce 6-godzinnego pleneru będzie można podziwiać 29 listopada podczas wernisażu, również 
w Kaufhausie.

– Wykorzystanie tego budynku jest 
godne polecenia – podkreślał profe-
sor Józef Budka z Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. – To waż-
ne, że spotkania w tym miejscu odby-

wają się cyklicznie, co prowadzi do 
aktywizacji społeczności lokalnej. 
Całe szczęście, że w miastach, w któ-
rych do niedawna ważny był tylko 
przemysł i praca, teraz zaczyna kwit-
nąć życie kulturalne. Ważne jest tak-
że to, że można się podczas takich 
spotkań uczyć od siebie nawzajem 
i pokazywać to, co się robi także in-
nym osobom, niekoniecznie związa-
nym z tworzeniem – dodał.

– Każde nowe miejsce to nowe in-
spiracje. Obiekt, do którego zostali-
śmy zaproszeni, daje poczucie tożsa-
mości Śląska, a także możliwość 
docenienia zabytków i poznania ich 
historii. Mam nadzieję że to do-
świadczenie będziemy w stanie od-

zwierciedlić w naszych pracach – 
mówiła Ewa Blaut, kierownik 
Akademii Weekendowej przy Aka-
demii Sztuk Pięknych w Katowi-
cach. – Ruda Śląska to miasto warte 
docenienia, ale to przede wszystkim 
ludzie, którzy tu mieszkają i pracują 
są skarbem tego miasta – podkreśla-
ła. 

– Atmosfera i przestrzeń jest nie-
samowita. Budynek ma duszę, widać 
tu pazur przeszłości, który staramy 
się zatrzymać na płótnie – mówiła 
Zdzisława Walczyk. – Mimo, że bu-
dynek jest stary i zabytkowy, to 
tchnie nowoczesnością i ten dualizm 
stanowi dla nas duże natchnienie. 
Warsztaty są po prostu fajne – pod-
kreślał Bogusław Poważa. – Atmos-
fera, panujący tutaj szum, rozmowy, 
kontakty, które można nawiązać, 
przypominają mi czasy studenckie. 
Ten czas spędzony na warsztatach 
w Kaufhausie był bardzo twórczy. 

Cieszę się, że parę godzin mogłem 
poświęcić na swoją pasję i zyskać 
cenne wskazówki uznanych autory-
tetów – zapewniał. 

– Wszystko mi się tu bardzo podo-
bało – mówiła 10-letnia Ania, która 
w warsztatach uczestniczyła 
z 6-letnią siostrą. – Narysowałam 
dom, a Marta różne zwierzaki – opo-
wiadała. 

W warsztatach uczestniczyło pra-
wie 20 dzieci. – Dzieciom nie zabra-
kło pomysłów – mówiła Agnieszka 
Rolnik. – Inspirowały się obrazami 
i zdjęciami, którymi udekorowany 
jest w tej chwili Kaufhaus. Najpopu-
larniejszym motywem ich prac były 
koty, które są nieodłącznym elemen-
tem śląskich familoków – zdradziła 
artystka.

Kolejna odsłona „Modnej Rudy” 
już za tydzień, kiedy w Kaufhausie 
zostanie zorganizowany warsztat ar-
chitektoniczny. AS

Blogerzy wspierają „Modną Rudę”

Kampania „Modna Ruda” zatacza coraz szersze kręgi! W poszukiwania „Rudej 2013” włączyli się lokalni blogerzy. Wykorzystując możliwości 
internetowe zachęcają do udziału w kolejnych imprezach. – Zwieramy szyki! Miasto tak jak i my szuka twarzy aby promować Rudę Śląską. 
Bo Ruda ma się stać nie tylko śląska, ale i modna – podkreśla rudzka blogerka Magdalena Godlewska-Kosak.

Do tej pory blogerzy kilkakrotnie 
odwiedzili Kaufhaus w ramach kam-
panii „Modna Ruda”. Fotografi czne 
owoce pierwszych warsztatów, re-
alizowanych w murach najstarszego 
domu towarowego w Polsce, można 
podziwiać m.in. na blogach prowa-
dzonych przez pełnych pasji rudzian 

– Łukasza Cyrusa (www.shutter12.
blogspot.com) oraz Magdalenę Go-
dlewską-Kosak (www.tworczapra-
cownia.pl). – Od dawna prowadzę 
swoją stronę internetową. Od dawna 
też robię zdjęcia Śląska, w ramach 
czego bywałam również na Kaufhau-
sie. Wraz z przyjaciółmi chcemy pro-

mować Rudę Śląską – wyjaśnia swój 
udział w kampanii blogerka. 

Magdalena Godlewska-Kosak 
wraz z Elżbietą Hybzą, Łukaszem 
Cyrusem, Martą Dziekańską oraz 
Beatą Dawid realizują projekt 
„RUDE Z RUDY”, którego efektem 
będzie kalendarz-cegiełka. – To pro-
jekt bardzo spontaniczny, który po-
wstał w niesamowicie krótkim czasie 
– tłumaczy Elżbieta Hybza. – Zapra-
szamy rudowłose dziewczyny, kobie-
ty w różnym wieku i dzieci z Rudy 
Śląskiej chętne do fotografowania 
się w plenerze rudzkim. Każdemu ro-
bimy zdjęcie, sam od siebie dodaje 
krótki opis tego, jaki jest. Zdjęcia 
wędrują do kalendarza, kalendarz 
do ludzi, pieniądze ze sprzedaży 
przeznaczamy dla jednego potrzebu-
jącego mieszkańca Rudy Śląskiej – 
opisuje. Więcej informacji na stronie 
rudaokiemrudej.blog.pl.

Ruda Roku 2013 zostanie wyło-
niona podczas podsumowania 

Dom handlowy Kaufhaus w Rudzie Śląskiej stał się w minioną sobotę plenerem malarskim. W ra-

„Modnej Rudy” 30 listopada w Miej-
skim Centrum Kultury im. Henryka 
Bisty. – Działania prowadzone przez 
blogerów idealnie wpasowują się 
w klimat najnowszej kampanii. My 
wybierzemy jedną twarz Rudy Ślą-
skiej, jednak zgłaszające się dziew-
czyny będą miały także szansę poka-

zać się w planowanym przez 
blogerów na przyszły rok kalendarzu 
– mówi Renata Młynarczuk, naczel-
nik Wydziału Komunikacji Społecz-
nej i Promocji Miasta. – Zachęcamy 
wszystkich do udziału w kolejnych 
warsztatach oraz publikacji swych 
opinii – dodaje. DR

Rudzcy blogerzy byli jednymi z uczestników warsztatów fotografi cznych, zorganizowa-
nych w ramach projektu „Modna Ruda”.  Foto: Łukasz Cyrus. 

PROGRAM II FESTIWALU FILMÓW GÓRNICZYCH „HAJERY”

Dzień pierwszy, piątek „Wczoraj”, 15 listopada:
17.30  projekcja fi lmu „Czarne Diamenty” z roku 1939 w reżyserii

 Jerzego Gabryjelskiego. Prelekcję przed fi lmem wygłosi 
 Andrzej Godoj. 

19.30  występ zespołu Marek McCarron Motyka. 
W repertuarze zespołu znajdują się między innymi pieśni z okresu XV 

– XIX w. Napisane zostały w zanikającej gwarze śląskiej. Niejednokrotnie 
nie są znane ich melodie, gdyż były przekazywane z pokolenia na pokole-
nie w formie pisanej, jak m.in. pochodząca z XV wieku z terenu Katowic 
pieśń żałobna – Skarga Umierającego – prawdziwy zabytek polskiej litera-
tury. Koncertowi towarzyszyć będzie pokaz 82 zdjęć kopalń śląskich. Fo-
tografi e udostępniło Muzeum Miejskie im. M. Chroboka w Rudzie Ślą-
skiej. 

Dzień drugi, sobota „Dziś”, 16 listopada:
17.00  „Barbórka” Macieja Pieprzycy. 
Dyrektor kopalni zaprasza na uroczystą akademię gwiazdora telewizyj-

nego serialu, który ma uświetnić obchody „Barbórki” – święta patronki 
górników. Powitalny bochen chleba ma podać Jakubowi Basia, dziewczyna 
pracująca na sortowni. Tak spotykają się zupełnie nie pasujące do siebie 
światy: efektowni, nastawieni na sukces przybysze z Warszawy i tradycyj-
ni, skromni, niechętnie patrzący na zmieniającą się rzeczywistość Ślązacy. 
Na przecięciu tych światów – sympatyczna dziewczyna i światowy chłopak 
(też sympatyczny). 

19.30  Katastrofy górnicze – fi lm „Ściana śmierci”. 
Fabularno-dokumentalna opowieść o największych polskich katastro-

fach górniczych. W części dokumentalnej poznajemy bohaterów tych 
prawdziwych wydarzeń, które następnie są fi lmowo rekonstruowane w czę-
ści fabularnej. Widz ma okazję towarzyszyć górnikom i ich rodzinom w ży-
ciu codziennym, które pewnego dnia kończy się dramatem. Od tego mo-
mentu akcja fi lmu przenosi się na dół do kopalni, gdzie trwa akcja 
ratownicza. Fabuły pokazują to, czego dotychczas widzowie nie mieli oka-
zji widzieć – zmaganie się z tragedią przez poszkodowanych górników 
i walkę o ich życie. Twórcy serialu nie ograniczają się tylko do suchej re-
konstrukcji zdarzeń. Odwiedzają rodziny górników i pokazują widzom, 
czym w takich trudnych chwilach jest śląska rodzina.

Podczas Festiwalu zaprezentowana zostanie wystawa prac 
malarskich pt. Czarny Śląsk Łukasza Mojszczaka, malarza 

amatora, mieszkańca Rudy Śląskiej. Zaplanowano także 
namalowanie obrazu podczas trwania Festiwalu.

Gdzie po paszport?

Od początku tego roku nie obowiązuje rejonizacja dotycząca wydawania paszportów. Dokument moż-
na wyrobić w dowolnym wydziale paszportowym na terenie kraju. Przypominamy, że od 17 stycznia 
2013 r. wniosek o paszport można złożyć, a gotowy dokument odebrać w najdogodniejszym punkcie 
paszportowym. 

15 i 16 listopada br. w kinie studyjnym „Patria” w Rudzie Śląskiej 
odbędzie się II Festiwal Filmów Górniczych „Hajery”. Będzie to niepo-
wtarzalna okazja do obejrzenia fi lmu z 1939 roku „Czarne Diamenty”, 
a także m.in. wysłuchania pieśni śląskich przeplatanych opowieścia-
mi o górniczym trudzie wykonanych przez zespół Marek McCarron 
Motyka.

II Festiwal Filmów 
Górniczych „Hajery”

PROGRAM II FESTIWALU FILMÓW GÓRNICZYCH „HAJERY”

 Jerzego Gabryjelskiego. 
 Andrzej Godoj. 

– XIX w. Napisane zostały w zanikającej gwarze śląskiej. Niejednokrotnie 
nie są znane ich melodie, gdyż były przekazywane z pokolenia na pokole-
nie w formie pisanej, jak m.in. pochodząca z XV wieku z terenu Katowic 
pieśń żałobna – Skarga Umierającego – prawdziwy zabytek polskiej litera-
tury. Koncertowi towarzyszyć będzie pokaz 82 zdjęć kopalń śląskich. Fo-
tografi e udostępniło Muzeum Miejskie im. M. Chroboka w Rudzie Ślą-
skiej. 
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górników. Powitalny bochen chleba ma podać Jakubowi Basia, dziewczyna 
pracująca na sortowni. Tak spotykają się zupełnie nie pasujące do siebie 
światy: efektowni, nastawieni na sukces przybysze z Warszawy i tradycyj-
ni, skromni, niechętnie patrzący na zmieniającą się rzeczywistość Ślązacy. 
Na przecięciu tych światów – sympatyczna dziewczyna i światowy chłopak 
(też sympatyczny). 
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ści fabularnej. Widz ma okazję towarzyszyć górnikom i ich rodzinom w ży-
ciu codziennym, które pewnego dnia kończy się dramatem. Od tego mo-
mentu akcja fi lmu przenosi się na dół do kopalni, gdzie trwa akcja 
ratownicza. Fabuły pokazują to, czego dotychczas widzowie nie mieli oka-
zji widzieć – zmaganie się z tragedią przez poszkodowanych górników 
i walkę o ich życie. Twórcy serialu nie ograniczają się tylko do suchej re-
konstrukcji zdarzeń. Odwiedzają rodziny górników i pokazują widzom, 
czym w takich trudnych chwilach jest śląska rodzina.

na wyrobić w dowolnym wydziale paszportowym na terenie kraju. Przypominamy, że od 17 stycznia 
2013 r. wniosek o paszport można złożyć, a gotowy dokument odebrać w najdogodniejszym punkcie 

odbędzie się II Festiwal Filmów Górniczych „Hajery”. Będzie to niepo-
wtarzalna okazja do obejrzenia fi lmu z 1939 roku „Czarne Diamenty”, 
a także m.in. wysłuchania pieśni śląskich przeplatanych opowieścia-
mi o górniczym trudzie wykonanych przez zespół Marek McCarron 
Motyka.

II Festiwal Filmów 
Górniczych „Hajery”

Zdjęcia z warsztatów organizowanych w ramach kampanii można oglądać m.in. na stro-
nie internetowej www.tworczapracownia.pl.  Foto: Magdalena Godlewska-Kosak.

Mieszkańcom Rudy Śląskiej 
najwygodniej składać wniosek 
paszportowy w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowicach, 
ewentualnie w Delegaturach Wo-
jewody, np. w Terenowej Delega-
turze Paszportowej Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Gliwi-
cach przy ul. Bojkowskiej 37. Wy-
kaz wszystkich Delegatur znajduje 
się na stronie internetowej Śląskie-
go Urzędu Wojewódzkiego: www.
katowice.uw.gov.pl, w zakładce 
„Paszporty”. W tej zakładce można 
również znaleźć pełną informację 
dotyczącą warunków uzyskania 
paszportu, m.in. wymaganych opłat 
i przysługujących ulg. Nie pobiera 
się żadnych opłat za wydanie pasz-
portu od osób, które w dniu złoże-
nia wniosku o wydanie paszportu 
ukończyły 70 lat, a także od osób 
przebywających w domach pomo-
cy społecznej lub zakładach opie-
kuńczych albo korzystających z po-
mocy społecznej w formie zasiłków 
stałych, jeżeli ich wyjazd za grani-
cę następuje w celu długotrwałego 
leczenia lub w związku z koniecz-
nością poddania się operacji. Do 
50% ulgi kwalifi kują się emeryci 
i renciści, a także osoby niepełno-
sprawne i współmałżonkowie tych 
osób, jeśli są na ich wyłącznym 
utrzymaniu. 50% zniżki mają także 
osoby przebywające w domach po-
mocy społecznej lub zakładach 
opiekuńczych albo korzystające 
z pomocy społecznej w formie za-
siłków stałych, a także kombatanci 
i inne osoby będące ofi arami repre-
sji wojennych i okresu powojenne-
go. Osoby małoletnie do czasu pod-
jęcia ustawowo określonego 
obowiązku szkolnego, uczniowie 
i studenci również mają 50% ulgę. 
Opłata za wydanie paszportu na 
okres 10 lat dla osoby powyżej 13. 
roku życia, a poniżej 70. roku życia 
wynosi 140 złotych. Na stronie Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego 

funkcjonuje „kalkulator opłat pasz-
portowych”, który umożliwia obli-
czenie należnej opłaty za wydanie 
paszportu na stronie: http://www.
katowice.uw.gov.pl/kalkulator.

Od początku roku można się 
również ubiegać o paszport tym-
czasowy, wydawany w nagłych 
przypadkach, związanych z prowa-
dzoną działalnością zawodową (np. 
w związku z nieplanowaną wcze-
śniej podróżą służbową). Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych urucho-
miło także Paszportowy Portal 
Informacyjny, który umożliwia 
sprawdzenie stanu realizacji wnio-
sku o wydanie paszportu http://
www.paszporty.mswia.gov.pl/.

Aby ubiegać się o wydanie pasz-
portu i paszportu tymczasowego, 
należy złożyć następujące doku-
menty: wypełniony wniosek, do-
wód uiszczenia opłaty, kolorową 
fotografi ę o wymiarach 35x45 mm 
wykonaną w ciągu ostatnich 6 mie-
sięcy na jednolitym, jasnym tle, 
która wyraźnie pokazuje oczy, bez 
nakrycia głowy i okularów. W przy-
padku prawa do skorzystania z ulgi 

w opłacie za wydanie paszportu 
albo zwolnienia z opłaty za wyda-
nie paszportu należy przedstawić 
do wglądu dokument potwierdzają-
cy uprawnienie do skorzystania 
z ulgi lub dokument uprawniający 
do zwolnienia z opłaty. W przypad-
ku ubiegania się o paszport dla oso-
by małoletniej wymagana jest pi-
semna zgoda obojga rodziców, 
których własnoręczność podpisów 
poświadcza organ paszportowy lub 
notariusz. W przypadku, gdy wnio-
sek składa jeden z rodziców – pi-
semna zgoda drugiego z rodziców 
na wydanie małoletniemu doku-
mentu paszportowego poświadczo-
na za zgodność podpisu przez organ 
paszportowy lub notariusza albo 
orzeczenie sądu rodzinnego zastę-
pujące zgodę drugiego z rodziców.

Bliższych informacji dotyczą-
cych spraw paszportowych udzie-
lają pracownicy Oddziału Pasz-
portowego Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
pod numerem: 32 207-77-77.

AS

Kampanii promocyjnej towarzyszą sesje fotografi czne, warsztaty architektoniczne, ple-
nery malarskie i wydarzenia kulturalne.

Projekt „Modna Ruda” jest kolejną odsłoną kampanii „Atrakcyjna Ruda”.

Warsztaty w ramach „Modnej Rudy” odbywają się w najstarszym domu handlowym 
w Polsce - tzw. „Kaufhausie”.

Informacje o paszportach znajdują się na stronie  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
 

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
 

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy 

Gwardii ludowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 

zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest nieza-
budowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-No-
wym Bytomiu, obręb  Nowy Bytom,  k.m. 1, stanowiąca działkę nr 3657/68 o powierzchni 551 m², KW nr 
GL1S/00012040/7 (dział III i IV ww. księgi jest wolny od wpisów).

Pierwszy przetarg, który odbył się dnia 25.10.2013 r., zakończył się wynikiem negatywnym.
Działka nr 3657/68 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem 

gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu MW1). 
Zbywana działka o kształcie prostokąta jest niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta drzewami i tra-

wą, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej i terenów  komunikacji. Na nieruchomości 
znajduje się skarpa. Zbywający nie posiada dokumentacji dotyczącej  sposobu dokonania  rozbiórki budynków, 
które były usytuowane na tej nieruchomości. Istnieje prawdopodobieństwo, że pod powierzchnią ziemi znajdują 
się pozostałości  po tych budynkach.

Przedmiotowa działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Gwardii Ludowej. 
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 25.07.2013 r.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi:  50.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 

obowiązującej w dacie nabycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 

Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłosze-

nia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.
rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 13.12.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 
2.500,00 zł, przelewem na konto i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty  
i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cu-
dzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców – w terminie do 90 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy 
zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomo-
ści). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług wg obowiązującej stawki podlega zapłacie 
nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu 
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty 
i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza 
się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub 
nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również 
cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie 
nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wa-
dium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217),  tel. 32 244-
90-56.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
 

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej- 
Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda kokota 

i Jedności z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetar-
gu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość grun-
towa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności 
stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1309/1095 
o powierzchni 756 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 
7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV 
ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
działka nr 1309/1095 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (symbol planu MN2). Zbywana działka położona jest 
w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i wiaty przystankowej, 
bezpośrednio u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności, posiada 
nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta; grunt jest porośnię-
ty trawą, drzewami i krzewami. Ze względu na charakterystykę 
układu drogowego ulicy Edmunda Kokota dojazd do zbywanej 
nieruchomości powinien odbywać się z ulicy Jedności, a zjazd na-
leży zlokalizować, ze względu na bliskie sąsiedztwo skrzyżowania 
dróg, przy granicy z działką nr 1096. 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi  
76.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie  
powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2013 r. o godz. 12.00  
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które 
zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miej-
skim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 11.12.2013 
r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 3.800,00 zł przelewem na 
konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski 
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem 
„wadium – ul. Kokota i Jedności” (za datę zapłaty przyjmuje się 
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta 
Ruda Śląska) oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji 
Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu 
notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia 
przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cu-
dzoziemców – w terminie do 60 dni od daty przetargu, przy czym 
do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgo-
dę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. 
nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem 
od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia za-
warcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje 
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Mia-
sta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty 
i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zaku-
pu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystą-
pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie 
stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu 
lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszo-
nej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić 
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wy-
grają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwo-
lenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właści-
wego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium 
zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo 
do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami,  (pokój 226-227), tel. 32 244-90-56.
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WOKÓŁ NAS

 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy 

ulicy Głównej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznacze-
niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona 
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Głównej, oznaczona numerem geodezyjnym 2578/17 
o powierzchni 463 m2, zapisana na karcie mapy 1 obręb Wirek oraz w księdze wieczy-
stej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod Nr KW GL1S/00014934/5 
(działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów). Nieruchomość – własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska – jest wolna od długów i roszczeń osób trzech oraz nie ma przeszkód 
prawnych do rozporządzania nią. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przeję-
cia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. 
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy 
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 23.09.2013 r. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zbywana nieruchomość fi-
guruje jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu MW1). Naj-
bliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz punkty handlowo-
usługowe. Nieruchomość posiada nieregularny kształt wielokąta. W północno-wschodniej 
granicy działki znajduje się murowane ogrodzenie sąsiedniej posesji. Dojazd do zbywanej 
nieruchomości może odbywać się z drogi publicznej ulicy Głównej. Obiekty budowlane 
powinny być usytuowane w odległości co najmniej 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
ulicy Głównej. Przez zbywaną działkę przebiega sieć teletechniczna i kanalizacyjna oraz 
nieczynne przyłącze kanalizacyjne będące pozostałością po wyburzonym budynku przy 
ul. Głównej 2. Działka jest nieuzbrojona. Teren porośnięty jest nielicznymi krzewami 
i drzewami. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 70.508,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług we-

dług stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku 
wynosi 23 %). 

Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2013 r. o godz. 9.00 w sali 213 Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne 
i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń 
oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budow-
nictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia 11.12.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wy-
sokości 3.600,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu (za datę wniesienia wadium przyjmu-
je się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) oraz 
przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie 
aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg 
ponosić będą wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na 
temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. 32 244-
90-00 wew. 2150.

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 

stanowiącego garaż murowany 

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Ślą-
ska garaż murowany nr 75 położony przy ul. Lwa Tołstoja w dzielnicy Nowy Bytom o powierzchni użytkowej 18,00 m2 
usytuowany w zespole 40 boksów garażowych na działce nr 2321/44 o powierzchni 774 m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW 
nr GL1S/00007658/4 (działy III i IV są wolne od wpisów). 

 Garaż zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1/40 we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń 
zespołu 40 boksów, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych garaży z jednoczesnym oddaniem 
w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat 1/40 części działki nr 2321/44 oraz z jednoczesnym ustanowieniem na działce 
nr 2323/44 o powierzchni 3012 m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00007659/1 odpłatnej służebności gruntowej 
w postaci prawa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela garażu nr 75, będącego jednocześnie użytkowni-
kiem wieczystym lub właścicielem ułamkowej części działki nr 2321/44. 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi: 5.700,00 zł. Na cenę nieruchomości składają się cena lokalu oraz 
cena gruntu. Cena gruntu uzyskana w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej opłaty w wysokości 25 % 
ceny, płatnej nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego oraz opłat rocznych w wysokości 5 % płatnych do końca 
marca każdego roku, przez cały okres użytkowania wieczystego. Opłaty te podlegają powiększeniu o należny podatek od 
towarów i usług.

 Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 2323/44 wynosi 2.800,00 zł + VAT 
23 % (opłata jednorazowa, płatna nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego). 

 Cena sprzedaży garażu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z podatkiem VAT wg stawki 23 %, 
a także wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej z podatkiem VAT winny być wpłacone w całości 
przed zawarciem aktu notarialnego (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu 
Miasta Ruda Śląska).

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami upłynął w dniu 25.10.2013 r. 

Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2013 r. o godz. 10.00  w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na 
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale 
użytkowe i garaże i w terminie do dnia 10.12.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 300,00 zł przelewem na konto 
tut. Urzędu Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska 
z dopiskiem „wadium-garaż ul. Lwa Tołstoja” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miasta Ruda Śląska) oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty oraz 
oświadczenia (min. o zapoznaniu się ze stanem technicznym garażu w trakcie oględzin).

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty 
i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie 
podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości i wynagrodzenia za służebność pomniejszonych 
o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 218), tel. (32) 244-90-56. Oględzin 
garażu można dokonać w dniu 25.11.2013 r. od godz. od 14.00 do 15.00. 
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Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

 

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej własności skarbu Państwa 
w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej  

w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ulicy Jerzego Ziętka z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest prawo użytkowania wie-
czystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1381 m², własności Skarbu Państwa  
w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 r. Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej 
-Orzegowie przy ulicy Jerzego Ziętka, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone nu-
merami geodezyjnymi  944/48 o powierzchni 76 m2 i 1463/48 o powierzchni 1305 m2, obręb Orzegów, kar-
ta mapy 2, zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 
GL1S/00023533/0 (dział III i  IV ww. księgi jest wolny od wpisów).

Pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 30.09.2013 r., zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska nierucho-

mość stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne 
(symbol planu UK1) oraz fragmentarycznie  teren zieleni urządzonej  (symbol planu ZP1).

Zbywana nieruchomość posiada kształt czworokąta, wzdłuż północo-zachodniej granicy znajduje się skarpa. 
Teren jest zatrawiony, porośnięty krzewami  i drzewami, niezagospodarowany; znajduje się w pobliżu zabudo-
wy mieszkaniowej, usługowo-magazynowej i zieleni nieurządzonej. Na nieruchomości znajdują się betonowe 
pozostałości  po obiekcie murowanym.

Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ul. Jerzego Ziętka został zapewniony poprzez ustanowie-
nie odpłatnej służebności gruntowej na działce 1186/48 zapisanej w KW nr GL1S/00046575/3, własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym  Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą  
w Rudzie Śląskiej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez ww. działkę – pasem gruntu o szeroko-
ści 6 m – na przedłużeniu drogi usytuowanej na działce nr 1202/48, na rzecz każdoczesnych użytkowników 
wieczystych lub właścicieli działek nr 944/48 i 945/48 (z działki nr 945/48  została wyodrębniona działka nr 
1463/48).

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 
r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 25.07.2013 r.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 30.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 

obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 

Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (za-

mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 22.11.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 1.500,00 zł, przele-
wem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta 
Ruda Śląska) i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cu-
dzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców – w terminie do 90 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy 
zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomo-
ści). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług wg obowiązującej stawki podlega zapłacie 
nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu 
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty 
i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza 
się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub 
nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również 
cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie 
nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wa-
dium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217), tel. 32 244-
90-56.

WYCIąG Z OGŁOsZENIa O PRZETaRGu
 

Prezydent Miasta  
Ruda Śląska 

ogłasza II ustny  przetarg  nieograniczony  na  
sprzedaż  zabudowanej  nieruchomości  gruntowej  

położonej w Rudzie Śląskiej-kochłowicach przy  
ul. ks. ludwika Tunkla z przeznaczeniem  

pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograni-
czonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
jest zabudowana murem oporowym nieruchomość gruntowa własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, o powierzchni 3850 m²,  położona w Ru-
dzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla, obejmująca 
stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geode-
zyjnymi 2127/120 o powierzchni 1623 m² i 2281/125 o powierzchni 
2227 m², obręb Kochłowice, karta mapy 3, zapisane w księdze wieczy-
stej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 
GL1S/00014984/0. Dział III i IV ww. księgi wolny jest od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska nieruchomość stanowi tereny zabudowy 
mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym prze-
znaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielo- i jednoro-
dzinną (symbol planu MM2). Działka nr 2127/120 i część działki nr 
2281/125 od strony wschodniej, objęte są  strefą ochrony sanitarnej 
cmentarzy. Obszar działki nr 2127/120 leży w obrębie strefy „B” – 
ochrony konserwatorskiej.

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej, terenów zielonych i kościoła; posiada nieregularny 
kształt, jest porośnięta drzewami i krzewami. Teren nieruchomości lek-
ko opada w kierunku zachodnim. Pod powierzchnią gruntu znajdują się 
fundamenty po byłych obiektach szkoły, na powierzchni – pozostałości 
betonowych placów. Zachodnią granicę  stanowi w części mur oporowy 
o długości 43 m i 15 m, który jest w złym stanie technicznym (nabywca 
jest zobowiązany do utrzymywania i konserwacji  muru oporowego). 
Ogrodzenie (częściowe) jest wykonane z elementów żelbetonowych 
oraz z siatki w ramach na słupkach murowanych, na podmurówce 
murowanej w złym stanie  technicznym. Jedynie działka nr 2127/120 
posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy ks. Ludwika Tun-
kla, w związku z tym dojazd do zbywanego terenu może odbywać się 
z drogi publicznej poprzez istniejący  zjazd.  Zgodnie  z art. 43 ustawy  
o drogach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 260) obiekty budowlane po-
winny być usytuowane w odległości co najmniej 8,00 m od krawędzi 
jezdni ulicy ks. Ludwika Tunkla.         

Cena wywoławcza do  II  przetargu wynosi: 300.000,00 zł. 
II przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2013 r. o godz.11.00 w sali 

213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W II przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które 

zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogło-
szeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.
rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 11.12.2013 r. dokonają 
wpłaty wadium w wysokości 15.000,00 zł przelewem na konto i przed-
łożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty 
i oświadczenia (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia prze-
targu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  
– w terminie do 90 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy 
cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nierucho-
mości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeno-
szącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający 
przetarg ponosi wszelkie opłaty  i podatki związane ze spisaniem umo-
wy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza 
się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieru-
chomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy nota-
rialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiado-
mieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej  
o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od za-
warcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium 
ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, 
lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nie-
ruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocz-
nie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu  z uzasad-
nionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami (pokój 217), tel. 32 244-90-56.
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Salon Wróżb 
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska 
(Halemba)
Wróżka 
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Baran – Możesz czuć się przygnę-
biony i ospały. Nie zwalaj swych nie-
powodzeń na pogodę. Zamiast maru-
dzić zabierz się do pracy. Niebawem 
wyjdzie słońce i Ty również odzyskasz 
swą energię.

Byk – Będziesz czuć zmęczenie co-
dzienną pracą i najchętniej byś odpo-
czął lub zajął się tym, co lubisz. Nieste-
ty będziesz musiał zebrać siły i zająć 
się obowiązkami, ale i na Twe zaintere-
sowania czasu Ci wystarczy.

Bliźnięta – Możesz zacząć myśleć 
o zmianie pracy, jednak teraz nie rób 
w tym tygodniu żadnych kroków. Za-
stanów się, co w obecnym miejscu Ci 
przeszkadza i spróbuj poruszyć ten te-
mat z szefem.

Rak – Będziesz musiał się skupić na 
ważnych decyzjach i wyborach na 
przyszłość. Choć wolałbyś pozostać 
w sferze marzeń, trzeba będzie zejść na 
ziemię i zrobić radykalny krok na 
przód.

Lew – Możesz być drażliwy, a przez 
to cały tydzień spędzisz pod kreską. 
Uważaj na to co mówisz innym, mo-
żesz nieświadomie zranić bliską Ci 
osobę. W pracy będzie układać się do-
brze, więc nie szukaj dziury w całym.

Panna – Poświęć w tym tygodniu 
nieco czasu i energii na pielęgnowanie 
więzi rodzinnych i przyjacielskich. Po-
czujesz, że jesteś częścią wielkiej, ko-
chającej rodziny.

Waga – To czas silnych uczuć, 
sprzyjających znalezieniu miłości. 
Twoje sny mogą być prorocze, a intu-
icja pomoże odpowiedzieć na trudne 
pytania. Zadbaj o włosy, mogą potrze-
bować dodatkowych odżywek.

Skorpion – Nie poddawaj się nega-
tywnym emocjom, wystrzegaj się ma-
nipulacji i lepiej nie rozpoczynaj teraz 
nowych spraw. Spróbuj się zrelakso-
wać, idź do kina lub teatru.

Strzelec – Tydzień korzystny dla 
wszelkiej komunikacji. Skoncentruj 
się na sprawach najważniejszych, 
zwracaj uwagę na emocje. Oczyść or-
ganizm z toksyn, np. jedząc produkty 
zakwaszane.

Koziorożec – Będziesz aktywny, ale 
i uparty. Poświęć czas sprawom trud-
nym, wymagającym zaangażowania
i wnikliwości. Twoje przeczucia co do 
pewnej osoby mogą okazać się trafne.

Wodnik – To dobry czas na wystą-
pienia publiczne, nawiązywanie kon-
taktów i pracę intelektualną. Bądź 
przyjacielski, ale zachowaj swą indy-
widualność. Twój sen może sprawdzić 
się za kilka dni.

Ryby – Będziesz miała ochotę za-
cząć już przygotowania do świąt. Zro-
bisz listę prezentów i gości. Zamiast 
skupiać się na pracy będziesz marzyć 
o wolnym czasie i relaksacji.

REKLAMY

Zaproś swoich współpracowników 
na uroczystą Kolację Wigilijną,
a my zrobimy resztę...

PW SENATOR 
ul. Wolności 45, 41-700 Ruda Śl. 
tel. 32 243-61-72, 
tel. kom. 501-933-518
e-mail: senatorpw@wp.pl

WIGILIA DLA FIRM

w w w . p w s e n a t o r . c d x . p lw w w . p w s e n a t o r . c d x . p l

ul. Wolności 45, 41-700 Ruda Śl. ul. Wolności 45, 41-700 Ruda Śl. 

ZŁOTE GODY

Adelajda i Józef Płonkowie. Agnieszka i Czesław Wiejakowie. Barbara i Herbert Glenszczykowie.

Nasi Jubilaci
8 listopada w Ośrodku Świętej Elżbiety w Rudzie odbyła się uroczystość  złotych godów. Serdecznie gratulujemy Jubilatom.

Adelajda i Józef Dembinscy.

Elżbieta Baron wraz z prezydent Grażyną 
Dziedzic. Elżbieta i Alfred Grzombowie. Helena i Tadeusz Morawcowie.Barbara i Jan Gajosowie.

Hildegarda i Romuald Nieslerowie. Irena i Henryk Matuszczykowie. Irena i Jerzy Stylcowie.Henrieta i Edward Figlerowie.

Irena i Romuald Kuterowie. Krystyna i Gustaw Barankiewiczowie. Krystyna i Stefan Grycowie.Irena i Jerzy Wrzycielowie.

Małgorzata i Karol Ludwigowie. Maria i Herbert Müllerowie. Róża i Zygmunt Antończykowie.Magdalena i Alfons Podstawscy.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna 
Piątek (prezes). Redakcja:  Anna Piątek 
(redaktor naczelna), Monika Herman-Sop-
niewska (sekretarz redakcji), Krzysztof 
Zioło (redaktor techniczny). Dziennikarze: 
Sandra Hajduk, Magdalena Szewczyk, 
Agnieszka Pach, Robert Połzoń. Redak-
cja:  41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 
36, tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10.
Dział ogłoszeń, promocji, reklamy i mar-
ketingu: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-
227, Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, 
Hanna Matysek, tel. 512-799-211, Alek-
sandra Mazur, 32 248-60-97, czynny 
w godz. pn.-pt. 8.00-16.00, reklama@wia-
domoscirudzkie.pl. 
Druk: Agora Poligrafi a Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów nieza-
mówionych i zastrzega sobie prawo zmian 
redakcyjnych  w publikowanych tekstach. 
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń 
i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogą-
cych godzić w dobre obyczaje.
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Wyciąg z rokoWań

Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza rokowania na sprzedaż udziału wynoszącego ½ części 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  
w rudzie Śląskiej-kochłowicach w rejonie ul. cegielnianej  

z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

Pierwszy i drugi przetarg ustny ograniczony przeprowadzone w dniach 29.07.2013 r. oraz 19.09.2013 r. 
zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod drogę dojazdową jest udział w prawie wła-
sności wynoszący ½ części niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ul. Cegielnianej – działki nr 3761/201 o powierzchni 436 
m2, obręb Kochłowice, karta mapy 2, KW nr GL1S/00042806/4. Nieruchomość wolna jest od długów i rosz-
czeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 3761/201 stanowi teren zabudowy usłu-
gowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu UK1). 

Działka jest niezabudowana, porośnięta trawą i samosiejkami, o nieregularnym kształcie, o zachwianych 
proporcjach boków. Konfiguracja terenu jest płaska. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. 

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 10.600,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Rokowania odbędą się w dniu 11.12.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 
Jana Pawła II 6.

W rokowaniach uprawnione są osoby będące właścicielami nieruchomości, dla których działka nr 3761/201 
może stanowić drogę dojazdową, tj. działek: 3258/194 (KW nr GL1S/00010593/4), 3262/192 (KW nr 510 R) 
i 3762/201 (GL1S/00042805/7), które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogło-
szeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie 
do dnia 4.12.2013 r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 530,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 
0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „zalicz-
ka – rej. ul. Cegielnianej” i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz przed otwarciem rokowań 
przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi 
w terminie do 60 dni od dnia zamknięcia rokowań (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od dnia 
rokowań, przy czym do zawarcia umowy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów 
i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty 
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający ro-
kowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, 
który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie 
podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłaconą 
zaliczkę organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwro-
towi. Zaliczka ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia 
umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po rokowaniach. Zastrzega 
się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226-227), tel. 32 244-
90-56

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. Józefa Szafranka nr 12/9,
ul. Wojska Polskiego nr 12/5,
ul. Heleny Modrzejewskiej  

nr 12/8,
ul. Stefana Żeromskiego nr 2/5,
ul Stefana Żeromskiego nr 2/3.

stanowiących własność Miasta 
Ruda Śląska a przeznaczonych 

do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej na rzecz ich 

najemców.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu do-
tyczącego wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod 
firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. 
w Rudzie Śląskiej prawo własności:
a) Lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Radoszowskiej 
104, 106, 108, 110 z udziałem wynoszącym 326/10000 we współwłasności 
części wspólnych  budynku i urządzeń wraz z oddaniem w użytkowanie 
wieczyste do dnia 23.09.2081 r. ułamkowej części działek oznaczonych 
geodezyjnie nr 2746/157, na której usytuowany jest budynek i 3282/157 
celem poprawienia warunków zagospodarowania działki 2746/157 o łącz-
nej pow. 2244 m2,
b) Lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Solidarności 22 
z udziałem wynoszącym 1968/10000 we współwłasności części wspólnych 
budynku i urządzeń wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 
23.02.2064 r. ułamkowej części działki oznaczonej geodezyjnie nr 754/3 
o pow. 2132 m2, na której jest usytuowany.



ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

DOMY wolno stojące na nowo powstałym osiedlu 
„Srebrne Stawy” w Bytomiu-Szombierkach

pow. 118 m2 i 144 m2

Posiadłość  207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  258/750  550 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
Dom szeregowy Wirek                125/250  465 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula 240/508 499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 749 m2  98 zł/m2 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 763 m2   98 zł/m2

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  98 zł/m2

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  98 zł/m2 
Zabrze Makoszowy pow. 1022 m2  120 tys. 
M-2 Ruda Śl.-Godula 36 m2  99 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek 39 m2  89 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek  47 m2  125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 44 m2  99,5 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  105 tys. zł 
M-4 Ruda Śl.-Bykowina 53 m2  115 tys. zł 
M-5 Ruda Śl.-Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 69 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom 62 m2  1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula  54 m2  800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek 44 m2  1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Ruda 28 m2 800 zł/m-c
Dom szeregowy Wirek          118 m2      2000 zł/m-c
Bytom Karb/Konstytucji              167 m2                               260 tys. zł 
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  1200 zł/m-c 
Ruda Śl.-Nowy Bytom  90 m2  3000 zł/m-c 
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
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NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32

602-521-635, 509-089-219
508-1750863

www.stemark.pl
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką - Najlepsze ceny 
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AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31
0,70 gr
0,70 gr
0,70 gr
za kgza kgza kg

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

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

 Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu. 
Natychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32 
240-83-20, 32 240-83-21.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408, 
32 252-97-79.

 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 
501-83-55-81.

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

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

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

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

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

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

 Pranie tapicerki meblowej. Tel. 
517-260-780.

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Ka-
sperek.

 Domofony, serwis RTV. Tel. 500-
540-743.

 Usługi transportowe, przepro-
wadzki. Szybko, tanio, solidnie. Tel. 
605-109-517.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje pro-
fesjonalne, kompleksowe kafelkowanie 
łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 
785-983-057, 784-699-569.

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

 Drobne usługi remontowe. Tel. 
696-045-930.

 POŻYCZKI fi rmowe: k. podat-
kowa, ryczałt, KPiR na cele obroto-
we, inwestycyjne. Dla fi rm nie wy-
kazujących wszystkich przychodów, 
na stracie, dochód na oświadczenie, 
szybka decyzja, tel. 32 253-90-23, 
795-406-305.

 Brukowanie, tel. 511-516-561, 32 
289-38-68. 

 Roboty ziemne, kanalizacyjne, tel. 
501-450-120. 

 Usługi koparką CAT, tel. 501-450-
120.

 Sprzątanie domów, mycie okien ofe-
ruje fi rma „Grażka”. Zbliżają się Święta 
– pozwól sobie pomóc!!! Szybko, tanio, 
solidnie. Tel. 668-128-748, 32 242-85-
66.

 Skup złomu BI-MET. Hurt – Detal. 
Tel. 728-432-000, 500-038-382.

 CENTRALNE OGRZEWA-
NIE, tel. 789-356-832.

 KOMPLEKSOWE REMON-
TY MIESZKAŃ, tel. 789-356-832.

 ODDŁUŻAMY 10 000 rata 179 zł. 
Tel. 535-500-355.

 KREDYTY konsolidacyjne, po-
zabankowe, chwilówki, wysoka 
przyznawalność. Tel. 888-484-868.

 SYLWESTER – muzyka. Tel. 
668-317-784.

 Chwilówki na dowód do 1500. Kre-
dyty. Tel. 535-006-200.

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

 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprze-
dam www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 Wirek, dwupokojowe, 40 m2, 78 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 43 m2, 89 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, jednopokojowe, 25 m2, 63 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Godula, dwupokojowe, 38 m2, 99 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, dom 160 m2, 270 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405

 Sprzedam lub wynajmę M-4, po re-
moncie, 65 m2, Godula, osiedle Lipiń-
ska. Tel. 691-377-573.

 W Rudzie Śl.-Kochłowicach – 
NOWE domy szeregowe 105 m2, 
265 tys., www.nieruchomosciga-
briel.pl, tel. 607-706-692, 605-731-
250.

 Bykowina – OKAZJA! sprzedam 
trzypokojowe 66m2, 155 tys. GABRIEL, 
tel. 607-706-692.

 Jednopokojowe, c.o. miejskie, ta-
nio, 26 m2 43 tys. Bykowina, LOKA-
TOR, tel. 793-396-040.

 CODZIENNIE NOWE OFERTY 
TANICH MIESZKAŃ na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.
PL

 Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 
50 m2, 99 tys., Ruda, LOKATOR, tel. 
793-396-040.

 Dwupokojowe, c.o. miejskie, tanio, 
36 m2, 90 tys., Halemba, superokazja. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Ruda Płd. – sprzedam dwupokojowe 
43 m2, 99 tys. GABRIEL, tel. 607-706-
692.

 Sprzedam umeblowaną komfortową 
garsonierę 30 m2, I piętro, Godula. Tel. 
531-753-325.

 Wynajmę na działalność gospodarczą 
– centrum Rudy Śl. – 48,6 m2/40 m2/ 84 
m2. Tel. 608-206-636.

 Dwupokojowe tanio 35 m2, 63 tys. 
OKAZJA. LOKATOR, tel. 793-396-
040.

 Chór „Słowiczek” posiada pomiesz-
czenia do wynajęcia na działalność go-
spodarczą – Ruda Śląska 10, ul. Krasic-
kiego 1. Tel. 509-719-516.

 Wirek, trzypokojowe 53,90 m2 – 
sprzedam, tel. 889-398-654.

 Bykowina – sprzedam, 38 m2, blok. 
Tel.  500-552-999.

 Kawalerka 36,60 m2. Po remoncie, 
umeblowana kuchnia i przedpokój. 
Sprzedam. Tel. 518-342-499.

 Kochłowice, trzypokojowe, 64 m2. 
Tel. 514-566-514.

 Do wynajęcia lokale 1600 m2, 135 
m2, powierzchnie reklamowe. Halemba, 
Kłodnicka. Tel. 604-835-094.

 Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 
42 m2, Ruda Południowa. Tel. 783-616-
610.

 Sprzedam garaż w Wirku, tel. 504- 
768-982.

 Nowy Bytom – sprzedam 37 m2, 95 
tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

NAUKA
 MATEMATYKA, tel. 501-730-
750.

 Angielski: tłumaczenia, korepetycje. 
Tel. 667-801-050.

MOTORYZACJA 
 Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 793-
780-654.

 
 Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, 
Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507-
572-625.

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

 Skup samochodów za gotówkę. 
Tel. 505-049-833.

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

 Skup samochodów wszystkich ma-
rek. Tel. 515-533-560.

 Skup samochodów wszystkich 
marek, stan obojętny. Tel. 32 275-
05-47, 603-534-003.

 Auto Skup samochodów za gotówkę. 
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKUREN-
CJA, tel. 791-669-630.

PRACA
 Poszukuję pośredników fi nanso-
wych, tel. 795-406-305.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 696-612-
924.

 Zatrudnię kafelkarza. Tel. 602-445-
909.

 Gabinet Stomatologiczy w Ru-
dzie Śląskiej zatrudni higienistkę 
stomatologiczną, tel. 601-141-450.

 Zatrudnimy telemarketerów. Nie 
wymagamy doświadczenia. Zapew-
niamy bezpłatne szkolenia. Atrakcyj-
ne wynagrodzenie + premia. Tel. 32 
440-01-11, 690-298-613.

RÓŻNE
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-
472-138.

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-
221. 

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

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

 Prawa do akcji KOMPANII 
WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-851-
852.

 Antyki, starocie, meble, fi gurki, ze-
gary, inne kupię. Tel. 515-533-560.

 
 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, 
AWO, KOMAR, RYŚ i inne, oraz czę-
ści. Tel. 515-533-560.

MATRYMONIALNE
 Kawaler, 35 lat, 170/70, lubiący kino 
i muzykę pozna pogodną panią z do-
brym gustem, redkrzysztof@gmail.
com.

CARBOTRANS Spółka z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 1
tel./fax 32 370-20-54 

e–mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

Zatrudnimy od zaraz:
KIEROWCĘ 

SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH

Wymagane są:
prawo jazdy kat. C+E• 
aktualne uprawnienia do wykony-• 
wania przewozu rzeczy
uprawnienia do przewozu ma-• 
teriałów niebezpiecznych ADR 
w cysternach

Oferujemy zatrudnienie 
w ramach umowy o pracę 
oraz atrakcyjne warunki 

wynagradzania.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

wykazu lokalu użytkowego 
usytuowanego na terenie 

Miasta Ruda Śląska: 

ul. ks. Augusta Potyki 45

stanowiącego własność Miasta 
Ruda Śląska a przeznaczonego 

do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej 

na rzecz najemcy.
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Piłka nożna – IV liga – grupa I

REKLAMA

Grunwald Ruda Śląska udał się w so-
botę do Żarek, by zmierzyć się z tamtej-
szą ekipą zielonych. Gospodarze musieli 
uznać wyższość halembian, przegrywa-
jąc 1:4. Dzięki temu, że Górnik Piaski 
przegrał ze Slavią Ruda Śląska, halem-
bianie mają w tej chwili tyle samo punk-
tów co lider. Znajdują się jednak na dru-
gim miejscu ze względu na gorszy bilans 
bramek.

Mecz z Zielonymi ułożył się po myśli 
halembian. Już w szóstej minucie spo-
tkania Brzozowski ruszył prawą stroną 
boiska – zdecydował się jednak wycofać 
piłkę przed bramkę. Do futbolówki zdo-
łał dobiec Kot i umieścił ją w siatce. Za-
ledwie dwie minuty później piłkarze 
Grunwaldu byli bliscy podwyższenia 
swojego prowadzenia. Świetne podanie 
dostał Jagodziński, ale zamiast strzelać, 
szukał on Kota. Piłka trafiła jednak pod 
nogi Brzozowskiego, ale po jego strzale 
wybił golkiper Zielonych. Z bardzo 

Grunwald współliderem 
ostrego kąta próbował dobić jeszcze Kot, 
lecz trafił w boczną siatkę bramki. Póź-
niej oba zespoły starały się wypracować 
sobie okazję, ale nie przynosiło to więk-
szych efektów. W końcu w 39 minucie 
Grunwald przeprowadził skuteczną 
kontrę – Maciongowski uciekł prawą 
stroną i dograł przed bramkę do Brzo-
zowskiego, a ten spokojnie przyjął fut-
bolówkę i posłał ją obok golkipera go-
spodarzy. W końcówce przed szansą na 
strzelenie bramki kontaktowej stanęła 
jeszcze ekipa z Żarek, ale piłka po ude-
rzeniu zawodnika Zielonych przeleciała 
ponad bramką i na przerwę Grunwald 
schodził z dwubramkową zaliczką.

Druga okazja do zniwelowania strat 
przez gospodarzy nadarzyła się w 53 mi-
nucie, kiedy to Oswald zagrał ręką w po-
lu karnym. Sędzia podyktował rzut kar-
ny, ale na wysokości zadania stanął Haas, 
który zdołał go wybronić. Dalej swoją 
przewagę powiększali za to halembianie. 

W 71 minucie Brzozowski poszedł lewą 
stroną i dograł do Jagodzińskiego, po 
uderzeniu którego piłka odbiła się od 
obrońcy i wpadła do siatki. Czternaście 
minut później po wybiciu piłki z własnej 
połowy przez Dreszera, w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem znalazł się Brzo-
zowski. Wykorzystał on okazję i było 
4:0 dla Grunwaldu. Gdy wydawało się 
już, że wynik spotkania jest ustalony, po 
kontrowersyjnej sytuacji jedynego gola 
zdołali zdobyć gospodarze – po ryko-
szecie Haas wybił piłkę, ale sędzia 

boczny uznał, że futbolówka minęła li-
nię bramki i mecz zakończył się wyni-
kiem 1:4.

Zieloni Żarki 
– Grunwald Ruda Śląska 1:4

Grunwald Ruda Śląska: Haas – 
Oswald, Szpoton (kpt), Łęcki – Wolek 
– Dreszer, Maciongowski, Jagodziński, 
Szczypior – Kot, Brzozowski

Rezerwa: Dastin Majchrzak – Lein, 
Jarczyk, Szczygieł, Kowalski, Nowic-
ki, Wróblewski

Trener: Teodor Wawoczny

Grunwald Ruda Śląska zasiada na fotelu lidera wraz z Górnikiem Piaski. Foto: arch.

Śmiało można stwierdzić, że Slavia 
Ruda Śląska budzi postrach na wyjaz-
dach. Rudzianie w sobotę zmierzyli się 
z liderem I grupy IV ligi – Górnikiem 
Piaski i dzięki wykorzystaniu rzutu kar-
nego zgarnęli komplet punktów, notu-
jąc tym samym piąte zwycięstwo na 
obcym stadionie z rzędu. Na koniec 
rundy rudzianie zajmują ósme miejsce 
w tabeli.

Oba zespoły podeszły do tego spo-
tkania bardzo ambitnie. Przez to gra 
w dużej mierze toczyła się w środkowej 
strefie boiska, a do groźniejszych akcji 
podbramkowych dochodziło rzadko. 
W pierwszej połowie po akcji indywi-
dualnej z lewej strony wszedł Moritz. 
Znajdując się w asyście dwóch obroń-
ców zdecydował się on na strzał, po 
którym piłka wylądowała prosto w rę-

kach golkipera Górnika. Szansę na ob-
jęcie prowadzenia mieli także gospoda-
rze, ale razili oni nieskutecznością.

Gdy już wydawało się, że obie stro-
ny podzielą się punktami, w doliczo-
nym czasie gry piłka w polu karnym 
trafiła w rękę zawodnika gospodarzy 
i sędzia podyktował rzut karny. Do 
futbolówki podszedł Gancarczyk, któ-
ry zdołał pokonać golkipera Górnika i 
spotkanie zakończyło się zwycię-
stwem rudzian.

– To zwycięstwo bardzo nas cieszy. 
Ostatnie dwa mecze wyglądały w na-

Sportowy rozkład jazdy
Piłka nożna – IV liga – grupa I

16 listopada, sobota, godz. 11.00 Grunwald 
Ruda Śląska – Slavia Ruda Śląska

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I
16 listopada, sobota, godz. 13.00  
LKS Dąb – Urania Ruda Śląska

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
16 listopada, sobota, godz. 13.00  

MKS Siemianowiczanka 
 – Jastrząb Bielszowice

16 listopada, sobota, godz. 13.00  
MKS Śląsk Świętochłowice – Wawel Wirek

Futsal – I liga
17 listopada, niedziela, godz. 17.00 Gwiaz-
da Ruda Śląska – Solne Miasto Wieliczka

Piłka ręczna – II liga kobiet
16 listopada, sobota, godz. 16.00  
Zgoda Ruda Śląska – MTS Żory
Piłka ręczna – II liga mężczyzn
13 listopada, środa, godz. 18.45 

SPR Grunwald Ruda Śląska   
– KS Vive II Kielce

Koszykówka – III liga
16 listopada, sobota, godz. 17.00  

MKKS Rybnik – KS Pogoń Ruda Śląska
Pływanie

16 listopada, sobota, godz. 12.00  
– basen przy ul. Chryzantem – XIV Otwarte 

Mistrzostwa Rudy Śląskiej  w Pływaniu
17 listopada, niedziela, godz. 9.00 – basen 

przy ul. Chryzantem – XIV Amatorskie Mi-
strzostwa Rudy Śląskiej w Pływaniu

Turniej piłkarski
16 listopada, sobota, godz. 9.00  

– hala sportowa przy ul. Tunkla 147a – Tur-
niej piłki nożnej z okazji Narodowego Dnia 
Niepodległości zorganizowany przez stowa-

rzyszenie Razem dla Rudy Śląskiej wraz 
z klubami piłkarskimi uczestniczącymi 
w rozgrywkach Rudzkiej Ligi Szkół dla 
trampkarzy rocznika 2003 i młodszych

szym wykonaniu średnio. Popełnialiśmy 
dużo błędów. To spotkanie pokazało, że 
zespół potrafi się skonsolidować i wy-
grać – mówił po meczu Marek Piotro-
wicz, trener Slavii Ruda Śląska.

Górnik Piaski – Slavia 
Ruda Śląska 0:1

Slavia Ruda Śląska: Franke – 
Gancarczyk, Skorupski, Szaruga, 
Moritz – Witor, Pożoga, Rejmanow-
ski M, Lach – Piwczyk, Zalewski

Zmiany: T. Rejmanowski, Pusch-
haus, Bocian, Chmurczyk

Trener: Marek Piotrowicz

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Pokonali lidera

Futsal – I liga

Zły dobrego początek

Rudzianie nadal zajmują pozycję lidera. Foto: arch. 

Kolejne zwycięstwo odnieśli fut-
saliści Gwiazdy Ruda Śląska. 
W piątek ich wyższość musieli 
uznać zawodnicy NBit-u Gliwice, 
przegrywając 2:7.

Pierwsza połowa spotkania nie 
układała się po myśli rudzian. Zale-
dwie po ośmiu minutach gry mieli 
oni na koncie pięć fauli, co zdecy-
dowanie pogorszyło ich sytuację. 
Taki stan rzeczy wykorzystali go-

spodarze. W 11 minucie korzysta-
jąc z przedłużonego rzutu karnego  
i po dobitce, objęli prowadzenie. Po 
chwili odpowiedzieli na to rudzia-
nie, którzy po dwóch trafieniach 
Krzymińskiego wyszli na prowa-
dzenie. W końcówce jednak gliwi-
czanie wykorzystali krótki karny 
i doprowadzili do remisu. Na prze-
rwę oba zespoły schodziły remisu-
jąc 2:2.

W drugiej połowie spotkanie 
kontrolowali rudzianie. Na listę 
strzelców wpisali się: dwukrotnie 
Łuszczek i jednokrotnie Działach, 
Grudzień i Krzymiński, który tym 
trafieniem skompletował hat-tric-
ka. Gospodarze nie zdołali strzelić 
żadnego gola w drugiej części gry 
i musieli uznać wyższość Gwiaz-
dy.

– To był trudny mecz, ale zdołali-
śmy opanować emocje i wygrać – 
mówił po spotkaniu Tomasz Kli-
mas, trener rudzian.

NBit Gliwice – Gwiazda Ruda 
Śląska 2:7
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Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

REKLAMA

REALIZUJEMY BONY ŻYWIENIOWE KWK HALEMBA-WIREK, KWK POKÓJ I KWK BIELSZOWICE
 ORAZ BONY SODEXO I CHEQUE DEJEUNER-SUBIEKT.

Ruda Śląska – Nowy Bytom , ul. Pokoju 14
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. 10.00-18.00

ZRÓB 

ZAKUPY

WYGRAJ SAMOCHÓD

obowiązuje od 13-19.11.2013

SZYNKA 

ZŁOCISTA 

9,99 zł/kg
DANONE JOGURT

GRATKA 115 g 

0,45 zł/szt.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 
21 dni na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miasta Ruda Śląska, plac Jana 
Pawła II 6 (II piętro, obok poko-
ju 217) wykazu wolnego lokalu 
użytkowego stanowiącego garaż 
murowany nr 47 o powierzchni 
użytkowej 12,30 m2 położonego 
w zespole 7 boksów garażowych 
w Rudzie Śląskiej przy ul. Jana 
Dobrego, który zostanie sprzeda-
ny w drodze przetargu z jednocze-
snym oddaniem w użytkowanie 
wieczyste ułamkowej części dział-
ki nr 1117/43, na której garaż jest 
usytuowany i ustanowieniem od-
płatnej służebności gruntowej na 
działce nr 1119/43.

OGŁOSZENIE

Międzynarodowy sukces
8 i 9 listopada w Berlinie roze-

grany został VIII Międzynarodowy 
Turniej w zapasach kobiet. W za-
wodach uczestniczyło ponad 300 
zawodniczek z 13 państw. Rywali-
zacja stała na bardzo wysokim po-
ziomie, a o medale było niezwykle 
trudno. W berlińskim turnieju bar-
dzo dobrze zaprezentowały się ru-
dzianki trenujące na co dzień 
w ZKS SLAVIA Ruda Śląska. Dru-
gie miejsca w swoich kategoriach 
wywalczyły: Nicol Wiezner i Pau-
lina Danisz. Obie zawodniczki są 
podopiecznymi Elżbiety Garmule-
wicz oraz uczennicami zapaśniczej 
klasy sportowej w Szkole Podsta-
wowej nr 41 w Rudzie Śląskiej.

Grad goli
Na brak emocji nie mogli narze-

kać kibice zebrani na meczu Re-
kordu Bielsko-Biała z Gwiazdą 
Ruda Śląska. W spotkaniu padło aż 
osiem bramek. Rudzianki zdołały 
jednak umieścić piłkę w siatce ry-
walek tylko trzy razy, w związku 
z czym musiały się one pogodzić 
z porażką. Na listę strzelców wpi-
sały się: dwukrotnie Marta Chmiel 
i jeden raz Daria Latka. Dla rudzia-
nek był to ostatni mecz w tej run-
dzie. Ligowe zmagania wznowią 
one z początkiem kwietnia.

Sukcesy strażników
Udane sportowe starty mają za 

sobą rudzcy funkcjonariusze Stra-
ży Miejskiej. 26 października wy-
startowali oni w I Mistrzostwach 
Polski Straży Miejskich i Gmin-
nych w wyciskaniu wielokrotnym 
sztangi leżąc. Bezapelacyjnym 
zwycięzcą zawodów okazał się 
być siłacz z Rudy Śląskiej – mł. 
insp. Mariusz Grzesik, który zali-
czył 117 powtórzeń z ciężarem 50 
kg. Mł. insp. Marcin Paterok zali-
czył 65 powtórzeń, co pozwoliło 
mu zająć VIII miejsce. Tego same-
go dnia w Gliwicach odbył się I 
Turniej Służb Mundurowych o Pu-
char Komendanta Straży Miej-
skiej. W zawodach wzięło udział 6 
drużyn. W klasyfi kacji końcowej 
rudzianie znaleźli się na czwartym 
miejscu.

W skrócie

W sobotę Wawel Wirek podejmował 
przed własną publicznością Siemiano-
wiczankę Siemianowice Śląskie i zre-
misował z nią 1:1.

W pierwszej połowie spotkania gra 
toczyła się głównie w środkowej strefi e 

Tylko remis

boiska. Jednak to goście dłużej utrzy-
mywali się przy piłce i dochodzili do 
groźnych sytuacji. Najpierw po wrzutce 
w pole karne piłka przeleciała tuż obok 
słupka bramki strzeżonej przez Gawli-
ka, następnie po uderzeniu z pierwszej 

piłki z okolic 16 metra poszybowała tuż 
nad poprzeczką. Piłkarze Wawelu także 
starali sobie wypracowywać sytuacje, 
ale nie byli w stanie ich wykończyć. 
Jedną z najlepszych miał w 42 minucie 
Lokaj, który źle uderzył znajdując się 
w polu karnym.

Rozmowa z trenerem dobrze podzia-
łała na ekipę z Rudy Śląskiej, bowiem 
od pierwszych minut drugiej odsłony 
pojedynku to właśnie ona dominowała 
na murawie. Zaledwie minutę po gwizd-
ku wznawiającym grę, piłkę od zawod-
nika gości przejął Przybyła. Będąc ra-
mię w ramię z obrońcą zdecydował się 
on na strzał. Zablokowana futbolówka 
poszybowała w górę. Skoczył do niej 
Przybyła, który bliski był przelobowa-
nia wysuniętego golkipera Siemianowi-
czanki, ale uderzona głową przez za-
wodnika Wawelu futbolówka przelecia-
ła tuż nad bramką. Po chwili goście 
uderzyli po ziemi z rzutu wolnego, ale 
bez problemów przejął piłkę Gawlik. 
Kilka minut później podanie Piętonia 
próbował wykorzystać Jaromin, ale na 
raty złapał piłkę bramkarz gości. Kiedy 

lepiej zaczął grać Wawel – bramkę 
strzelili goście. W 19 minucie po ude-
rzeniu z pierwszej piłki futbolówka po 
rękach Gawlika wturlała się do bramki. 
Sześć minut później piłkę głową w siat-
ce umieścił Jaromin, ale sędzia dopa-
trzył się pozycji spalonej i gola nie 
uznał. Strzały oddali także Kałużny 
i Lokaj, ale po uderzeniu tego pierwsze-
go dobrze interweniowała obrona, 
a uderzenie drugiego było niecelne. 
W końcówce wrzutkę w pole karne wy-
korzystał Kałużny i głową wpakował 
piłkę do siatki, doprowadzając do remi-
su. Mimo usilnych prób gospodarzy nie 
udało im się po raz kolejny umieścić 
piłki w bramce i chociaż mieli kilka bar-
dzo dobrych okazji do strzelenia gola 
w drugiej połowie spotkania, to musieli 
się pogodzić z podziałem punktów.

Wawel Wirek – Siemianowiczanka 
Siemianowice Śląskie 1:1

Wawel Wirek: Gawlik – Pyc, Grzy-
wa, Buchcik (60’ D. Majnusz), K. Ka-
łużny - G. Kałużny, Piętoń, Wilczek, 
Lokaj – Jaromin – Przybyła;

Trener: Jarosław Zajdel

Mimo wielu okazji w drugiej połowie spotkania piłkarze Wawelu musieli pogodzić się 
z podziałem punktów.

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

Cenne trzy punkty wywiózł ze-
spół Uranii Ruda Śląska z Tychów. 
Dzięki dwóm trafi eniom Kolasy go-
spodarze musieli uznać wyższość 
kochłowiczan, przegrywając 1:2. 
Kochłowiczanie od pierwszych mi-
nut zaatakowali, jednak ich próby 
umieszczenia futbolówki w siatce 
rywali nie przynosiły początkowo 
efektów. Najpierw Kolasa dobrze 
poszedł z piłką, jednak zamiast 

Komplet punktów
strzelać zdecydował się podać i ak-
cja spełzła na niczym. Po chwili po-
nownie ten sam zawodnik dograł do 
Zawiszy, ale bramkarz gospodarzy 
zdołał odbić futbolówkę. Do piłki 
dobiegł jeszcze Żak, jednak jego 
uderzenie było niecelnie. Bramce 
gospodarzy próbował jeszcze zagro-
zić Zawisza, ale po jego strzale fut-
bolówka także minęła słupek bramki 
rywali. Mimo kilku okazji na prze-

rwę kochłowiczanie schodzili bez-
bramkowo remisując z tyszanami.

W drugiej połowie meczu podopiecz-
ni Stanisława Mikusza zdecydowanie 
odważniej zaatakowali. Przyniosło to 
efekty w 65 minucie, gdy akcję Uranii 
wykończył uderzeniem w długi róg Ko-
lasa. Jednobramkowa przewaga sprawi-
ła, że kochłowiczanie się rozluźnili 
i o mały włos a gospodarze doprowadzi-
liby do remisu. Na wysokości zadania 
stanął jednak Pardela, który podbił piłkę 
ręką, dzięki czemu ta odbiła się od słup-
ka. Ta sytuacja zadziałała na zawodni-
ków Uranii niczym kubeł zimnej wody 
i w 80 minucie kochłowiczanie pod-

wyższyli swoje prowadzenie – wysta-
wienie piłki przez Zawiszę wykorzystał 
Kolasa, który strzałem z woleja umie-
ścił futbolówkę w siatce. Wynik spotka-
nia został ustalony w doliczonym czasie 
gry. Wtedy to przyspała obrona Uranii, 
a wobec trzeciej próby dobitki Pardela 
był już bezradny i spotkanie zakończyło 
się rezultatem 1:2 dla Uranii.
GKS II Tychy – Urania  Ruda Śląska 1:2

Urania Ruda Śląska: Pardela, Ba-
ran, P. Grzesik, R. Grzesik (Łuka-
szewski), Hejdysz, Mikusz, Kolasa, 
Oczko, Zawisza, Żak (‘90 Michal-
ski), Miszka

Trener: Stanisław Mikusz

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Kolejne nieudane spotkanie mają za 
sobą piłkarze Jastrzębia Bielszowice. 
W sobotę na wyjeździe zmierzyli się oni 
z Rozwojem II Katowice i chociaż na 
przerwę schodzili bezbramkowo remi-
sując z gospodarzami, to druga połowa 
w ich wykonaniu wyglądała znacznie 
gorzej i ostatecznie musieli uznać oni 
wyższość katowiczan przegrywając 4:0.

Fatalna druga połowa
Od początku to gospodarze byli 

stroną dominującą. Przez pierwsze 
45 minut jednak bielszowiczanie 
mieli wystarczająco sił, by skutecz-
nie odpierać ataki Rozwoju. Udało 
im się nawet zagrozić bramce go-
spodarzy – w sytuacji sam na sam 
z bramkarzem znalazł się Henisz, 
ale nie zdołał jej wykorzystać.

Druga odsłona pojedynku ułoży-
ła się zdecydowanie nie po myśli 
piłkarzy Jastrzębia. W ich grę wkra-
dła się nerwowość, co szybko przy-
niosło przykre konsekwencje. Po 
faulu w polu karnym sędzia podyk-
tował rzut karny. Gospodarze go 
wykorzystali i objęli prowadzenie. 
Po chwili arbiter po raz drugi po-
dyktował jedenastkę na rzecz kato-
wiczan i ci prowadzili już 2:0. Go-
spodarze złapali wiatr w żagle 
i przed gwizdkiem kończącym mecz 
jeszcze zwiększyli swoje prowadze-

nie. Najpierw skutecznie wyszli 
z kontrą, później zaś wykorzystali 
dośrodkowanie i ostatecznie spra-
wili, że bielszowiczanie schodzili 
z boiska przegrywając 4:0. Dla eki-
py z Rudy Śląskiej była to 14 poraż-
ka w tej rundzie.

Rozwój II Katowice 
– Jastrząb Bielszowice 4:0

Jastrząb Bielszowice: Bechta – 
Petrus, Skudlik, Gomoluch, He-
nisz, Sikora, Kaczmarek, Foryś, 
Kubiak, Kowalski, Szymański

Trener: Damian Malujda
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REKLAMA

XX Biegi Niepodległości

Biegiem uczcili niepodległość
Po raz XX miłośnicy biegania wy-

biegli na trasy przełajowe przy Szko-
le Podstawowej nr 15, by uczcić od-
zyskanie przez Polskę niepodległo-
ści. Na starcie tegorocznej edycji 
imprezy stanęło ponad 700 osób. Za-
wodnicy rywalizowali w kilku kate-
goriach wiekowych, na trzech róż-
nych dystansach – 3, 6 i 11 km. 
Oprócz zmagań biegowych wszyscy 
chętni mogli wziąć udział w marszu 
nordic walking.

– Nasze społeczeństwo coraz bar-
dziej docenia walory ruchu na świe-
żym powietrzu. Widzimy to na co 
dzień biegając czy jeżdżąc po Rudzie 
Śląskiej. Ludzie dostrzegli, że jest to 
dobra metoda na poprawę samopo-
czucia, a my wychodzimy naprzeciw 
ich oczekiwaniom i organizujemy za-
wody – mówił August Jakubik, 
współorganizator imprezy i dodał: – 
O jakości imprezy świadczy nie tylko 
jej poziom sportowy, który był bar-
dzo wysoki, ale także frekwencja, a ta 

po raz kolejny była rekordowa. Po-
nad 700 osób zdecydowało się bo-
wiem na start w tym biegu, pomimo 
tego, że nie była to jedyna impreza 
o takim charakterze w regionie.

W zawodach licznie wzięli udział 
nie tylko dorośli – dużą grupę na 
starcie stanowiły dzieci.

– W dzisiejszej imprezie biegło mi 
się dobrze, chociaż chwilami było 
ciężko. Na trasie sporo było liści 
i błota, ale zwycięstwo w takich wa-
runkach cieszy jeszcze bardziej – 
mówił po dobiegnięciu do mety Ra-
dosław Nogal z Mikołowa, zwycięz-
ca najmłodszej kategorii wiekowej.

Zmęczenia nie poczuł Dawid Za-
czek – utytułowany wychowanek TL 
„Pogoń” Ruda Śląska, który w biegu 
na sześć kilometrów był bezkonku-
rencyjny: – W zasadzie od początku 
prowadziłem i bez większych proble-
mów utrzymałem pierwszą pozycję 
do końca biegu. Udział w tej impre-
zie to forma treningu, ale nie ukry-

wam, że zwycięstwo cieszy – mówił 
po zawodach.

Klub miał zresztą silną reprezentację 
w tym sportowym przedsięwzięciu. – 
Bierzemy udział we wszystkich inicjaty-
wach biegowych na terenie miasta, w 
tym biegu także. Jest to fajna forma 
uczczenia niezwykle ważnej rocznicy – 
tłumaczył Czesław Jonda, trener bie-
gów w TL „Pogoń” Ruda Śląska.

Najlepszą rudzianką biorącą udział 
w zawodach była Katarzyna Czyż. 
Tuż za nią uplasowały się Sabina 
Szajbel i Kasia Szudy. Najlepszym 
rudzianinem został Sebastian Połeć. 
Na drugim stopniu podium w tej ka-
tegorii stanął Damian Połeć, a na 
trzecim Adrian Połeć.

Wyniki:
DYSTANS – 3 km – ROCZNIK 

1999 I MŁODSI – DZIEWCZĘTA: 
1. Wiktoria Piątek 2. Klaudia Lepa

3. Wiktoria Palacz 
– CHŁOPCY: 1. Radek Nogal, 2. 

Dominik Pietruszka, 3. Krzysztof 
Szychta

DYSTANS – 6 km – rocznik 1998 
I STARSI – KOBIETY: 1. Martyna 
Puschhaus, Jowita Błaszczak 3. Pa-
trycja Suchowiecka

 – MĘŻCZYŹNI: 1. Dawid Za-
czek 2. Sebastian Połeć 3. Kamil Ku-
bicki

DYSTANS – 6 km NORDIC 
WALKING – KOBIETY: 1. Bogusła-
wa Kupibida 2. Ewelina Roszkowska 
3. Kornelia Niewiadomska – MĘŻ-
CZYŹNI: 1. Ryszard Kłyś, 2. Leszek 
Mielcarek, 3. Karol Schroder.

DYSTANS – 12 km – KOBIETY 
1997 I STARSZE: 1. Dominika Wi-
śniewska-Ulfi k 2.Anna Skalska 3. 

Kasia Czyż 4. Monika Bielińska 5. 
Beata Wrońska 6. Sabina Szajbel 

– MĘŻCZYŹNI 1978-1997: 
1. Dawid Malina 2. Wojciech 

Czernek 3. Andrzej Nowak
 – MĘŻCZYŹNI 1964-1977: 
1. Mirosław Połeć 2. Adam Jagieła 3. 

Jarosław Prokop – MĘŻCZYŹNI 1954-
1963: 1. Andrzej Grzesik, 2. Andrzej 
Guzy 3. Andrzej Wrzesiński – MĘŻ-
CZYŹNI 1953 I STARSI: 1. Jan Deńca 
2. Tadeusz Jasek 3. Stefan Sikora.

Zespół Zgody Ruda Śląska zmie-
rzył się w sobotę na wyjeździe z SPR
-em II Olkusz. Gospodynie od po-
czątku sezonu przegrały wszystkie 
mecze. Tak było i tym razem – mu-

Porażkę w wyjazdowym spotka-
niu z KS KSZO Odlewnią Ostro-
wiec Świętokrzyski odnieśli w nie-
dzielę szczypiorniści Grunwaldu 
Ruda Śląska. Halembianie chociaż 
starali się gonić wynik i chwilami 
przegrywali różnicą jednego czy 
dwóch trafi eń, to przestoje i kontu-
zja bramkarza sprawiły, że osta-

Piłka ręczna – II liga mężczyzn

Raz lepiej, raz gorzej
tecznie przegrali oni różnicą sze-
ściu bramek.

Halembianie udali się do Ostrow-
ca bez kilku zawodników z podsta-
wowego składu, co już na starcie 
utrudniło ich sytuację w pojedynku 
z dobrze spisującym się w tej run-
dzie zespołem gospodarzy. Ekipa 
z Rudy Śląskiej odrobinę przyspała 

na początku meczu i dość szybko 
na tablicy wyników odbił się rezul-
tat takiego stanu rzeczy – po pięciu 
minutach SPR Grunwald przegry-
wał 6:0. Przez dłuższy czas taka 
różnica utrzymywała się, jednak w 
17 minucie halembianie zaliczyli 
dobrą serię, umieszczając piłkę w 
bramce rywali pięciokrotnie, pod-
czas gdy ci nie zdołali zrobić tego 
ani razu. Wtedy to różnica między 
zespołami stopniała do jednego tra-
fi enia. W końcówce znów lepsi 
okazali się być jednak gospodarze, 

którzy zdołali zwiększyć swoją 
przewagę. Na przerwę SPR Grun-
wald schodził przegrywając cztere-
ma trafi eniami.

Na początku drugiej połowy 
ostrowianie znów odrobinę zwięk-
szyli prowadzenie. Jednak dzięki 
dobrej serii Płonki i Langego ha-
lembianie odrobili część strat i na 
piętnaście minut przed końcem 
spotkania przegrywali różnicą 
dwóch trafi eń. Później jednak kon-
tuzji doznał Błaś, a z powodu braku 
bramkarza rezerwowego, między 

słupkami stanął Piekarczyk. Uła-
twiło to zadanie gospodarzom, któ-
rzy po dobrej serii zyskali ośmio-
bramkową przewagę i po wyrów-
nanej końcówce to oni schodzili 
z parkietu wygrywając 37:31.
KS KSZO Odlewnia Ostrowiec 
Świętokrzyski – SPR Grunwald 

37:31 (19:15)
SPR Grunwald: Błaś – Kiełbik, 

Hartel 1, Kmieć 4, Zarzycki 7, 
Płonka 5, Kurzwa, Piekarczyk, 
Lange 7, Gansiniec 7, Stogowski

Trener: Marcin Księżyk

Piłka ręczna – II liga kobiet

Bezproblemowe zwycięstwo
siały one uznać wyższość bielszowi-
czanek przegrywając 21:27.

Mecz od początku układał się na 
korzyść bielszowiczanek. W zasadzie 
od pierwszych minut spotkania to 

one prowadziły. Do szatni szczypior-
nistki Zgody schodziły z siedmio-
bramkową przewagą.

W związku z tym, że spotkanie 
przebiegało zgodnie z założeniami 
ekipy z Rudy Śląskiej, w drugiej od-
słonie gry na parkiecie swoich sił mo-
gły spróbować wszystkie zawodnicz-
ki. Pojawiały się błędy zarówno tech-
niczne jak i taktyczne, ale w związku 

z tym, że rywalki nie były wymagają-
cym zespołem, to zespół Zgody scho-
dził z parkietu zwycięsko, wygrywa-
jąc różnicą sześciu bramek.

– Przed dziewczynami jeszcze 
ogrom pracy, ale mecze z takim prze-
ciwnikiem jak Olkusz pozwalają nam 
w warunkach meczowych wychwycić 
to, co mamy poprawiać i przećwiczyć 
na treningach – mówiła po spotkaniu 

Joanna Bogusz ze sztabu szkolenio-
wego bielszowiczanek. 

SPR II Olkusz – Zgoda 
Ruda Śląska 21:27 (8:15)

Zgoda Ruda Śląska: Ploch, Brze-
ska – Dziółko, Wojcik, Góral, Ma-
ciejowska, Frątczak, Kafel, Pocheć, 
Sobota, Hodyjas, Baranowska, 
Rolnik.

Trener: Viktoria Flizikowska

Na trasach przełajowych przy SP nr 15 w Rudzie Śląskiej-Halembie pojawiło się ponad 
700 osób.

ZRÓB

 ZAKUPY

WYGRAJ SAMOCHÓD

Ruda Śląska – Wirek, ul. Obr. Westerplatte 7
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. 10.00-20.00

REALIZUJEMY BONY ŻYWIENIOWE KWK HALEMBA-WIREK, KWK POKÓJ I KWK BIELSZOWICE
 ORAZ BONY SODEXO I CHEQUE DEJEUNER-SUBIEKT.

obowiązuje od 13-19.11.2013

SZYNKA 

ZŁOCISTA 

9,99 zł/kg
DANONE JOGURT

GRATKA 115 g 

0,45 zł/szt.
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Koszykówka – III liga mężczyzn

Pożegnanie legendy
Piłka nożna

Legendarny piłkarz Ruchu Cho-
rzów i reprezentacji Polski Gerard 
Cieślik został w piątek (8.11.) pocho-
wany na chorzowskim cmentarzu 
przy ulicy Granicznej. W czwartek 
(7.11.) przy ulicy Cichej, podczas 
czuwania, wybitnego piłkarza niebie-
skich pożegnało cztery tysiące osób. 
– Nie mówimy „żegnaj”, mówimy „do 
zobaczenia!” – mówił w trakcie spe-
cjalnej adoracji odbywającej się na 
murawie stadionu ks. Mirosław Frie-
drich.

– Świeć Panie nad duszą Gerarda 
Cieślika. Nie ma już takich piłkarzy na 
świecie jak on. Rzadko już dziś można 
spotkać zawodników, dla których naj-
ważniejsza jest zwykła uczciwość – 

podkreślał pan Piotr, wieloletni kibic 
niebieskich.

Ta śmierć mocno wstrząsnęła śro-
dowiskiem piłkarskim w Polsce. Hołd 
wielkiemu piłkarzowi oddano także 
w Rudzie Śląskiej.

– Ci najbardziej wtajemniczeni mó-
wili do niego „Gienek”. Znawcy futbo-
lowych tematów nazywali „Mały łącz-
nik”. Miał zaledwie 163 cm wzrostu, 
ale na boisku, podobnie jak w życiu, 
nie miał sobie równych. Zawsze starał 
się łączyć, nigdy nie dzielił. Niezależ-
nie od tego, kto jakie prezentował po-
glądy i jakie barwy klubowe nosił. Co 
nie przeszkadzało mu darzyć wielką 
miłością Śląsk i swój klub, jakim był 
Ruch Chorzów – wspominała w trakcie 

ostatniej sesji Rady Miasta Barbara 
Wystyrk-Benigier – przewodnicząca 
Komisji Sportu i Kultury Fizycznej 
Rady Miasta Ruda Śląska. – Mógł za-
rabiać wielkie pieniądze gdzie indziej. 
Mógł czerpać korzyści ze swojego do-
robku sportowego daleko stąd. Jednak 
zawsze odmawiał. Kiedy w prywatnej 
rozmowie pytałam go, dlaczego nie 
zdecydował się przejść do Legii War-
szawa, on żartobliwie odpowiadał: – 
Wiesz, oni by mnie tam nie rozumieli – 
dodała.

Msza żałobna odbyła się w kościele 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej  
Maryi Panny w Chorzowie-Batorym. 
Na uroczystościach pojawiło się wiele 
ważnych osobistości. Podczas pogrze-
bu złożono wiązanki od Rady Miasta 
i mieszkańców Rudy Śląskiej oraz pre-
zydent Grażyny Dziedzic. 

Gerard Cieślik był piłkarzem Ruchu 
Chorzów i reprezentacji Polski. Koń-

Po dwóch tygodniach przerwy ko-
szykarze Pogoni wrócili do rozgrywek 
trzecioligowych. W sobotę podejmo-
wali oni przed własną publicznością 
MCKS Czeladź i chociaż zdołali sobie 
wypracować znaczną przewagę, to du-
ża liczba popełnianych błędów sprawi-
ła, że ułatwili w końcówce szalony po-
ścig gościom. Rudzianom udało się 
jednak dowieźć korzystny dla siebie re-
zultat do syreny kończącej pojedynek 
– ostatecznie wygrali 76:73.

Szalona końcówka
Pogoń zaczęła ten mecz odrobinę 

ospale, przez co początek spotkania był 
dość wyrównany. Ostatecznie po pierw-
szej kwarcie rudzianie mieli tylko dwa 
punkty przewagi nad czeladzianami 
(19:17). Druga kwarta wyglądała w 
wykonaniu koszykarzy Pogoni lepiej. 
Dzięki udanym kontratakom schodzili 
oni na przerwę z dziesięciopunktową 
przewagą (43:33).

Po przerwie podopieczni Marcina 
Cyrana lepiej zagrali w obronie, co 

cząc karierę miał na koncie 167 goli 
strzelonych dla niebieskich w ekstra-

przekuło się na wynik – mieli na koncie 
o 20 punktów więcej niż goście. Ostat-
nia kwarta w wykonaniu rudzian wypa-
dła jednak bardzo słabo. Dużo błędów, 
łatwe straty i zdobywanie punktów w 
zasadzie wyłącznie przez wykorzysta-
nie rzutów osobistych sprawiło, że ta 
przewaga błyskawicznie malała. Go-
ście jednak mieli zbyt mało czasu na to, 
by całkowicie odpracować straty, a sy-
gnał kończący spotkanie zabrzmiał 
w momencie, gdy na tablicy wyników 
widniała trzypunktowa przewaga go-
spodarzy.

– Cieszymy się zwycięstwa. Mecz nie 
przebiegł idealnie, ale myślę, że to w 
dużej mierze efekt długiej przerwy w 

grze. To spotkanie nas dużo nauczy, bo 
sporo błędów popełnili doświadczeni 
zawodnicy. Przed nami bardzo istotny 
mecz w Rybniku i w porównaniu do te-
go, co zagraliśmy dzisiaj, musimy się 
wspiąć na wyżyny. Jednak wiem, że 
chłopcy potrafią grać zdecydowanie le-
piej – powiedział po spotkaniu trener 
Marcin Cyran.

Pogoń Ruda Śląska – MCKS  
Czeladź 76:73

Pogoń Ruda Śląska: Jeleń 10, Mo-
drzyński 3, Kuczera 4, Mol 8, Łapot 
6, Sgodzaj 3, Bobrowski 1,Stankala 
10, Goczok, Morawiec 5, Tomecki 14, 
Wilkin 12. 

Trener: Marcin Cyran

Mimo dużej ilości błędów popełnianych  
w końcówce meczu rudzianom udało się do-
wieźć korzystny rezultat do końca spotkania.

klasie. Zmarł w niedzielę (3 listopada) 
mając 86 lat. Robert Połzoń

Wyjątkowym świętem handballu 
można nazwać to, co działo się w sobotę 
w Rudzie Śląskiej. W hali Zgody w 
Bielszowicach odbył się „Turniej Old-
bojów Ruda Śląska 2013” w piłce ręcz-
nej kobiet i mężczyzn. W imprezie wzię-
ło udział w sumie osiem zespołów. Cho-
ciaż najlepszymi drużynami w swoich 
grupach zostali reprezentanci Czech, to 
tytuły najlepszych zawodników imprezy 
zdobyli reprezentanci Rudy Śląskiej – 
Stella Kubiczek i Marcin Księżyk.

– Taki turniej to metoda na rozpo-
wszechnienie tej dyscypliny i miłe spę-
dzenie czasu, ale przede wszystkim jest 
to okazja do spotkania się  tych, którzy 
za młodu grali w piłkę ręczną i do dziś 
darzą ogromnym uczuciem ten sport – 
mówił Janusz Szymczyk, członek za-
rządu Śląskiego Związku Piłki Ręcz-
nej.

W grupie kobiecej walczyły ze so-
bą: Zgoda Ruda Śląska, Stupava (Sło-
wacja), Hranice (Czechy) oraz Silesia 

Stars Polska, zaś w grupie męskiej: 
Grunwald Halemba, Zagłębie Lubin, 
Brno (Czechy) oraz Hana (Czechy).

Wśród pań najlepszy okazał się być 
zespół z Hranic. Na drugim stopniu 
podium stanęła ekipa bielszowickiej 
Zgody. Trzecie były panie z Silesia 
Stars, zaś czwarte reprezentantki sło-
wackiej Stupavy.

Wśród panów także prym wiedli 
Czesi. Na najwyższym stopniu po-
dium stanęła bowiem Hana. Tuż za 
nią uplasował się Grunwald. Na naj-
niższym stopniu podium stanęli re-
prezentanci Zagłębia Lubin. Ostatnie 
miejsce zajęła ekipa z Brna.

Tytułami najlepszych zawodników 

Piłka ręczna

Zmagania oldbojów
nagrodzono reprezentantów Rudy Ślą-
skiej – Stellę Kubiczek i Marcina Księ-
żyka. Oboje podkreślali, że tego dnia 
najważniejsza była dobra zabawa.

– Bardzo się cieszę z tego wyróżnie-
nia, ale podziękowania należą się całej 
drużynie. Mieliśmy okazję nie tylko ry-
walizować ze sobą, ale przede wszyst-
kim dobrze się bawić i to było najważ-
niejsze – mówił Marcin Księżyk, naj-
lepszy zawodnik turnieju.

– Jak ktoś za młodu złapie bakcyla, 
to pomimo upływu lat z tego nie wyra-
sta i handball w jego sercu zostanie, 
dlatego takie turnieje to fajna sprawa 
– dodała Stella Kubiczek, najlepsza za-
wodniczka imprezy.

Wyniki wszystkich spotkań 
 – grupa żeńska: 

Zgoda Ruda Śląska 
 – Silesia Stars 11:8 

Stupava – Hranice 9:24 
Hranice – Zgoda Ruda Śląska 16:10 

Silesia Stars – Stupava 20:8 
Stupava – Zgoda Ruda Śląska 5:18 

Hranice – Silesia Stars 19:13
Wyniki wszystkich spotkań  

– grupa męska: 
Zagłębie Lubin – Halemba 11:13 

Brno – Hana 15:15 
Halemba – Brno 20:14 

Hana – Zagłębie Lubin 16:7 
Zagłębie Lubin – Brno 17:14 

Hana – Halemba 14:11

Tenis stołowy

Po raz trzynasty zuchy, harcerze i in-
struktorzy Hufca ZHP Ruda Śląska 
spotkali się, by rywalizować ze sobą w 
turnieju tenisa stołowego oraz uczcić 
na sportowo Święto Niepodległości. W 
szranki stanęło i dzielnie rywalizowało 
o tytuł harcerskiego mistrza białej pi-
łeczki ponad 70 osób. Impreza odbyła 
się w sobotę 9 listopada w Szkole Pod-
stawowej nr 15 w Rudzie Śl.-
Halembie.

– Ten turniej organizujemy od 2000 
roku przy współpracy z UKS-em Ha-
lembianką – tłumaczy harcmistrz 
Bogdan Blaut, organizator imprezy 

O mistrzostwo białej piłeczki
i dodaje: – Od dwóch lat turniej jest 
także sposobem na uczczenie Święta 
Niepodległości. Dzięki temu przy jed-
nej okazji łączymy przyjemne z poży-
tecznym – wychowanie patriotyczne 
i sportowe.

W turnieju wystartowali mali i duzi. 
– Poziom jest zróżnicowany, bo w tur-
nieju biorą udział zarówno dzieci jak i 
dorośli. Warto propagować ten sport, 
bo dzięki niemu można nie tylko miło 
spędzić czas, ale także rozwinąć myśle-
nie i poćwiczyć koordynację – mówi 
Bożena Polińska-Zocłońska, sędzia 
główny zawodów.

Turniej był okazją do dobrej zabawy.

Rywalizacja sportowa jednak 
zdaniem uczestników zeszła na 
drugi plan. Najważniejsza była bo-
wiem dobra zabawa.

– Głównie jest to dobra zabawa. 
Po to tak naprawdę tu przychodzi-
my. Mamy okazję powygłupiać się, 
ale też sprawdzić swoje umiejętno-
ści – podkreślała 14-letnia Sandra 
Kurzeja, uczestniczka turnieju.

W poszczególnych kategoriach 
wiekowych triumfowali: Zuzanna 
Czyż, Mikołaj Skuczeń, Katarzyna 
Honorowicz , Michał Peteja, San-
dra Kurzeja, Daniel Miemiec, Ka-
mila Hergesel i Marek Skuczeń.

Pokonani obiecali szlifować 
formę na kolejną edycję turnieju, 
która odbędzie się w przyszłym 
roku. Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

W czwartkowym czuwaniu wzięło udział ok. 4 tys. osób.
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