Z Rudy do „Mam Talent”

Foto: arch.

Choć mieszka w Rudzie Śląskiej dopiero
od ok. roku to świetnie się tutaj odnalazła
i zdążyła pokochać nasze miasto. Mało tego
– jest o niej coraz głośniej w całej Polsce.
Inna Biliaieva, bo o niej mowa, to mieszkanka Nowego Bytomia, która w ubiegłą sobotę
podczas programu „Mam Talent” dostała się
do ﬁnału. Jej pokaz z bańkami mydlanymi
zachwycił zarówno publiczność, jak i jurorów.
Pasją Inny jest tworzenie baniek, a przede
wszystkim – robienie z tego prawdziwego
show, które ujęło jurorów „Mam Talent”. Ci w castingach dali artystce zielone
światło i szansę występu „na żywo”. Dzięki temu Inna zaprezentowała się
w sobotę w programie, podczas którego wybierano pierwszą ﬁnałową dwójkę.
– Nie ukrywam, że bardzo się stresowałam, patrząc na pozostałe, utalentowane
osoby. Jednak skupiałam się na tym, żeby zrobić taki występ, aby publiczność
go zapamiętała. Chciałam pokazać, że bańki mogą być „wow” – mogą być
prawdziwym widowiskiem – mówiła Inna.
I to się udało. Inna w sobotnim programie decyzją jurorów zakwaliﬁkowała
się do ﬁnału dziesiątej edycji „Mam Talent”. Ponownie zobaczymy ją w grudniu.
Wywiad z Inną Biliaievą przeczytacie w kolejnym wydaniu „WR”.
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RZEMIEŚLNICY

Pasowani na uczniów

– Cieszę się, że w Rudzie Śląskiej jest
młodzież, chcąca kształcić się w zawodach cechowych, a także z tego, że w naszym mieście tak dużo jest rzemieślników, którzy przyczyniają się do rozwoju
miasta. Pamiętajcie, że dobro wspólne
powinno nam wszystkim przyświecać.
Ucząc się i wykonując rzetelnie swoją
pracę stajecie się odpowiedzialnymi
obywatelami – mówiła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Macie
wspaniałych mistrzów, więc czerpcie
z ich wiedzy pełnymi garściami – dodała.
W tym roku szkolnym podpisano 62
umowy, które umożliwią uczniom praktyczną naukę zawodu. 23 uczniów rozpocznie naukę fryzjerstwa, 11 będzie się
kształcić w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, a dziewięciu
w zawodzie cukiernik. Oprócz tego po
pięciu uczniów będzie zdobywać doświadczenie w zawodzie lakiernik i sto-

larz, po dwóch w zawodzie blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów
samochodowych i fotograf. Z kolei
w zawodzie kucharz, piekarz i wędliniarz będzie się kształcić po jednej osobie.
W Rudzie Śląskiej młodzież może
doskonalić się w 70 różnych zakładach.
– Jestem stolarzem i kształcę uczniów
już 30 lat – podkreślał Jakub Wyciślik,
podstarszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości. – Młodzież zawsze zaczyna
od tych najdrobniejszych rzeczy. Zapoznając się materiałami i urządzeniami,
z czasem coraz więcej rzeczy osoby te są
w stanie wykonać. Dochodzi do tego, że
już w trzeciej klasie swoim uczniom daję
pewne małe roboty dla klienta. Po wykonaniu zawożą je i mogą wysłuchać
opinii na temat swojej pracy – tłumaczył. – Kilku moich byłych uczniów ma
swoje zakłady rzemieślnicze. Trochę

osób pracuje w stolarstwie, pewna grupa wyjechała za granicę z dobrym papierem czeladniczym, a część wybrała
górnictwo. Niezależnie od dalszej ścieżki kariery wszystkie te osoby mają fach
w ręku. Są to osoby uczciwe, które w domu i dla sąsiedztwa są w stanie wszystko
zrobić – mówił.
Spośród uczniów, którzy zostali pasowani, 32 uczęszcza do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1, 13 uczniów
uczy się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, a trzech w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 7. Pasowanych
zostało również 14 uczniów spoza Rudy
Śląskiej. Droga ucznia w rzemiośle jest
bardzo klarowna. Po trzech latach nauki
zawodu otrzymuje on tytuł czeladnika,
który jest uznawany w całej Unii Europejskiej. Po kolejnych trzech może starać się o uprawnienia mistrzowskie. Może również założyć własną działalność.

Foto: AW

62 uczniów zostało w środę (25.10) zaprzysiężonych na adeptów sztuki rzemieślniczej. Wręczono też
odznaczenia wyróżnionym mistrzom szkolącym. Praktyczne szkolenie zawodowe młodzieży prowadzi
obecnie 70 rudzkich zakładów zrzeszonych w Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości.

Uroczyste pasowanie odbyło się w Domu Kultury w Bielszowicach.
Przypomnijmy, że Cech Rzemiosł
i Przedsiębiorczości sprawuje nadzór nad
szkoleniem zawodowym, praktycznym
aspektem nauki rzemiosła, kontroluje
wszystkie uprawnienia, np. pedagogiczne

czy mistrzowskie, a także organizuje różnorodne wydarzenia. Cech Rzemiosł
i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej liczy obecnie 76 członków, z czego 70 zakładów prowadzi szkolenie uczniów. AW
OGŁOSZENIE
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

REKLAMY

Rozmawiali o Goduli i Orzegowie
Najważniejsze zrealizowane inwestycje w obu dzielnicach to m.in.: budowa
drogi rowerowej przy ul. Joanny od
ul. Szyb Zoﬁi do ul. Solskiego, remont
chodnika przy ul. Latki, remont ul. Modrzejewskiej oraz wykonanie przejścia
dla pieszych przy ul. Joanny oraz przy ul.
Solskiego. Z kolei inwestycjami w trakcie realizacji są: budowa mieszkań komunalnych przy ul. Stromej/Bytomskiej, rewitalizacja rynku orzegowskiego w kwartale pomiędzy ul. Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka i Hlonda, remont nawierzchni ul. Nowaka oraz Hlonda (od
ul. Plater do ul. Młodego Górnika) oraz
zagospodarowanie terenu przed kawiarnią (inwestycja w ramach rewitalizacji
Burloch Areny).
W dalszej części spotkania mieszkańcy
skarżyli się przede wszystkim na brak
miejsc parkingowych, zwłaszcza w rejonie Szpitala Miejskiego przy ul. Lipa.
– Szpital będzie się rozbudowywał. Powstanie zupełnie nowy blok, w którym będą się mieścić poradnie przyszpitalne
z zapleczem zabiegowym. W założeniu ma
on być połączony z istniejącym obiektem.
W budynku ma się też znajdować specjalistyczne ambulatorium. W ramach tej inwestycji powstaną również nowe miejsca
parkingowe. Wtedy też powinny się rozwiązać problemy z dojazdem i parkowaniem – tłumaczyła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Foto: AL

Jesienne spotkania prezydent miasta z mieszkańcami już na półmetku. W miniony czwartek (26.10) władze
Rudy Śląskiej rozmawiały o bieżących sprawach i problemach z mieszkańcami Goduli oraz Orzegowa.
W Szkole Podstawowej nr 36 odbyło się już piąte spotkanie w jesiennym cyklu spotkań.

Ostatnie spotkanie odbyło się dla mieszkańców dwóch dzielnic.
Z kolei mieszkańcy jednego z bloków
przy ul. Modrzejewskiej zgłaszali brak
miejsc parkingowych na ich osiedlu.
Sprawa jest jednak dość skomplikowana,
ponieważ część terenu znajdującego się
przy budynkach należy do miasta, a część
do spółdzielni. – Nie możemy tego parkingu zrealizować w ramach remontów bieżących. Z uwagi na wykonanie odwodnienia, musimy przygotować dokumentację.
Takich miejsc i zgłoszeń mamy wiele i że-

by te kwestie rozwiązać, potrzebujemy
czasu – poinformował wiceprezydent
Krzysztof Mejer.
Kolejnymi problemami, które poruszyli
mieszkańcy, była kwestia likwidacji garaży przy ul. Lipa i Lipińskiej. Jednak jak
się okazuje, miasto nie ma takich planów.
– Na naszym terenie nie planujemy żadnej
likwidacji garaży. Nie będziemy też wypowiadać umów – zaznaczyła Grażyna
Dziedzic.
Agnieszka Lewko
OGŁOSZENIE

HARMONOGRAM JESIENNYCH SPOTKAŃ PREZYDENT
GRAŻYNY DZIEDZIC Z MIESZKAŃCAMI:
6.XI. – poniedziałek – godz. 17.00 – Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 170;
9.XI. – czwartek – godz. 17.00 – Halemba – Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Lexa 14;
14.XI. – wtorek – godz. 17.00 – Bykowina – R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa;
16.XI. – czwartek – godz. 17.00 – Ruda – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28.

Stomatolog | Ginekolog
Chirurg | Dermatolog
Pracownia Protetyczna
– Krzysztof Mazur
PROMOCJA! Tylko o 800 zł za koronę
porcelanową na podbudowie cyrkonowej!
NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba
tel. 32 700-77-33, 731-077-667
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Rozpoczyna się modernizacja ul. Zjednoczenia

|KOCHŁOWICE

Już wkrótce szykuje się przebudowa ul. Zjednoczenia w Kochłowicach.
Mieszkańcy czekali na tę inwestycję wiele lat. W ramach niej przebudowana zostanie również kanalizacja i powstanie nowe oświetlenie.
W roku 2017 na inwestycje
związane z drogami zarezerwowano
ponad 61 mln zł, z czego prawie
2 mln zł na przebudowę dróg
gruntowych. Największe wydatki
wiążą się z budową trasy N-S,
w tym 36 mln zł na powstający
właśnie odcinek od ul. Bukowej
do ul. Kokota. Jeśli zaś chodzi
o drogi gruntowe to obecnie
trwa modernizacja ul. Ciasnej,
a końca dobiega przebudowa ul.
Grochowskiej.
wierzchnia z betonowej kostki brukowej zostanie położona od skrzyżowania z ul. Tunkla do miejsca, gdzie
kończy się istniejąca już nawierzchnia
z kostki – informuje Sławomir Drożdżał z Wydziału Dróg i Mostów UM.
Co więcej, podczas modernizacji
nawierzchni zostanie wybudowana

Foto: AW

Gruntowa część wspomnianej ulicy
zostanie zmodernizowana, a prace
– oprócz przebudowy nawierzchni
– obejmą również budowę chodnika,
ścieżki rowerowej, oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Przebudowa będzie
kosztować prawie 1,9 mln zł, a wykonawca, który plac budowy przejął w minioną środę (25.10), na realizację zadania ma osiem miesięcy. – Prowadzimy obecnie duże inwestycje drogowe,
takie jak budowa kolejnego etapu trasy N-S czy modernizacja ul. Górnośląskiej, ale nie zapominamy o modernizacji dróg gruntowych – podkreśla
prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Ulica Zjednoczenia to droga gruntowa, która tylko w pewnej części pokryta jest kostką brukową. Dzięki planowanemu remontowi utwardzona zostanie jej dalsza część. – Nowa na-

Przebudowa ul. Zjednoczenia ma potrwać osiem miesięcy.
także kanalizacja deszczowa, obejmująca podziemny zbiornik retencyjny.
Z kolei wzdłuż całej ulicy powstanie
chodnik i ścieżka oraz oświetlenie zasilane siecią ziemną (20 słupów alumi-

Dzikie parkingi – tak, czy nie?

niowych z oprawami typu LED). Zadanie obejmuje również przebudowę
zjazdów do posesji i sieci teletechnicznej.
Agnieszka Lewko

| HALEMBA

Z interwencją w sprawie parkingów przy ulicach Solidarności, Olszynowej
i Międzyblokowej zwrócił się jeden z mieszkańców. Przed blokami w tym
rejonie istnieją dzikie parkingi, a właściwie miejsca, z którego kierowcy
urządzili sobie miejsca do parkowania. – Kiedyś były w tych miejscach
trawniki i miejsca zielone. Z czasem zostało to zdewastowane, bo kierowcy parkują tam samochody – żali się mieszkaniec dzielnicy. – Chciałbym
wiedzieć, czy w tych miejscach można parkować i czy Straż Miejska mogłaby zainteresować się tą sprawą – dodaje.
Okazuje się, że w takich przypadkach Straż Miejska nie ma podstaw, by
karać parkujących tam mieszkańców.
Choć tereny te nie są utwardzone i nie
ma tam wyznaczonych parkingów, postój jest dozwolony. – Kierujący pojazdami, które są zaparkowane w przedmiotowym miejscu, nie naruszają przepisów o ruchu drogowym. W 2015 roku
o powyższym fakcie Straż Miejska informowała ówczesny Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – mówi Marek Partuś.
Arkadiusz Wieczorek

Atak nożownika.
80-latka nie żyje
Do tragicznych wydarzeń doszło w poniedziałek o poranku w Bykowinie.
W mieszkaniu przy ul. Sikorek 26-letni
wnuczek zaatakował swoją babcię, która została śmiertelnie poraniona. Ciężko ranni
zostali także brat oraz ojciec prawdopodobnego sprawcy.
Informacja o zdarzeniu dotarła do służb
ratunkowych ok. godz. 9. Świadek poinformował, że w oknie jednego z domów przy
ul. Sikorek widać zakrwawioną postać. Na
miejscu pojawiły się cztery zespoły ratownictwa medycznego, a także policja. Okazało się, że w mieszkaniu rozegrała się rodzinna tragedia. Ze wstępnych informacji wynika, że 26-letni mężczyzna zaatakował
80-letnią babcię, która nie żyje. Z ranami zadanymi nożem do szpitala w Chorzowie traﬁł także 23-letni brat sprawcy, a do lecznicy
w Rudzie Śląskiej-Goduli przewieziono jego
64-letniego ojca. Mężczyźni byli w ciężkim
stanie i przeszli operacje. Do szpitala pod
okiem policjantów traﬁł także 26-letni mężczyzna, który zadawał ciosy. Mężczyzna
miał poranioną rękę. Został zatrzymany.
Sprawą zajmuje się Komenda Miejska
Policji w Rudzie Śląskiej wraz z Prokuraturą Rejonową. – Na miejscu zebraliśmy ślady
oraz zabezpieczyliśmy materiał dowodowy
do dalszego postępowania – informuje Arkadiusz Ciozak, oﬁcer prasowy rudzkiej policji.
Na razie nie wiadomo, jakie były motywy
działania 26-latka. Według informacji okolicznych mieszkańców, w domu przy ul. Sikorek nie dochodziło do większych awantur
z interwencją mundurowych.
JO
REKLAMA

Foto: AL

Z informacji, jakie uzyskaliśmy
w Urzędzie Miasta wynika, że tereny
przy budynku Solidarności 1 i Olszynowej 4 są własnością wspólnoty
mieszkaniowej i zostały przez nią wyznaczone jako miejsca postojowe. Natomiast teren za budynkiem ul. Międzyblokowej 1, na którym parkują pojazdy, jest własnością miasta. – Teren
ten jest niezagospodarowany bez jakichkolwiek ograniczeń co do wjazdu
pojazdów – tłumaczy Marek Partuś,
komendant Straży Miejskiej w Rudzie
Śląskiej.

KRONIKA POLICYJNA

Parkowanie w tym miejscu jest dozwolone.

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

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

– Nie tak to powinno wyglądać. Nie dosyć, że nie do końca wiadomo, jak to załatwić, to jeszcze jako osoba starsza nie będę
w stanie wystać w takiej kolejce. Tym bardziej, że punkty miały być otwarte do 20,
a słyszałam, że zamykane są o godz. 14
– skarżyła się w rozmowie z nami jedna
z mieszkanek, uprawniona do otrzymania
rekompensaty.
W sumie takie prawo uzyskało ok. 235
tys. m.in. emerytów i rencistów. Tymczasem punktów, gdzie można osobiście złożyć wniosek, jest w całym kraju kilkadziesiąt. W naszym mieście są to trzy miejsca
(kopalnie Pokój, Bielszowice i Halemba)
i według informacji Ministerstwa Energii są
one czynne w godzinach od 7 do 14 (jedynie infolinie czynne są w godzinach od 8 do

W kolejce po deputat

20). Największe kolejki były przy nich
w pierwszym dniu wprowadzenia w życia
ustawy. Jednak czas na składanie wniosków
to 21 dni, a więc można to zrobić do 18 listopada.
Część osób zwróciła się w tej sprawie do
Urzędu Miasta, który jednak nie może pośredniczyć w składaniu wniosków.
– W związku z licznymi zapytaniami osób
ubiegających się o wypłatę rekompensaty
z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla
informujemy, że Urząd Miasta Ruda Śląska
nie może potwierdzać danych zawartych we
wniosku oraz podpisu i pełnomocnictw do

złożenia wniosku – informuje Adam Nowak,
rzecznik prasowy rudzkiego magistratu.
– Wynika to wprost z przepisów prawa, bowiem prawo o notariacie stanowi, że czynności tych dokonuje notariusz. Jedynie w sytuacji, gdy w danej gminie nie ma kancelarii
notarialnej, zadanie to może zrealizować
urząd gminy. Sytuacja ta nie dotyczy Rudy
Śląskiej, ponieważ w mieście funkcjonuje
siedem kancelarii notarialnych – dodaje.
Właśnie z podpisem notariusza wniosek
o wypłatę 10 tys. zł rekompensaty można
wysłać pocztą. Tu jednak wśród mieszkańców pojawiają się informacje, że spotkali

Lista kancelarii notarialnych w Rudzie Śląskiej
za Krajową Radą Notarialną:
Notariusz BORGULAT-SZOSTAK KATARZYNA, Pl. J. Pawła Ii 3/3, 41-709 Ruda Śl.
tel. 32 342 21 56 fax: 32 342 21 56, email: katarzynaszostak@tlen.pl
Notariusz BUKOWSKI MARIUSZ, Niedurnego 48/4, 41-709 Ruda Śląska
tel.: 32 733-58-31, fax 32 733 58 31, email: mariuszbukowski@rejent.pl
Notariusz CZERNECKA-DĄSAL MAŁGORZATA, Kłodnicka 97, 41-706 Ruda Śląska
tel.: 664-640-366 fax: 48 32 707-44-96, email: kancelaria@notariusz-ruda.pl
Notariusz DURZYŃSKA-TRYBUS JANINA, Czarnoleśna 49/1, 41-709 Ruda Śląska
tel.: 32 242-01-08 fax: 32 342-41-00, email: kancelariaruda@gmail.com
Notariusz HIMMEL-MINKINA EWA, Radoszowska 166, 41-707 Ruda Śląska
tel.: 32 242-84-99 fax: 32 242-89-19, email: notariuszminkina@onet.eu
Notariusz MINKINA-SETKIEWICZ SYLWIA, Radoszowska 166, 41-707 Ruda Śl.
tel.: 32 242-84-99 fax: 32 242-89-19, email: notariuszminkina@onet.eu
Notariusz PIWOŃSKA-KOMOSA KATARZYNA, Czarnoleśna 49/1, 41-709 Ruda Śl.
tel.: 32 242-01-08 fax: 32 342-41-00, email: kancelaria@notariuszruda.com.pl

Foto: JO

Od 24 października emeryci
i renciści oraz inne osoby
uprawnione mogą składać wnioski
o przyznanie rekompensaty za
deputaty węglowe. W związku
z tym od kilku dni m.in. przed
trzema kopalniami w Rudzie
Śląskiej ustawiają się kolejki.
Wnioski można jednak złożyć
również drogą pocztową, unikając
czekania. W tym celu można udać
się do jednej z siedmiu kancelarii
notarialnych w naszym mieście.
Bowiem podpis notariusza jest
niezbędny, aby wniosek wysłany
drogą pocztową, był ważny.

Przed kopalniami w pierwszych dniach były tłumy.
się oni z notariuszami, którzy za taką usługę
dyktują sobie nawet 200-500 zł. Skontaktowaliśmy się jednak z kancelariami notarialnymi w Rudzie Śląskiej, które deklarują, że
kosztuje to ok. 30-40 zł (we wniosku nie ma
określonej kwoty pieniężnej, a w tej sytuacji
poświadczenie podpisem notariusza kosztuje 20 zł + VAT, jednak we wniosku o rekompensatę są dwa miejsca na podpisy, a więc
poświadczenie może kosztować dwukrotność podstawowej kwoty). Dodajmy, że
w przypadku wysyłania wniosku pocztą na
kopercie należy napisać „REKOMPENSATA” i przy rozpatrywaniu liczy się data
stempla pocztowego.
Joanna Oreł

Gdzie złożyć wniosek
w Rudzie Śląskiej?
• KWK Bielszowice
– budynek Dyrektora
ds. Ekonomicznych
(pokój nr 14); ul. Halembska
160, godz. otwarcia: 7-14
• KWK Halemba – budynek
Dyrekcji B (pokój nr 8 A),
ul. Kłodnicka 54, godz. otwarcia:
7-14
• KWK Pokój – budynek Dyrekcji
(pokój nr 16), ul. Niedurnego 13,
godz. otwarcia: 7-14

KMP RUDA ŚLĄSKA

– Każdy, kto uzna, że zanim usiądzie za
kierownicą
samochodu,
potrzebuje
sprawdzić stan swojej trzeźwości, będzie
mógł sam wykonać takie badanie. Zaku-

Nowoczesne alkomaty w komisariatach
pione dzięki wsparciu Urzędu Miasta Ruda Śląska alkomaty AL-4000 to urządzenia stacjonarne, przeznaczone do użytkowania w miejscach publicznych. Badanie
nimi jest prostą i całkowicie bezpłatną
czynnością – zaznacza Arkadiusz Ciozak,
oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. – W alkomacie zastosowano „policyjną” technologię czuj-

nika elektrochemicznego, dzięki czemu
zarówno precyzja pomiaru, jak i stabilność działania jest gwarantowana. Kolejne kroki wykonywania pomiaru oraz wynik wyświetlane są na ekranie LCD. Do
badania jako ustnik wykorzystywane są
słomki, których odpowiedni zapas został
przekazany wraz z urządzeniami – dodaje.

Alkomaty dostępne są w Komendzie
Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej przy
ul. Hallera w Nowym Bytomiu, w Komisariacie I przy ul. Mickiewicza w Rudzie,
Komisariacie III przy ul. Solnej w Kochłowicach oraz w Komisariacie IV przy
ul. Różyckiego w Wirku i w Komisariacie
V przy ul. Solidarności w Halembie.
Agnieszka Lewko

Foto: KMP Ruda Śląska

Z nowoczesnych alkomatów
można skorzystać już
w rudzkiej komendzie i czterech
komisariatach. W ten sposób
mieszkańcy mogą w razie
wątpliwości sprawdzić swoją
trzeźwość przez całą dobę.

Nowe alkomaty są dostępne
w pięciu komisariatach.
REKLAMA
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ALICJA MAJEWSKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
17 listopada na deskach Miejskiego
Centrum Kultury wystąpi Alicja Majewska
w towarzystwie Włodzimierza Korcza.
Ta niekwestionowana diwa polskiej sceny
muzycznej zaprezentuje m.in. utwory
z nowej płyty, wydanej po 20 latach,
ale z pewnością wróci także
do muzycznych standardów.
– Jest Pani niekwestionowaną damą polskiej piosenki. Takie przeboje jak „Być kobietą”, „Odkryjemy miłość nieznaną”, czy „Jeszcze się tam żagiel bieli” znają
i kochają przedstawiciele każdego pokolenia. A przy
tym jest Pani artystką skromną, z ogromną klasą. Pani
karierze nie towarzyszą żadne skandale, napompowane akcje promocyjne, jak to często bywa w przypadku
artystów młodego pokolenia. Dobra muzyka zawsze
broni się sama?
– Sądzę, że dzisiejsze czasy są po prostu bardzo trudne
dla młodych artystów. Kiedyś wystarczyło być sobą,
mieć talent, dbać o swój warsztat, rozwijać się, brać
udział w festiwalach, a otrzymana na nich nagroda otwierała furtkę do popularności, budziła zainteresowanie mediów. Skupiano się na twórczości. Dzisiaj najlepiej sprzedają się sensacje, a specjaliści od marketingu zbyt mocno
ingerują w wizerunek wykonawców. Istnieje też trend
kompleksowej pracy nad utworem – najlepiej samemu
skomponować, napisać tekst i zaśpiewać. Oczywiście są
wybitne osoby, utalentowane w każdej z tych dziedzin,
jednak nieliczne. Sądzę, że warto postawić na współpracę dobrego tekściarza, kompozytora i piosenkarza. To
dobry repertuar jest tym, co niesie wykonawców, a mamy
w Polsce naprawdę wiele świetnych głosów wśród młodych ludzi.

Bo wszystko może się stać...
– Niedawno ukazała się Pani najnowsza płyta
„Wszystko może się stać”. Dla fanów nie lada gratka
i prawdziwy rarytas, albowiem musieli czekać na to
prawie 20 lat! Skąd tak długa przerwa pomiędzy wydawnictwami?
– Czas biegnie naprawdę szybko... Oboje z Włodzimierzem Korczem byliśmy bardzo zajęci, zaangażowani
w wiele projektów. Zainspirowała nas dopiero propozycja
dużej wytwórni fonograficznej, której przedstawiciele,
pod wrażeniem naszego występu na opolskim festiwalu
w 2015 roku, namówili nas do pracy nad nową płytą. Presja czasu i zapisów kontraktu podziałały mobilizująco.
– Utwory na nowym krążku są bardzo różnorodne
i zawierają świetne teksty autorstwa między innymi
Artura Andrusa, Moniki Patryk, Jacka Cygana, Andrzeja Sikorowskiego, Wojciecha Kejne i Marka Grońskiego. Który z nich jest Pani szczególnie bliski, a który
stanowił największą trudność, wyzwanie?
– Wszystkie utwory są mi bliskie tekstowo, ponieważ
nigdy nie śpiewam niczego, czego nie czuję, z czym nie
mogę się utożsamiać, identyfikować. Natomiast wyzwaniem muzycznym był dla mnie utwór „Witraże marzeń”
– bardzo bluesowy, zatem nietypowy dla mojego stylu
śpiewania.
– Szczególnym smaczkiem jest duet z Arturem Andrusem, który oczywiście napisał także dowcipny, charakterystyczny dla jego stylu, tekst. Skąd pomysł na
taki utwór?
– O, to prawda, ja także ogromnie lubię ten utwór. Artur
jest człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym. Tekst jest
liryczny, refleksyjny, a jednak przy tym tak bardzo „Andrusowy”! Ciekawa jest sama historia powstania tej piosenki. Po wielu nie do końca udanych próbach, już prawie

zrezygnowano z pomysłu naszego duetu, panowie rozjechali się do domów. I nagle… kompozycja powstała dosłownie w ciągu godziny. Artur wysłał tekst o godzinie 2
w nocy, Włodek usiadł przy fortepianie i o godz. 3 piosenka była gotowa.
– No właśnie – o muzykę jak zwykle zadbał Włodzimierz Korcz. Na czym polega swoisty fenomen Państwa
wieloletniej współpracy? Czy zawsze jesteście Państwo
zgodni w muzycznych wizjach, czy czasami „iskrzy”?
– Oczywiście, że iskrzy! Współpracujemy ze sobą 40
lat, znamy się ze sceny, ale także z życia w drodze, przebywania w hotelach, restauracjach, za kulisami. Najbardziej
jednak iskrzy podczas prób, które bywają bolesne. Włodek
współpracuje przecież nie tylko ze mną, ale także z wieloma artystami i jak sam mówi, czasem wie o nas więcej, niż
my sami o sobie. Jest osobą niesłychanie odpowiedzialną,
rzetelną, wszystko zawsze musi być dopięte na ostatni guzik, skrojone na miarę jego oczekiwań. Zawsze powtarzam, że muzyka Korcza jest przyjemna, łatwa dla słuchacza w odbiorze, ale trudna do zaśpiewania dla wykonawcy.
Długie nuty, przeciągane frazy... Korcz zawsze wie, ile
można „wycisnąć” z danego artysty, aby pokazać to, co
w nim drzemie najcenniejszego. Uważa także, że najważniejszy w piosence jest jej tekst, a muzyka ma stanowić
tło, uwydatniające płynące z tekstu przesłanie. Do tego
oboje z Włodkiem zgadzamy się w tych najbardziej zasadniczych, fundamentalnych kwestiach. Mamy podobny
system wartości i to wszystko składa się na wieloletnią
udaną i bardzo dla mnie pouczającą współpracę.
– 17 listopada wystąpi Pani na scenie Miejskiego
Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej
z recitalem promującym najnowszą płytę. Czy cieszy
się Pani na spotkanie ze śląską publicznością? Kiedy

miała Pani ostatnią okazję wystąpienia dla widzów
z naszego regionu?
– Oczywiście, zawsze cieszę się na spotkanie z publicznością! A rudzką wspominam bardzo miło, zwłaszcza
z zeszłorocznego Festiwalu Orkiestr Dętych. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, widownia dopisała
i bawiliśmy się znakomicie. Występ ten stanowił zresztą
kolejny dowód na to, że współpraca z takim muzykiem jak
Włodzimierz Korcz jest dla mnie dobrodziejstwem – aranże utworów np. na orkiestrę dętą, bądź symfoniczną nie
stanowią dla niego problemu. Tym razem spotkamy się
z Państwem w bardziej kameralnej atmosferze sali widowiskowej MCK i z największą przyjemnością zaprezentujemy utwory z najnowszej płyty jak i znane przeboje. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia!
MCK
OGŁOSZENIE

LISTOPAD
Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 20, tel. 32 248-13-18
3 listopada, godz. 17.00
Finał XIII Regionalnego Konkursu Poetyckiego po ślonsku im. Ks. Norberta Bonczyka
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
41-711 Ruda Śląska, ul. E. Kokota 170, tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl
10 listopada, godz. 19.00
PRZEBÓJ SEZONU – komedia nieprzewidywalna Krzysztofa Jaroszyńskiego.
Ta komedia udowodni, że jednego dnia możesz być na szczycie, a następnego na dnie. Życie wymyśla najdziwniejsze rozwiązania! Zabawne dialogi,
niespodziewane zwroty akcji rozbawią nawet największych ponuraków. Bilet:60 zł

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka, 41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 26,
tel./fax 32 248-44-57, e-mail: muzeumrudasl@interia.pl
14 listopada – 12 grudnia
Wystawa pokonkursowa 50. Konkursu Plastyki Nieprofesjonalnej „Rudzka Jesień”
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
17 listopada, godz. 18.00
KONCERT ALICJI MAJEWSKIEJ – „Wszystko może się stać”. Bilety w cenie: 90 zł, 85 zł , 70 zł
ALICJA MAJEWSKA i WŁODZIMIERZ KORCZ „WSZYSTKO MOŻE SIĘ STAĆ”. Alicja Majewska, jeden z najpiękniejszych głosów polskiej piosenki,
w koncercie promującym najnowszą płytę Artystki - „Wszystko może się stać”. Nowy repertuar wzrusza, bawi, ale także skłania do zastanowienia
się nad tym, co w życiu ważne.

Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej ul. Janasa 28
17 listopada, godz. 18.00
Koncert Jesienny „Słowa są ważne”. Wstęp wolny
Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI
ul. P. Niedurnego 69, 4-709 Ruda Śląska
17-19 listopada
XII Spotkania Górskie ,,Lawiny”. Wstęp wolny.
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
41-711 Ruda Śląska, ul. E. Kokota 170, tel. 32 240-21-25 www.domkulturyrsl.pl
18 listopada, godz. 18.00
JOHAN STRAUSS OPERETKA „Wiedeńska krew”. Bilet: 50 zł
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ORZEGÓW

Czarny Las

Języki obce nie są im straszne

Uczniowie poznali kulturę krajów europejskich.
Podczas wielkiego finału wręczono nagrody i zaprezentowano zwycięskie prace. – Tydzień Języków Obcych znów okazał się strzałem w dziesiątkę. Szkoda
tylko, że na następny taki Tydzień trzeba czekać kolejny
rok – mówił Patryk Obarski, uczeń ZSP nr 2.
AL

WIREK

Foto: JO

O historycznych postaciach

Spotkanie poprowadzili Andrzej Godoj i Jan Wyżgoł.
O Błażeju Rodze i jego córce Marii, Edmundzie
Giemsie, Erneście Pohlu czy Karolu Goduli – m.in.
o tych postaciach, związanych z historią Rudy Śląskiej,
dyskutowano w piątek podczas spotkania na Ficinusie.

Była to okazja do przypomnienia nieco już zapomnianych postaci, które wywodzą się z naszego miasta lub
są z nim związane, a których działalność wykraczała
daleko poza granice Rudy Śląskiej.
Ostatni piątek na Ficinusie poprowadzili Jan Wyżgoł, prezes Towarzystwa Przyjaciół Rudy Śląskiej
oraz Andrzej Godoj, historyk i kustosz Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Ten pierwszy mówił m.in.
o Błażeju Rodze, wybitnym chemiku. – Był on nazywany ojcem polskiej chemii węgla. A swoje odkrycia
w trakcie Międzywojnia wprowadzał jako dyrektor koksowni Wawel – podkreślał Jan Wyżgoł.
Jan Wyżgoł mówił także m.in. o Marcie Rodze, córce chemika, która z kolei znana jest z tworzenia przepięknych witraży w kościołach całej Polski. Natomiast
historyk Andrzej Godoj wspominał m.in. dzieje króla
cynku, czyli Karola Goduli. Ale oprócz historii, było
też o sporcie. A to za sprawą Edmunda Giemsy oraz
Ernesta Pohla.
JO

NOWY BYTOM

Kino pod znakiem profilaktyki

Stowarzyszenie świętowało swoje 10-lecie.
tętnić również dlatego, że ta zmienia się z roku na roku.
M.in. przeprowadzono rewitalizację Burloch Areny, powstało Centrum Inicjatyw Społecznych, a teraz szykuje
się przebudowa centralnej części Orzegowa. – Przez
dziesięć lat wydarzyło się to, o czym kiedyś nawet nie
myśleliśmy, ani nawet nie marzyliśmy – podkreśla Jerzy
Porada, członek Towarzystwa Miłośników Orzegowa,
który od 2005 roku prowadzi stronę internetową dzielnicy.
Obecnie Towarzystwo Miłośników Orzegowa skupia ok. 100 członków, w tym jest grupa ponad 30 byłych mieszkańców dzielnicy, którzy mieszkają za granicą (głównie w Niemczech). Sobotnie spotkanie
(28.10) w restauracji Adria było okazją do ich spotkania się, podsumowania dziesięciu lat działalności i porozmawiania o kolejnych działaniach. Podczas uroczystości wręczono również honorowe wyróżnienia dla
osób związanych z Towarzystwem.
JO

WIREK

Szykują się do egzaminu
Ruszyła pierwsza edycja projektu „Egzamin dojrzałości bez zaległości”, w ramach którego maturzyści z Rudy Śląskiej przygotowują się do egzaminu
dojrzałości z języka polskiego pod okiem polonisty.
Zajęcia odbywają się w MBP na Wirku.
Każde z nich zaczyna się od „wejściówki”. – Przeprowadzamy je na naszych telefonach, ponieważ test
znajduje się stronie „Quizizz”. Dzięki właśnie tej
stronie mamy natychmiastową informację, co należy
powtórzyć, jakie są ewentualne wątpliwości, a także,
co zostało opanowane rewelacyjnie. Proszę się jednak nie stresować, nikt nikogo nie ocenia. Niemniej
jednak najlepszy wynik zawsze zostaje nagrodzony

– tłumaczy Daniel Knapik, koordynator projektu. Powtórka każdej epoki zaczyna się od mapy myśli, na
której znajdują się najważniejsze informacje. – Jak
wiadomo na mapie myśli, znajdują się jedynie hasła
główne, tak więc konieczne jest tutaj poszerzanie naszych horyzontów poprzez korzystanie z dodatkowych
materiałów, czy repetytoriów – dodaje Daniel Knapik. Dzięki współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Wirku (Galeria Krekot) to właśnie tutaj odbywają się maturalne powtórki. Na „Egzamin dojrzałości bez zaległości” można zapisywać się u Katarzyny
Machnio (e-mail: katarzyna464machnio@gmail.
com).
AW
REKLAMA

Foto: AW

Kolejny sezon „Kina dla
kobiet” w rudzkim kinie Patria wystartował. Tym razem
podczas spotkania postawiono na profilaktykę. – Niektórzy myśleli, że to już koniec
kina, ale my się nie poddajemy i wychodzimy z założenia,
że szczęśliwe mamy to te, które dbają też o swój rozwój
zawodowy. Cieszymy się
z dzisiejszego sukcesu i wejścia w nowy sezon z tak liczną
frekwencją – mówiła Patrycja
Pelka, pomysłodawczyni spotkań. Głównym punktem spotkania była prelekcja na temat profilaktyki raka szyjki
macicy, poprowadzona przez ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, doktora Wojciecha Cnotę. Honorowym
gościem była także prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Jak zawsze nie zabrakło prezentacji firm działających z myślą o kobietach. Zebrane w kinie panie mogły

Dziś już mało kto pamięta Orzegów sprzed
dziesięciu lat. Można śmiało podsumować, że
miniona dekada była kluczowa, jeżeli chodzi
o rekultywację i zmiany w tej dzielnicy. Nie
małe były i nadal są w tym zasługi Towarzystwa Miłośników Orzegowa, które w sobotę
świętowało 10-lecie istnienia.
Orzegów to druga po Chebziu najmniejsza
dzielnica naszego miasta. Jednak to ludzie
mieszkający w swojej małej ojczyźnie stanowią o jej sile. I to właśnie oni 8 października
2007 roku spotkali się w domu parafialnym
przy kościele pw. św. Michała Archanioła, by
założyć Towarzystwo Miłośników Orzegowa.
– Już dwa lata wcześniej przy okazji obchodów
jubileuszu 700-lecia powstał komitet organizacyjny, co
tak naprawdę było impulsem do późniejszego założenia
stowarzyszenia – podkreśla Iwona Skrzypczyk-Sikora,
prezes Towarzystwa Miłośników Orzegowa. – Na samym początku głównie skupialiśmy się na działaniach,
które aktywizowały dzieci. Od samego początku zajęliśmy się też pracą na naszym starym, orzegowskim cmentarzu, który był w opłakanym stanie. Udało nam się także znaleźć i odrestaurować pomnik poległych górników.
Małymi kroczkami tworzyliśmy inicjatywy, które stały się
cyklicznymi działaniami – dodaje.
Wśród nich znalazło się także wydawanie kalendarza
orzegowskiego, organizacja spacerów po Orzegowie
oraz kwest w okresie Wszystkich Świętych, powstał także album orzegowski, a dwa lata temu w dzielnicy świętowano jej 710-lecie. Ubiegły rok przebiegał z kolei pod
hasłem Rok Sportu Orzegowskiego, a ten poświęcony
jest muzyce w Orzegowie. Życie w dzielnicy zaczęło

Foto: JO

Dekada zmian

Foto: ZSP nr 2

Tydzień Języków Obcych to akcja, która już po raz
kolejny odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Uczniowie mieli okazję nie tylko sprawdzić
swoje zdolności językowe, ale także mogli poznać kulturę, tradycję oraz ciekawostki związane z poszczególnymi krajami.
– Nauka języków obcych to nie tylko czytanie podręczników i odrabianie zadań z gramatyki. Ważne jest
to, aby uczniowie zrozumieli kulturę i zwyczaje panujące w krajach, w których używa się języków, których się
uczą. Nasza impreza jest idealną do tego okazją – tłumaczyła Joanna Szczygieł, nauczycielka języka angielskiego w ZSP nr 2.
W tym roku w rudzkiej „dwójce” zorganizowano
m.in. konkurs na najlepszy skecz oraz dyktando z poezji. Szczególną popularnością cieszyła się olimpiada
z języka angielskiego. Nie zabrakło także prezentacji
na temat krajów europejskich i warsztatów ekonomicznych w języku angielskim.

Z ŻYCIA MIASTA | 2.11.2017

W „W Kinie dla kobiet” pojawiły się tłumy.
skorzystać z porad kosmetyczek, dietetyczek oraz
uczestniczyć w prezentacji ćwiczeń sportowych. Tradycją kina jest także losowanie atrakcyjnych nagród
wśród wszystkich uczestniczek imprezy. Na zakończenie panie wspólnie zobaczyły film „Wszyscy moi mężczyźni”. Kolejne „Kino dla kobiet” już 24 listopada.

AW
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KULTURA

Malarstwo to swego rodzaju język

– Film „Twój Vincent” jest swego rodzaju nowością w kinematograﬁi…
– Jeżeli chodzi o innowacje w kinie, to oczywiście
ﬁlmy animowane wcześniej powstawały. Nigdy jednak nie powstał ﬁlm pełnometrażowy, który byłby
w całości malowany. Możliwe, że już nigdy więcej
tego rodzaju ﬁlm nie powstanie. Jeżeli sekundę sceny maluje się nawet około tygodnia, to wydłuża się
okres produkcji. Oczywiście wzrastają też koszty.
– Prace nad ﬁlmem trwały kilka długich lat.
Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z tym niebywałym dziełem i jak do tego doszło?
– W roku 2015. Na uczelni zwróciłam uwagę na
plakat informujący o tym, że poszukiwani są malarze. Wysłałam zgłoszenie wraz z portfolio z moją
twórczością prezentującą poziom warsztatu i umiejętności. Zaproszono mnie do Gdańska na trzydniowe testy, podczas których trzeba było zrobić kilka
klatek animacyjnych. Po etapie testowym odbyło się
dwumiesięczne szkolenie i mogłam zacząć pracę.
– Rozumiem, że aby wziąć udział w tego rodzaju projekcie, potrzebny jest przede wszystkim
dobry warsztat i doświadczenie malarskie. Gdzie
stawiałaś swoje pierwsze kroki jako przyszła artystka? Gdzie rozwijałaś swój talent?
– Po szkole podstawowej zdałam do szkoły plastycznej w Zabrzu i tam spędziłam okres gimnazjum
i liceum. Wtedy, szczerze mówiąc, myślałam o architekturze. Chodziłam nawet na kurs przygotowawczy do egzaminów na politechnice. W międzyczasie jednak udało mi się wygrać konkurs Artystyczny Indeks Hestii (przyp. red. konkurs organizowany przez Grupę Ergo Hestia i gdańską ASP).
Dzięki temu zdobyłam indeks na studia do Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie zdobyłam tytuł magistra sztuki. Kolejne lata to studiowanie graﬁki oraz studia doktoranckie na kierunku sztuki
piękne. To w tym czasie rozpoczęłam właśnie pracę
przy ﬁlmie.
– Wróćmy więc już konkretnie do pracy nad samym ﬁlmem. Dla mnie olbrzymim zaskoczeniem
było to, że malarze przygotowywali nawet kilkanaście obrazów dziennie!

– Przyznaję, że ta praca nie należała do najłatwiejszych. Przemysł ﬁlmowy pod względem terminów jest
okrutny. Z pracy we własnej pracowni, we własnym rytmie, trzeba było przestawić się na pewnego rodzaju produkcję fabryczną. W najlepszym dniu udało mi się namalować 14 obrazów.
– Skąd wiedziałaś jak się do tego zabrać? Każdy
malarz ma inną linię, styl.
– Malując konkretną scenę każdy z nas dostał reprodukcję Van Gogha i tzw. keyframe’a, czyli namalowane
przez artystów propozycje postaci w stylu postimpresjonisty. Najdłużej trwało oczywiście malowanie pierwszej
klatki. Trzeba było precyzyjnie wymieszać kolory
i sprawdzić, czy zgadzają się z reprodukcjami z Muzeum
Van Gogha.
– Każda klatka to jeden obraz?
– Tak, to co namalowałam na specjalnie przygotowanym podobraziu było fotografowane, po czym szpachlą
zdejmowałam świeżo skończony obraz i zaczynałam kolejny, często przedstawiał to samo, ale z minimalną zmianą. Klatka po klatce, tak jak w ﬁlmie. Tak było w przypadku statycznych ujęć z postacią listonosza Josepha
Roulin, które malowałam. Inna historia to ujęcia z ruchem kamery, na przykład scena początkowa zbliżenia
od pejzażu miasta do sceny bójki. Każda klatka w tej scenie całkowicie różniła się od następnej, więc kiedy malowałam dwie klatki dziennie to już było dużo. Wtedy sekunda ﬁlmu zajmowała mi cały tydzień pracy. Ostatnio
wyliczyłam, że same sceny z listonoszem to ponad tysiąc
obrazów, a przecież jeszcze malowałam sceny pejzażowe
oraz czarno-białe.
– To znacznie więcej niż sporo. Ilu was, malarzy
wzięło łącznie udział w projekcie?
– Podobno było nas 125, ale nie udało mi się poznać
wszystkich malarzy, ponieważ prace jednocześnie odbywały się w trzech studiach – największym w Gdańsku –
gdzie pracowałam ja, we Wrocławiu – gdzie nagrywano
materiał referencyjny z aktorami i namalowano część
czarno-białych scen retrospekcji do ﬁlmu oraz w Atenach. Projekt tworzyli głównie Polacy. Kiedy przyjechałam na Pomorze pracujących artystów było około 20.
Pod koniec ta liczba zwiększyła się do 80, jak nie więcej
stanowisk. W końcowej fazie realizacji produkcji, po

OGŁOSZENIE

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA,
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowych znajdujących się w rejonie
ul. Gabrieli Zapolskiej, która zostanie
oddana w najem na okres 3 lat na cele
działalności produkcyjno – składowo
- magazynowej, ul. Wiśniowa, która
zostanie oddana w dzierżawę na okres 3
lat pod istniejący ogródek przydomowy,
ul. Gabrieli Zapolskiej, która zostanie
oddana w najem na okres 3 lat pod
urządzenia infrastruktury technicznej.

Foto: arch.

3 listopada o godz. 18.30 w rudzkim kinie studyjnym Patria odbędzie się rudzka premiera
ﬁlmu „Twój Vincent”. Seans połączony będzie ze spotkaniem z twórcami dzieła, w tym z pochodzącą z Rudy Śląskiej malarką Martyną Wolną. Dziś rozmawiamy z nią o tym, jak powstawał ten ﬁlm oraz o twórczości Van Gogha.

pierwszych zapowiedziach, na kilka tygodni przyjeżdżali
do nas artyści z różnych stron świata. Każdy malarz miał
osobną stację – taką małą pracownię, do której nie mogło
dochodzić naturalne światło. Wszystko po to, aby kontrolować oświetlenie obrazów, by sceny i kolory się ze sobą
zgadzały na każdym ujęciu z tą samą postacią malowaną
przez różnych artystów. Oczywiście nad światłem czuwał pracownik techniczny.
– Jak Ci się malowało Van Gogha? Czy Ty w ogóle
lubisz jego twórczość?
– Malarstwo jest jak swego rodzaju język. Jeżeli ktoś
ten język rozumie, to umie się też nim odpowiednio posługiwać. Jestem z wykształcenia malarką, dlatego malowanie stylem Van Gogha było dla mnie łatwe. Wcześniej
oczywiście znałam jego twórczość, jednak za nią nie
przepadałam. Sztukę odbieramy w bieżącym kontekście

czasów, w jakich się znajdujemy. Słoneczniki Vincenta
van Gogha, tak samo jak Mona Liza Leonarda da Vinci to
ikony sztuki, które zostały sprofanowane poprzez powielanie ich na wszelkiego rodzaju gadżetach, kubkach, segregatorach, brelokach. Nie doświadczamy tych obrazów
w medytacyjnej przestrzeni muzeum, ale w masowej popkulturze wyprodukowanego nadmiaru rzeczy nieprzydatnych. Stąd też brak mojego zainteresowania. Kiedy
jednak zaczęłam malować konkretne obrazy, przeglądać
je, zwłaszcza te mniej znane, udało mi się dostrzec coś
więcej, niż tylko aspekt komercyjny. Dostrzegłam, że
malowała je po prostu bardzo wrażliwa osoba.
– Dziękuję za rozmowę.
Dominika Rusin, Paweł Wątroba
Pełny wywiad dostępny na stronie
www.rudaslaska.pl
REKLAMA

Nie wiesz co zrobić?
Wpadłeś w kłopoty?

MAMY ROZWIĄZANIE

POŻYCZKI BANKOWE
POŻYCZKI POZABANKOWE
CHWILÓWKI
NA OŚWIADCZENIE
ZŁÓŻ WNIOSEK ONLINE
www.centrum9.pl

OGŁOSZENIE

Ruda Śląska
ul. Niedurnego 38
(obok OPTYKA)

tel. 32 244-21-31
10.11.2017 r. godz.19.00 Dom Kultury
w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
ul. E. Kokota 170; 41-711 Ruda Śląska
Bilety do nabycia: Sprzedaż internetowa:
www.kupbilecik.pl, KASA DK Bielszowice tel. 32 240 21 25 / 26

Barbara Blaut Niezależny Operator Finansowy Centrum9 z siedzibą w Kozach 43-340, przy ul. Bielska 37, NIP 937 173 23 57 informuje, iż jako pośrednik kredytowy
współpracuje z: UnilinkCash, Provident, Tak To, Incredit, Netcredit,Zaplo, Aasa, TF Bank, Vivus, Optima, Hapi, Euroloan, Mogo, Ferratum, Getin Bank, Axcess, Euroexpert,
Europożyczka, Capital Service, Mikrokasa, Supera, Fundusz Korona, Wygodna Pożyczka, FGP, Idea Pożyczka, OGI, Agar, CashIn, Dineros, Łatwy Kredyt, Cross Loan, MG Finance,
Eurocent, Chwilówki Śląsk, Euro Kasa i otrzymuje od ww pożyczkodawców wynagrodzenie I w ramach współpracy jest umocowany do dokonywania wszelkich czynności
faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów o dany produkt ﬁnansowy (umów pożyczki/kredytu).
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ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

z czego można skorzystać i gdzie szukać pomocy. Co roku organizujemy dwa wyjazdy
– w okresie świątecznym oraz wiosną, kiedy
to wybieramy się w góry. Najpierw jeździliśmy do Domu Nauczyciela w Jaszowcu, potem do Polanicy czy dwukrotnie do Duszni-

Złote odznaki otrzymały Elżbieta
Kramek z SP nr 30 i Krystyna
Krzywdzińska-Nagel z SP nr 27.

ków, w tym roku też planujemy taki wyjazd –
mówi Teresa Szota, przewodnicząca sekcji.
Oprócz tego emeryci ZNP biorą udział
w licznych wydarzeniach kulturalnych
w mieście. – Robimy bardzo dużo, bo tylko
w ten sposób możemy sobie pomóc. Jeżeli
wyjdziemy, zachęcimy innych do tego, to
przecież dzięki temu zadbamy o siebie i nie
będziemy zamykać się w czterech ścianach
– podkreśla Teresa Szota.
Okazją do wspólnego spotkania było także to środowe (25.10), kiedy to członkowie
sekcji emerytów i rencistów ZNP świętowali jej 60-lecie. W trakcie spotkania uhonorowane zostały osoby, które działają w ZNP
więcej niż 60 lat, osoby, które mają 50 oraz
25 lat członkostwa i osoby które właśnie odchodzą na emeryturę. Wręczono również
dwie złote odznaki. – To dla nas bardzo
ważne osoby, bo w swojej pracy i działaniu

Foto: JO

Sekcja emerytów i rencistów ZNP w Rudzie Śląskiej liczy sobie blisko 150 osób,
a najstarsze z nich mają ponad 90 lat. Wiek to
jednak kwestia umowna, bo dzięki wzajemnej współpracy i pomocy członkowie sekcji
są bardzo aktywni. – Spotykamy się dwa razy
do roku – wiosną i jesienią. Jest to czas, kiedy mogę poinformować wszystkich o tym,

60 lat minęło...

Foto: JO

Sekcja emerytów i rencistów
Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Rudzie Śląskiej
ma już 60 lat. Z tej okazji jej
członkowie spotkali się, by
podsumować dotychczasowe
lata działalności oraz
uhonorować jubilatów
i kolejnych emerytów. Którzy
zresztą działają w naszym
mieście bardzo prężnie.

12 nauczycieli od ponad 60 lat działa w ZNP.
opieramy się na ich doświadczeniach.
Członkowie sekcji bardzo często pomagają
nam w rozwiązywaniu rozmaitych problemów, bo posiadają oni ogrom bezcennej

wiedzy, za co także im dzisiaj dziękujemy
– zaznaczyła Irena Gajdzik, prezes Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Rudzie Śląskiej.
Joanna Oreł

JUBILEUSZ SHDK „HALEMBA”

Klub powstał w 1967 roku, jednak na
dobre zaczął działać w 1991 roku. – Rok
1991 był przełomowy w pracy klubu, kiedy
to regres doprowadził do jego upadku i za-

Od 50 lat oddają krew
wieszenia działalności. Po dwuletniej
przerwie i nieszczęśliwym zbiorowym wypadku w kopalni Halemba, stwierdzono,
że taka organizacja jest potrzebna, bo
wówczas potrzebowaliśmy zebrać krew
dla osób poszkodowanych – mówi Dariusz
Kaźmierczak, prezes Klubu Honorowych
Dawców Krwi przy KWK Halemba.
Obecnie w klubie zrzeszonych jest ok.
150 członków. W większości są to osoby
związane z kopalnią Halemba. Razem z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach cyklicznie organizują oni zbiórki krwi. – Do tej pory średnio
w roku przeprowadzaliśmy część takich akcji, w których bierze ok. 50-60 osób, dzięki
którym udaje się zebrać ok. 25 litrów krwi,
która następnie kierowana jest do banku
krwi. Natomiast w przyszłym roku planujemy
12 akcji, ponieważ chcemy przyciągnąć jak
najwięcej osób, chcących oddać krew dla
potrzebujących – podkreśla Kaźmierczak.
– Warto, bo satysfakcja, że można w taki
sposób pomóc innym ludziom i wszystko za-

leży od naszej dobrej woli, jest nieoceniona
– dodaje.
I to dzięki właśnie dobrej woli minione
50 lat obfitowało w rekordowe akcje. Największa z nich odbyła się w 2000 roku,
kiedy to przy klubie SHDK w Halembie
krew oddało 275 osób, dzięki którym udało się zgromadzić 135,5 litrów krwi. I właśnie też rekordzistów uhonorowano podczas sobotniej uroczystości. Ta rozpoczęła
się od mszy w kościele pw. Matki Boskiej
Różańcowej, skąd krwiodawcy przemaszerowali do hali MOSiR-u w Halembie.
Podczas spotkania między innymi wręczono odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu, które otrzymali: Grzegorz Szostok (29 litrów oddanej
krwi), Roman Smolarski (38 l), Michał
Mania (40 l), Edward Pela (60 l), Tomasz
Gwizdała (38 l), Tadeusz Kralka (28 l),
Sylwester Prokop (58 l), Marek Kachnowicz (46 l) oraz Mirosław Grzegorczyk
(38 l). Ponadto uhonorowano osoby od lat
związane z działalnością klubu i go wspie-

Foto: JO

Od lat dzielą się z innymi
najcenniejszym lekiem, jaki
tylko może być. Dzięki temu
pomagają w ratowaniu życia
i zdrowia ludziom z całej
Polski. Stowarzyszenie
Honorowych Dawców Krwi
przy KWK Halemba pomaga
już od 50 lat. Z tej okazji
w minioną sobotę (28.10)
odbyły się jubileuszowe
uroczystości, w trakcie
których m.in. wręczono
odznaki dla zasłużonych
dla zdrowia narodu oraz
osób zaprzyjaźnionych
i współpracujących z SHDK
Halemba.

Podczas jubileuszu wręczono honorowe odznaki.
rające. Odbyła się także prezentacja pamiątkowego medalu.
Działalność klubu SHDK w Halembie to
jednak nie tylko akcje krwiodawstwa, ale
również wspólna integracja jego członków.
Dotychczas mieli oni okazję m.in. wziąć

udział w wycieczkach do Zakopanego,
Ustronia, w Góry Sowie, czy do Zabytkowej Kopalni Złota w Tarnowskich Górach.
Co roku obchodzony jest także Światowy
Dzień Krwiodawcy (14 czerwca) oraz akademie.
Joanna Oreł
REKLAMA
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Muzyka jest w naszym
życiu lekiem na całe zło
– Opowiedz nam o tym, co
znajdziemy na Twojej pierwszej,
autorskiej płycie...
– Płyta jest bardzo zróżnicowana. To 12 piosenek w różnych stylach takich jak country, disco, hajmaty, ballady i nawet trochę bluesa. Tworzyliśmy ją z myślą o tym,
aby każdy znalazł dla siebie chociażby jeden utwór, który zapadnie w sercu i w pamięci.
– Przygotowania do wydania
płyty trwały wiele miesięcy. Wiele razy podkreślałaś, że zależy Ci
na tym, aby dopracować ją
w najdrobniejszych szczegółach.
– Płyta tworzyła się w bardzo
radosnej atmosferze. Od prawie
roku na scenie pojawia się ze mną
Jasiu, czyli Janusz Drewniok. Gitarzysta, kompozytor i autor tekstów na płytę. Bardzo utalentowany oraz skromny
człowiek, który stworzył muzykę i teksty do wielu
utworów. Część z tekstów jest także autorstwa mojego męża, oczywiście do muzyki Jasia. Jest też utwór
„Dobry dzień”, do którego muzykę napisał Marcin
Kindla, a tekst Grzegorz Poloczek. Na płycie znalazł
się ponadto utwór napisany przez Grzesia ze specjalną dedykacją dla mam. Niemniej jednak za całą płytę
odpowiada Janusz, z którym współpracuje mi się
bardzo dobrze, ponieważ czujemy muzykę w podobny sposób. Janusz to człowiek, któremu rzuca się
pomysł czy zalążek tekstu, a on siada, bierze do ręki
gitarę, zaczyna grać i pisać.
– Czy teraz, po ukazaniu się płyty, znalazłabyś
coś, co byś zmieniła?

Foto: arch.

Wracamy do wywiadów z gwiazdami śląskiej estrady. Na początek Michalina Starosta, wokalistka pochodząca z Rudy Śląskiej, która właśnie wydała swoją debiutancką płytę.

– Z płyty jesteśmy bardzo zadowoleni. Zadowoleni, bo podkreślam to za każdym razem – to nie jest
tylko płyta Michaliny Starosty. To płyta Michaliny
Starosty i Janusza Drewnioka. Na pewno znajdą się
rzeczy, które chcielibyśmy zmienić, ale będzie szansa wprowadzenia naszych obecnych przemyśleń przy
kolejnej płycie. Piosenki już się tworzą.
– Powiedz jeszcze, dlaczego warto posłuchać
Waszej płyty?
– Bo jest prawdziwa. Bo jesteśmy w niej w stu procentach oddani. Nie ma na niej piosenki, którą musieliśmy zrobić, bo ktoś nam coś narzucił. Na tej
płycie jest Michalina i Janusz, którzy przelali swoją
wrażliwość, uczucia oraz serce. Bo muzyka jest
w naszym życiu lekiem na całe zło.
AW

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
zaprasza na

19 LISTOPADA GODZ. 15.00 I 18.30

HALA SPORTOWA, HALEMBA UL. KŁODNICKA 95
Bezpłatne zaproszenia do odebrania w Redakcji „Wiadomości Rudzkich”
(Nowy Bytom ul. Niedurnego 36 – budynek Szkoły Muzycznej)
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
Jedna osoba może odebrać tylko 2 wejściówki. Po wejściówki
zapraszamy zainteresowanych seniorów (mieszkańców Rudy Śląskiej,
za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość, niezrzeszonych
w organizacjach dla seniorów). Osoby zrzeszone w organizacjach pozarządowych
skupiających seniorów zaproszenia otrzymają za pośrednictwem swoich organizacji.
WYSTĄPIĄ:

Mirosław Szołtysek i Wesołe Trio,
Jacek Kierok, Michalina Starosta,
Freje, Arkadia Band, Bożena Mielnik,
Zespół Akordeonistów im. E. Huloka.
PROWADZENIE: Arkadiusz Wieczorek, Anna Włodarczyk
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Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o.

41-706 Ruda Śląska, ul. Piotra Skargi 87
tel. 32 24 22 110, 32 24 26 389, e-mail: rudaslaska@remondis.pl
HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW
KOMUNALNYCH DLA POSESJI JEDNORODZINNYCH
I NIEZAMIESZKAŁYCH OBOWIĄZUJE OD 1.11.2017

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z BUDYNKÓW
WIELORODZINNYCH POŁOŻONYCH NA POŁUDNIE
OD AUTOSTRADY A-4
wtorek, piątek

ULICE: Borowa, Cisowa, Grabowa, Kosynierów, Krucza, Leśna, Międzyblokowa, Modrzewiowa, Świerkowa,
2.11.2017, 16.11.2017, 30.11.2017, 14.12.2017, 28.12.2017
ULICE: Brodzińskiego Kazimierza, Brzechwy Jana, Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa, Grodzka,
Halembska do numeru 129 (numer 2), Kukuczki, Makuszyńskiego Kornela, Parandowskiego Jana, Pomorska
(Ogródki Działkowe)
3.11.2017, 17.11.2017, 1.12.2017, 15.12.2017, 29.12.2017
ULICE: Halembska do numeru 129 (poza numerem 2), Jaronia Nikodema, Kończycka, Lubuska,
Makoszowska, Miedziana, Miodowa, Młyńska (poza Ogródkami Działkowymi), Morska, Nowy Świat, Piwna,
Podlaska ( poza Ogródkami działkowymi), Rybnicka ( poza numerem 5), Srebrna, Złota, Żeliwna
6.11.2017, 20.11.2017, 4.12.2017, 18.12.2017
ULICE: Armii Krajowej, Chłopska, Czwartaków, Dąbrowskiej Marii, Dziewanny, Gojawiczyńskiej Poli,
Graniczna, Harcerska, Hubalczyków, Jadwigi Śląskiej, Jastrzębia, Junaków, Jutrzenki, Kruczkowskiego
Leona, Lexa Pawła ks., Kuncewiczowej Marii, Kurpiowska, Łowicka, Łużycka, Marciniaka Floriana,
Marzanny, Mazurska, Nowa, Orla, Orzeszkowej Elizy, Pakuły Alberta, Pancernych, Poświatowskiej Haliny,
Rodziewiczówny Marii, Schulza Brunona, Skośna, Sobótki, Sokolska, Staropolska, Strzelców Bytomskich,
Świętojańska, Zapolskiej Gabrieli
7.11.2017, 21.11.2017, 5.12.2017, 19.12.2017
ULICE: 1 Maja do numeru 145, Asnyka Adama, Bagienna, Beskidzka, Gaikowa, Kaczmarka Ignacego,
Kłodnicka ( do numeru 47), Liebhera Hansa, Ligocka, Mała, Mikołowska, Miła, Młyńska ( Ogródki Działkowe)
Nowowiejska, Odrzańska, Piękna, Skargi Piotra, Podlaska ( Ogródki działkowe), Poniatowskiego Józefa,
Ptasia, Pułaskiego Kazimierza, Rolnicza, Rybnicka ( numer 5), Rzeczna, Solidarności, Sosnowa, Spiżowa,
Studzienna, Szczudlaka Wawrzyńca, Śmiłowicka, Wilcza, Wiśniowa, Wyżynna
8.11.2017, 22.11.2017, 6.12.2017, 20.12.2017
ULICE: Burszki Pawła, Cegielniana, Gościnna, Kochłowicka do nr 71, Księżycowa, Łanowa, Makowa,
Panewnicka, Piłsudskiego Józefa od nr 81, Pomorska od nr 49 (poza Ogródkami Działkowymi), Poranna,
Racławicka, Sudecka, Tatrzańska, Traugutta Romualda, Zacisze, Żytnia
9.11.2017, 23.11.2017, 7.12.2017, 21.12.2017
ULICE: Borowików, Kalinowa, Oświęcimska, Maślaków, Pieczarek, Rydzów
10.11.2017, 24.11.2017, 8.12.2017, 22.12.2017

Leśna

Borowa

1 Maja

Młyńska

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
22, 24, 28, 30-30A, 32,
34, 36-36A, 38, 40 38, 40

2, 4

5, 7, 40, 42, 44, 46, 48, 50,
52, 57, 99 ,123

77

Gałczyńskiego

Gojawiczyńskiej

Grodzka

Makuszyńskiego

2,4
Brzechwy

2, 4, 6, 8, 12, 14
Kukuczki

9, 11
Ks. Lexa

4, 5, 7, 9, 11, 13

1,2, 3, 4

Sejmu Śl.
1, 2, 3, 4, 5
Parandowskiego

Brodzińskiego
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Nowy Świat

3, 5

18, 27

1, 1C, 1D, 5, 6, 7-9, 8, 10
Kłodnicka
58, 62, 64, 66, 68, 91, 97,
99, 105
Halembska
12, 113
Os. Leśne
Borowików, Maślaków,
Pieczarek, Rydzów

9, 11, 13
Łużycka
3
Cegielniana
30

Segregacja typu - dzwony + kosze siatkowe + pojemniki 1100 l. opróżniane:
Plastik – w każdy poniedziałek
Makulatura – w każdy piątek
Szkło – w każdą środę
Gabaryty – wywóz w każdy piątek

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Z POSESJI JEDNORODZINNYCH OBOWIĄZUJE OD 1.11.2017
ULICE: Borowików, Cegielniana, Gaikowa, Gościnna, Grzybowa, Kalinowa, Kochłowicka do nr 71,
Księżycowa, Makowa, Maślaków, Odrzańska, Oświęcimska, Panewnicka, Pieczarek, Piłsudskiego Józefa od
nr 81, Pomorska od nr 49, Poranna, Rydzów, Rzeczna, Sudecka, Tatrzańska
4.12.2017
ULICE: Bagienna, Brodzińskiego Kazimierza, Brzechwy Jana, Burszki Pawła, Gałczyńskiego Konstantego
Ildefonsa, Gojawiczyńskiej Poli, Kaczmarka Ignacego, Kłodnicka, Ligocka, Łanowa, Makuszyńskiego
Kornela, Mikołowska, Miła, Nowowiejska, Poniatowskiego Józefa, Ptasia, Pułaskiego Kazimierza, Sosnowa,
Studzienna, Szczudlaka Wawrzyńca, Traugutta Romualda, Wiśniowa, Wyżynna, Zacisze, Żytnia
5.12.2017
ULICE: Asnyka Adama, Borowa, Cisowa, Energetyków, Grabowa, Graniczna, Jaronia Nikodema, Jastrzębia,
Kończycka,Kosynierów, Krucza, Leśna, Makoszowska, Miedziana, Międzyblokowa, Miodowa, Młyńska,
Modrzewiowa, Morska, Olszynowa, Orla, Piękna, Skargi Piotra, Podlaska, Racławicka, Solidarności, Spiżowa,
Srebrna, Śmiłowicka, Świerkowa, Wilcza, Zamenhofa Ludwika, Złota, Żeliwna

ULICE: Energetyków, Olszynowa, Zamenhofa Ludwika
13.11.2017, 27.11.2017, 11.12.2017, 23.12.2017 (sobota)
ULICE: Kłodnicka ( od numeru 47), Sejmu Śląskiego

6.12.2017

14.11.2017, 28.11.2017, 12.12.2017, 30.12.2017 (sobota)
Wywóz nastąpi w godzinach od 6.00 do 22.00. W dniu wywozu od godziny 6.00 pojemniki powinny być
wystawione przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników ﬁrmy (pracownicy ﬁrmy nie mają
prawa wchodzenia na teren posesji). PRZEOCZENIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW ODROCZY GO DO
NAJBLIŻSZEGO TERMINU, ZGODNEGO Z HARMONOGRAMEM.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z BUDYNKÓW
WIELORODZINNYCH POŁOŻONYCH NA POŁUDNIE
OD AUTOSTRADY A-4 OBOWIĄZUJE OD 1.11.2017

ULICE: Beskidzka, Chłopska, Czwartaków, Dziewanny, Grodzka, Halembska do nr 129, Hubalczyków,
Junaków, Jutrzenki, Kruczkowskiego Leona, Kukuczki, Lubuska, Mała, Marzanny, Nowa, Nowy Świat,
Pancernych, Piwna, Rybnicka, Sejmu Śląskiego, Sobótki, Strzelców Bytomskich, Świętojańska
7.12.2017
ULICE: 1 Maja do nr 145, Armii Krajowej, Dąbrowskiej Marii, Hansa Liebherra, Harcerska, Jadwigi Śląskiej,
Lexa Pawła ks., Kuncewiczowej Marii, Kurpiowska, Łowicka, Łużycka, Marciniaka Floriana, Mazurska,
Orzeszkowej Elizy, Pakuły Alberta, Parandowskiego Jana, Poświatowskiej Haliny, Rodziewiczówny Marii,
Rolnicza, Schulza Brunona, Skośna, Sokolska, Staropolska, Zapolskiej Gabrieli
8.12.2017

Miodowa

Wywóz nastąpi w godzinach od 6.00 do 22.00. W dniu wywozu od godziny 6.00 pojemniki powinny być
wystawione przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników ﬁrmy (pracownicy ﬁrmy nie mają prawa
wchodzenia na teren posesji). PRZEOCZENIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW ODROCZY GO DO NAJBLIŻSZEGO
TERMINU, ZGODNEGO Z HARMONOGRAMEM.

1, 4, 5, 6, 7, 9

15, 16, 18, 20

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH
Z POSESJI JEDNORODZINNYCH OBOWIĄZUJE OD 1.11.2017

Modrzewiowa

Olszynowa

Racławicka

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13

1, 2, 3, 4, 5, 7

1, 3

poniedziałek, czwartek
Energetyków

Międzyblokowa

Grabowa

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10B,
11, 12, 13, 17, 19, 21B

1D, 2, 3D, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20

Kosynierów
2, 4
Solidarności

Zamenhofa Ludwika

1 Maja

1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 24, 26, 28A, 30C

2C, 4C, 6C, 8, 10

18 ,21C-2G, 23-23A, 7, 8

Segregacja typu - dzwony + kosze siatkowe + pojemniki 1100 l. opróżniane:
Plastik – w każdy poniedziałek
Makulatura – w każdy piątek
Szkło – w każdą środę
Gabaryty – wywóz w każdy piątek

ULICE: Asnyka Adama, Bagienna, Brodzińskiego Kazimierza,Brzechwy Jana, Cisowa, Gałczyńskiego
Konstantego Ildefonsa, Kłodnicka, Krucza, Makuszyńskiego Kornela, Nowowiejska, Nowy Świat,
Parandowskiego Jana, Piękna, Poniatowskiego Józefa, Skargi Piotra, Studzienna, Śmiłowicka, Świerkowa,
Wilcza, Wyżynna
17.11.2017, 15.12.2017
ULICE: Borowa, Dąbrowskiej Marii, Energetyków, Kosynierów, Gojawiczyńskiej Poli, Grabowa, Halembska do
nr 129, Kuncewiczowej Marii, Leśna, Lexa Pawła ks., Międzyblokowa, Miodowa, Modrzewiowa, Olszynowa,
Orzeszkowej Elizy, Podlaska, Poświatowskiej Haliny, Racławicka, Rodziewiczówny Marii, Schulza Brunona,
Skośna, Solidarności, Zamenhofa Ludwika, Zapolskiej Gabrieli, Żeliwna
27.11.2017, 23.12.2017 (sobota)
ULICE: Borowików, Cegielniana, Gaikowa, Gościnna, Grzybowa, Kalinowa, Kochłowicka do nr 83,
Księżycowa, Łanowa, Makowa, Maślaków, Odrzańska, Oświęcimska, Panewnicka, Pieczarek, Piłsudskiego
Józefa od nr 81, Pomorska od nr 49, Poranna, Rydzów, Rzeczna, Sosnowa, Sudecka, Tatrzańska, Traugutta
Romualda, Żytnia
28.11.2017, 30.12.2017 (sobota)
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ULICE: Burszki Pawła, Kaczmarka Ignacego, Ligocka, Mikołowska, Miła, Ptasia, Pułaskiego Kazimierza,
Szczudlaka Wawrzyńca, Wiśniowa, Zacisze
2.11.2017, 30.11.2017, 28.12.2017
ULICE: 1 Maja do nr 145, Armii Krajowej, Graniczna,Grodzka, Jadwigi Śląskiej, Jaronia Nikodema, Jastrzębia,
Kukuczki, Marciniaka Floriana, Liebherra Hansa, Miedziana, Młyńska, Morska, Orla, Rolnicza, Sejmu
Śląskiego, Sokolska, Spiżowa, Srebrna, Strzelców Bytomskich, Złota
3.11.2017, 1.12.2017, 29.12.2017
ULICE: Beskidzka, Chłopska, Czwartaków, Dziewanny, Harcerska, Hubalczyków, Junaków,
Jutrzenki,Kończycka, Kruczkowskiego Leona, Kurpiowska, Lubuska, Łowicka, Łużycka, Makoszowska,
Mała, Marzanny, Mazurska, Nowa, Pakuły Alberta, Pancernych, Piwna, Rybnicka, Sobótki, Staropolska,
Świętojańska
4.11.2017 (sobota), 29.11.2017, 27.12.2017
Wywóz nastąpi w godzinach od 6.00 do 22.00. W dniu wywozu od godziny 6.00 pojemniki powinny być
wystawione przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników ﬁrmy (pracownicy ﬁrmy nie mają
prawa wchodzenia na teren posesji). PRZEOCZENIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW ODROCZY GO DO
NAJBLIŻSZEGO TERMINU, ZGODNEGO Z HARMONOGRAMEM.

HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW
BIODEGRADOWALNYCH DLA POSESJI JEDNORODZINNYCH
OBOWIĄZUJE OD 1.11.2017
ULICE: 1 Maja do nr 145, Beskidzka, Borowa, Borowików, Brodzińskiego Kazimierza, Brzechwy Jana,
Chłopska, Cisowa, Czwartaków, Dziewanny, Energetyków, Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa,
Gojawiczyńskiej Poli, Grabowa, Grodzka, Grzybowa (numery 33,35,35A,36,38,39,40,41,43), Halembska,
Hubalczyków, Jaronia, Jastrzębia, Junaków, Jutrzenki, Kłodnicka od nr 49, Kochłowicka (numery
54,54B,54C,56A do 56P, 58, 60, 64A, 68, 81, 83), Kończycka,Kosynierów, Krucza, Kruczkowskiego ,Kukuczki,
Lexa Pawła ks. (numery 3,12,14), Leśna, Liebhera Hansa, Ligocka ( numery 50, 50B, 50C, 52, 52B, 52C, 52D),
Łowicka, Makoszowska, Makuszyńskiego Kornela, Mała, Marzanny, Miedziana, Międzyblokowa, Maślaków,
Mikołowska ( numery 32A, 39E, 39F), Miodowa, Młyńska ( numery 34, 34B,36, 36A, 36B, 97A, 103, Ogródki
działkowe), Modrzewiowa, Nowa, Nowy Świat, Odrzańska, Olszynowa, Orla, Orzeszkowej Elizy ( numery
3,5,7,10,10B), Pancernych, Parandowskiego Jana, Pieczarek, Piłsudskiego Józefa (numery 111A, 111B),
Piwna, Podlaska, Pomorska ( Ogródki działkowe), Poniatowskiego Józefa ( numer 6), Racławicka, Rolnicza,
Rybnicka, Rydzów, Rzeczna, Skargi Piotra ( numer 117), Sobótki, Solidarności, Spiżowa, Srebrna, Strzelców
Bytomskich, Szczudlaka Wawrzyńca ( numery 59A-J, 61A, 63B), Świerkowa, Świętojańska, Traugutta
Romualda (numery 45, 47, 49, 51, 53, 53A, 55, 59), Zamenhofa Ludwika, Zapolskiej Gabrieli ( numery 14,
14A-P, 16, 16A-L, 26, 26A-26D ), Żeliwna

OGŁOSZENIE | 2.11.2017
ULICE: Bagienna, Burszki Pawła, Cegielniana ,Gaikowa, Gościnna, Grzybowa (poza numerami
33,35,35A,36,38,39,40,41,43), Kaczmarka Ignacego (poza numerem 9), Kalinowa, Kłodnicka do nr 47,
Kochłowicka (poza numerami 54,54B,54C,56A do 56P, 58, 60, 64A, 68, 81, 83), Księżycowa, Łanowa,
Makowa, Nowowiejska, Oświęcimska, Panewnicka, Piłsudskiego Józefa ( poza numerami 111A, 111B),
Pomorska ( poza Ogródkami działkowymi), Poniatowskiego Józefa ( poza numerem 6 ), Poranna, Sosnowa,
Studzienna, Sudecka, Tatrzańska, Traugutta Romualda (poza numerami 45, 47, 49, 51, 53, 53A, 55, 59),
Wyżynna , Zacisze, Żytnia
13.11.2017, 11.12.2017
ULICE: Armii Krajowej, Asnyka Adama, Dąbrowskiej Marii, Graniczna, Harcerska, Jadwigi Śląskiej, Lexa
Pawła ks. ( poza numerem 14), Kuncewiczowej Marii, Kurpiowska, Ligocka ( poza numerami 50, 50B,
50C, 52, 52B, 52C, 52D), Lubuska, Łużycka, Marciniaka Floriana, Mazurska, Mikołowska ( poza numerami
32A, 39E, 39F), Miła, Młyńska (poza numerami 34, 34B,36, 36A, 36B, 97A, 103, Ogródki działkowe),
Morska,Orzeszkowej Elizy ( poza numerami 3,5,7,10,10B), Pakuły Alberta, Piękna, Poświatowskiej Haliny,
Ptasia, Pułaskiego Kazimierza, Rodziewiczówny Marii, Schulza Brunona, Skargi Piotra ( poza numerem 117),
Skośna, Sokolska (poza numerem 6), Staropolska, Szczudlaka Wawrzyńca ( poza numerami 59A-J, 61A, 63B),
Śmiłowicka, Wilcza, Wiśniowa, Zapolskiej Gabrieli (poza numerami 14, 14A-P, 16, 16A-L, 26, 26A-26D ),
Złota
14.11.2017, 12.12.2017
Wywóz nastąpi w godzinach od 6.00 do 22.00. W dniu wywozu od godziny 6.00 pojemniki powinny być
wystawione przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników ﬁrmy (pracownicy ﬁrmy nie mają
prawa wchodzenia na teren posesji). PRZEOCZENIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW ODROCZY GO DO
NAJBLIŻSZEGO TERMINU, ZGODNEGO Z HARMONOGRAMEM.

HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW
KOMUNALNYCH Z CMENTARZY OBOWIĄZUJE OD 1.11.2017
CMENTARZ UL.ZACISZE
26.10.2017, 27.10.2017, 28.10.2017, 30.10.2017, 2.11.2017, 3.11.2017, 6.11.2017, 20.11.2017, 4.12.2017,
18.12.2017, 20.12.2017, 21.12.2017, 22.12.2017, 23.12.2017, 27.12.2017, 28.12.2017
CMENTARZ UL. PIŁSUDSKIEGO
26.10.2017, 27.10.2017, 28.10.2017, 30.10.2017, 2.11.2017, 3.11.2017, 15.11.2017, 29.11.2017, 13.12.2017,
20.12.2017, 21.12.2017, 22.12.2017, 23.12.2017, 27.12.2017, 28.12.2017
CMENTARZ UL. 1 MAJA (PARAFIALNY)
26.10.2017, 27.10.2017, 28.10.2017, 30.10.2017, 2.11.2017, 3.11.2017, 15.11.2017, 29.11.2017, 13.12.2017,
20.12.2017, 21.12.2017, 22.12.2017, 23.12.2017, 27.12.2017, 28.12.2017

4.11.2017 (sobota ), 15.11.2017, 29.11.2017, 13.12.2017

CMENTARZ UL. 1 MAJA (KOMUNALNY)

ULICE: Bagienna, Burszki Pawła, Cegielniana ,Gaikowa, Gościnna, Grzybowa (poza numerami
33,35,35A,36,38,39,40,41,43), Kaczmarka Ignacego, Kalinowa, Kłodnicka do nr 47, Kochłowicka (poza
numerami 54,54B,54C,56A do 56P, 58, 60, 64A, 68, 81, 83), Księżycowa, Łanowa, Makowa, Nowowiejska,
Oświęcimska, Panewnicka, Piłsudskiego Józefa ( poza numerami 111A, 111B), Pomorska ( poza Ogródkami
działkowymi), Poniatowskiego Józefa ( poza numerem 6 ), Poranna, Sosnowa, Studzienna, Sudecka,
Tatrzańska, Traugutta Romualda (poza numerami 45, 47, 49, 51, 53, 53A, 55, 59), Wyżynna , Zacisze, Żytnia

26.10.2017, 27.10.2017, 28.10.2017, 30.10.2017, 2.11.2017, 3.11.2017, 15.11.2017, 29.11.2017, 13.12.2017,
20.12.2017, 21.12.2017, 22.12.2017, 23.12.2017, 27.12.2017, 28.12.2017

13.11.2017, 27.11.2017, 11.12.2017
ULICE: Armii Krajowej, Asnyka Adama, Dąbrowskiej Marii, Graniczna, Harcerska, Jadwigi Śląskiej, Lexa
Pawła ks. ( poza numerami 3,12,14 ), Kuncewiczowej Marii, Kurpiowska, Ligocka ( poza numerami 50, 50B,
50C, 52, 52B, 52C, 52D), Lubuska, Łużycka, Marciniaka Floriana, Mazurska, Mikołowska ( poza numerami
32A, 39E, 39F), Miła, Młyńska (poza numerami 34, 34B,36, 36A, 36B, 97A, 103, Ogródki działkowe),
Morska,Orzeszkowej Elizy ( poza numerami 3,5,7,10,10B), Pakuły Alberta, Piękna, Poświatowskiej Haliny,
Ptasia, Pułaskiego Kazimierza, Rodziewiczówny Marii, Schulza Brunona, Skargi Piotra ( poza numerem
117), Skośna, Sokolska, Staropolska, Szczudlaka Wawrzyńca ( poza numerami 59A-J, 61A, 63B), Śmiłowicka,
Wilcza, Wiśniowa, Zapolskiej Gabrieli (poza numerami 14, 14A-P, 16, 16A-L, 26, 26A-26D ), Złota
14.11.2017, 28.11.2017, 12.12.2017
Wywóz nastąpi w godzinach od 6.00 do 22.00. W dniu wywozu od godziny 6.00 pojemniki powinny być
wystawione przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników ﬁrmy (pracownicy ﬁrmy nie mają
prawa wchodzenia na teren posesji). PRZEOCZENIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW ODROCZY GO DO
NAJBLIŻSZEGO TERMINU, ZGODNEGO Z HARMONOGRAMEM.

HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH
ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH DLA POSESJI
NIEZAMIESZKAŁYCH OBOWIĄZUJE OD 1.11.2017
ULICE: 1 Maja do nr 145, Beskidzka, Borowa, Borowików,Brodzińskiego Kazimierza, Brzechwy Jana,
Chłopska, Cisowa, Czwartaków, Dziewanny, Energetyków, Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa, Grabowa,
Grodzka, Gojawiczyńskiej Poli, Grzybowa (numery 33,35,35A,36,38,39,40,41,43), Halembska, Hubalczyków,
Jaronia, Jastrzębia, Junaków, Jutrzenki, Kaczmarka Ignacego (numer 9), Kłodnicka od nr 49, Kochłowicka
(numery 54,54B,54C,56A do 56P, 58, 60, 64A, 68, 81, 83), Kończycka, Kosynierów, Krucza, Kruczkowskiego,
Kukuczki, Lexa Pawła ks. (numer 14), Leśna, Liebhera Hansa, Ligocka ( numery 50, 50B, 50C, 52, 52B, 52C,
52D), Łowicka, Makoszowska, Makuszyńskiego Kornela, Mała, Marzanny, Miedziana,Międzyblokowa,
Maślaków, Mikołowska ( numery 32A, 39E, 39F), Miodowa, Młyńska (numery 34, 34B,36, 36A, 36B, 97A,
103, Ogródki działkowe),Modrzewiowa, Nowa, Nowy Świat, Odrzańska, Olszynowa, Orla, Orzeszkowej Elizy
(numery 3,5,7,10,10B), Pancernych, Parandowskiego Jana, Pieczarek, Piłsudskiego Józefa (numery 111A,
111B), Piwna, Podlaska, Pomorska ( Ogródki działkowe), Poniatowskiego Józefa (numer 6), Racławicka,
Rolnicza, Rybnicka, Rydzów, Rzeczna, Sejmu Śląskiego, Skargi Piotra (numer 117), Sobótki, Sokolska (numer
6), Solidarności, Spiżowa, Srebrna, Strzelców Bytomskich, Szczudlaka Wawrzyńca (numery 59A-J, 61A,
63B), Świerkowa, Świętojańska, Traugutta Romualda (numery 45, 47, 49, 51, 53, 53A, 55, 59), Zamenhofa
Ludwika, Zapolskiej Gabrieli (numery 14, 14A-P, 16, 16A-L, 26, 26A-26D ), Żeliwna
4.11.2017 (sobota), 29.11.2017, 13.12.2017

Wywóz nastąpi w godzinach od 6.00 do 22.00. W dniu wywozu od godziny 6.00 pojemniki powinny być
wystawione przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników ﬁrmy (pracownicy ﬁrmy nie mają
prawa wchodzenia na teren posesji). PRZEOCZENIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW ODROCZY GO DO
NAJBLIŻSZEGO TERMINU, ZGODNEGO Z HARMONOGRAMEM.

DODATKOWY WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH
DLA POSESJI JEDNORODZINNYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH
DLA KTÓRYCH W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ HARMONOGRAMU,
TERMIN WYWOZU JEST WIĘKSZY NIŻ 14 DNI.
ULICE: Borowików, Cegielniana, Gaikowa, Gościnna, Grzybowa, Kalinowa, Kochłowicka do nr 83,
Księżycowa, Łanowa, Makowa, Maślaków, Odrzańska, Oświęcimska, Panewnicka, Pieczarek, Piłsudskiego
Józefa od nr 81, Pomorska, Poranna, Rydzów, Rzeczna, Sosnowa, Sudecka, Tatrzańska, Traugutta Romualda,
Żytnia
2.11.2017
ULICE: Bagienna, Beskidzka, Chłopska, Czwartaków, Dziewanny, Energetyków, Harcerska, Hubalczyków,
Junaków,Jutrzenki, Kruczkowskiego Leona, Kurpiowska, Lubuska, Łowicka, Łużycka, Makoszowska, Mała,
Marzanny, Mazurska, Nowa, Nowy Świat, Pakuły Alberta, Pancernych, Piwna, Poniatowskiego Józefa,
Rybnicka, Sobótki, Staropolska, Studzienna, Świętojańska, Wyżynna, Zamenhofa Ludwika
3.11.2017
Wywóz nastąpi w godzinach od 6.00 do 22.00. W dniu wywozu od godziny 6.00 pojemniki powinny być
wystawione przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników ﬁrmy (pracownicy ﬁrmy nie mają
prawa wchodzenia na teren posesji). PRZEOCZENIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW ODROCZY GO DO
NAJBLIŻSZEGO TERMINU, ZGODNEGO Z HARMONOGRAMEM.

HARMONOGRAM ODBIORU PRZETERMINOWANYCH LEKARSTW
Z PUNKTÓW POŁOŻONYCH NA POŁUDNIE OD AUTOSTRADY
OBOWIĄZUJE OD 1.11.2017
21.11.2017, 19.12.2017
Wywóz nastąpi w godzinach od 6.00 do 22.00. W dniu wywozu od godziny 6.00 pojemniki powinny być
wystawione przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników ﬁrmy (pracownicy ﬁrmy nie mają
prawa wchodzenia na teren posesji). PRZEOCZENIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW ODROCZY GO DO
NAJBLIŻSZEGO TERMINU, ZGODNEGO Z HARMONOGRAMEM.

Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o.

41-706 Ruda Śląska, ul. Piotra Skargi 87
tel. 32 242-21-10, 32 242-63-89, e-mail: rudaslaska@remondis.pl

www.wiadomoscirudzkie. pl
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„CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW”

NAJMŁODSI RUDZIANIE
– WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska raz w miesiącu „Wiadomości Rudzkie” informują mieszkańców
naszego miasta o bieżących zajęciach, imprezach i spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia,
kluby i związki działające na rzecz seniorów w Rudzie Śląskiej.
ORGANIZACJA

RUDZKI
UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
(RUTW)

FORMA DZIAŁALNOŚCI

TERMIN

WYKŁADY:
„Henryk Sławik – bohater trzech narodów”
– wykład A. Fiszera
„Zmiany zwyrodnieniowe”
– wykład mgr P. Gołochowskiego
SEMINARIA:
„Spacerkiem dookoła świata – Islandia”
– D. Szołtysik
Seminarium z psychologii
– dr M. Witek – Kurs

MIEJSCE

16.11.2017 r. godz. 15.00
23.11.2017 r. godz. 15.00

9.11.2017 r. godz. 15.00

Siedziba Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
ul. L. Tołstoja 13
41-709 Ruda Śląska (Czarny Las)
tel. 32 244 20 80

Leon Zięba
syn Bogumiły i Wojciecha
ur. 19.10. (3420 g i 57 cm)

Lilianna Lewandowska
córka Marleny i Marcina
ur. 20.10. (2505 g i 47 cm)

Remigiusz Mainka
syn Iwony i Roberta
ur. 19.10. (3075 g i 58 cm)

Amelia Lemieszek
córka Anny i Dariusza
ur. 18.10. (2550 g i 53 cm)

Wiktor Wawrzynek
syn Moniki i Roberta
ur. 18.10. (2990 g i 53 cm)

Martyna Krężołek
córka Barbary i Mariusza
ur. 24.10. (3040 g i 53 cm)

Maksymilian Serek
syn Joanny i Łukasza
ur. 11.10. (2780 g i 54 cm)

Oliwia Kalisz
córka Roksany i Sebastiana
ur. 20.10. (3600 g i 55 cm)

Amelia Lemieszek
córka Anny i Dariusza
ur. 18.10. (2550 g i 53 cm)

Michalina Kazanecka
córka Klaudii i Karola
ur. 23.10. (3540 g i 55 cm)

22.11.2017 r. godz. 9.30

Literatura – dr J. Szcześniak

24.11.2017 r. godz. 14.00

Akademia ﬁlmowa – ﬁlm „FRANTZ”

10.11.2017 r. godz. 16.30

Kino „PATRIA” ul. Chorzowska 3
41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)

KLUBY:
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej ul. E. Kokota 170
(Bielszowice)
Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie
Śląskiej ul. P. Niedurnego 69 (Nowy Bytom)
Siedziba Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
ul. L. Tołstoja 13 41-709 Ruda Śląska (Czarny Las)
tel. 32 244 20 80

Zabawa integracyjna

12.11.2017 r. godz. 16.00

Klub dyskusyjny RUTW

poniedziałki
godz. 10.00-12.00

Kawiarenka RUTW

wtorki godz. 10.30-12.00

Centrum Inicjatyw
Społecznych
„Stara Bykowina”

MALATURA – dyskusja, klub sztuki

wtorek godz. 10.00

ul. 11 Listopada 15A 41 - 705 Ruda Śląska (Bykowina)

STOWARZYSZENIE
PRO ETHICA

Śpiew
Malarstwo
Perfekcyjna Pani Domu

czwartki godz. 11.00-12.00
czwartki godz. 9.00-11.00
środy godz. 9.00-12.00

Centrum Inicjatyw Społecznych ul. 11 Listopada 13
41-705 Ruda Śląska (Bykowina)

Miejska Biblioteka
Publiczna w Rudzie
Śląskiej Filia nr 21

KINO „OKO”

8.11.2017 r.
godz. 18.00-20.00

ul. Grzegorzka 8, 41-705 Ruda Śląska (Bykowina)

KLUB OSIEDLOWY
COUNTRY

Wieczór Andrzejkowy
Gimnastyka
Aerobik
Warsztaty teatralne
Joga dla każdego

29.11.2017 r. godz. 17.00-20.00
wtorki, czwartki godz. 17.45-18.30
poniedziałki, środy godz. 18.00-19.00
wtorki godz. 15.00-17.30
wtorki godz. 19.00

Ruda Śląska, ul. Sztygarska 9 (Bykowina)

M-ﬁt STUDIO
FITNESS

Zumba dla seniorów

soboty godz. 9.00

Ruda Śląska, ul. Kombajnistów 4 (Bykowina)

KOŁO NR 3 – GODULA
Zabawa Andrzejkowa
Zabawa Andrzejkowa
Zebrania ogólne

29.11.2017 r. godz. 15.00
KOŁO NR 4 – ORZEGÓW
23.11.2017 r. godz. 15.00
KOŁO NR 9 – NOWY BYTOM
drugi poniedziałek miesiąca
godz. 10.00

Restauracja „Biały Dom”
Restauracja „Wawelska”
Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie
Śląskiej ul. P. Niedurnego 69 (Nowy Bytom)

REKLAMA

KOŁO NR 10 – WIREK
POLSKI ZWIĄZEK
EMERYTÓW,
RENCISTÓW
I INWALIDÓW
Ruda Śląska
ul. J. Markowej 22
tel. 32 244 24 13
Prezes
Krystyna Szawkało

STOWARZYSZENIE
EMERYTÓW
I RENCISTÓW
POLICYJNYCH

Wycieczka do Barda Śląskiego
Zebrania ogóle
Wyjazd do Jawornika
„Gęsina na św. Marcina”
Zebrania ogólne
Urzędowanie

28.11.2017 r. – 1.12.2017 r.

Dom Wczasowy „Brido”

pierwsza środa miesiąca
Restauracja „Violinowa Gospoda” ul. Krasińskiego 1
godz. 10.00
41-710 Ruda Śląska (Wirek)
KOŁO NR 11 – BIELSZOWICE
12.11.2017 r.
pierwszy poniedziałek miesiąca
godz. 12.00
każdy poniedziałek miesiąca godz. 12.00
KOŁO NR 6 – HALEMBA

Restauracja „Dama PIK” ul. Ks. J. Niedzieli 13
41-711 Ruda Śląska (Bielszowice)

Zabawa Andrzejkowa

30.11.2017 r.

Kawiarnia na boisku sportowym GKS Grunwald
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 54, 41-706 Ruda Ślaska
(Halemba)

Zebrania ogólne

KOŁO NR 7 – KOCHŁOWICE
pierwszy wtorek miesiąca godz. 9.00
UWAGA!

ul. Solna 5, 41-707 Ruda Śląska (Kochłowice)

Wydawanie legitymacji na przejazdy koleją

wtorki, czwartki godz. 9.00-12.00

Oddział Rejonowy PZERiI w Rudzie Śląskiej
ul. J. Markowej 22 (Nowy Bytom)

Spotkania członków odbywają się raz na
kwartał. Dyżury zarządu

codziennie od godz. 11.00

Komenda Miejska Policji ul. Gen. J. Hallera 9
41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW!
Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesłanie swoich ofert do dnia 20 listopada 2017 r.
Kontakt: Urząd Miasta Ruda Śląska, Kancelaria Rady Miasta, tel. 32 342 36 05, e-mail: rada@ruda-sl.pl
Koordynator projektu: tel. 505 008 772, e-mail: k.niestroj@gmail.com

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

www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy
ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie
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Mamy najwięcej fanów na FB wśród rudzkich mediów

Dziękujemy!
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PAKIET obejmuje:
• 7 noclegów w komfortowych pokojach
dostosowanych do Państwa potrzeb
• 7 śniadań w formie bogatych bufetów
• 6  obiadokolacji w formie bufetu
• 1 obiadokolacja  w formie wieczoru góralskiego,
ognisko z pieczeniem kiełbas, grzańcem, czekoladą
na gorąco dla dzieci i kapelą zbójnicką***
• Wieczór karnawałowy z muzyką
• Dla każdej osoby dorosłej masaż częściowy wybranej
partii ciała
• Nieograniczony dostęp do Strefy Wellness: basen,
sauna, grota solna, siłownia
• Bezpłatny Baby SET – łóżeczko z pościelą, wanienka,
nocnik, śliniak, ręcznik dla niemowlaka, podkładka do
pielęgnacji,  fotelik do karmienia**
• Bezpłatny Kid SET – lampka nocna LED, deska
sedesowa, podium łazienkowe**
• Bezpłatny i bezprzewodowy Internet na terenie
całego obiektu
• Bezpłatny parking
• Bezpłatnie dziecko do lat 3 śpiące z rodzicami - bez
świadczeń
• Zniżki na pobyt dla dzieci od 4 do 12 lat
• Zniżki na pobliskie wyciągi
• Bezpłatny dowóz do pobliskich wyciągów
Atrakcje dla dzieci:
• Śnieżne harce – gry i zabawy dla dzieci na sankach i
ślizgach***
• Biblioteczka dla dzieci, bogaty zbiór książeczek
• Kino familijne
• Sala zabaw dla dzieci
• Gry XBOX KINECT,
• Stół do tenisa stołowego
Za dodatkową opłatą:
• Stół do bilardu, piłkarzyki, cymbergaj (płatne)
• Akademia Nauki Pływania,
• Wypożyczenie kijów do Nordic Walking,
• Przewodnicy górscy,
• Kijki do Nordic Walking,
• Zabiegi w gabinecie masażu i kosmetycznym  ecoSPA

REKLAMA | 2.11.2017
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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. Osiedlowa 11b/8,
ul. Brzozowa 5a/4,
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

OGŁOSZENIA | 2.11.2017

OBWIESZCZENIE
Prezydent Miasta
Ruda Śląska
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
zawiadamiam,
że w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.26.2013
z dnia 14.03.2015 r., uchylającą w części (punkt 6 w części odnoszącej się do działki nr 1826/114 oraz załącznik graficzny nr 1 do
zaskarżonej decyzji w zakresie nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 1826/114) i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia w tym zakresie decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Nr 389-13 z dnia 19.07.2013 r. (znak sprawy PZ.6740.206.2013)
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „przebudowa ulicy Średniej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (działki
o oznaczeniu geodezyjnym przed projektowanym podziałem
360/110, 1818/111, 1828/112, 361/110, 1830/123, 1825/133,
1823/95, 1821/111, 1320/95, 722/129, 1973/107, 671/132,
2100/123, 2102/123, 1974/107, 874/96, 1835/95, 1826/114,
1972/107, 1989, 784/109, 830/133, 1824/133, 1820/111,
1822/95, 1323/95, 1832/95, 1834/95, 1321/95)”, wydaną dla
Zarządcy Dróg Publicznych – Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy
Placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej,
toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod
nazwą „przebudowa ulicy Średniej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w zakresie nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym
1826/114”.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane
strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi
i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień
w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia
02.11.2017 r. do dnia 15.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu,
w pokoju nr 320.

www.wiadomoscirudzkie.pl

19

OGŁOSZENIA | 2.11.2017

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności
zabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa
położonej w Rudzie Śląskiej-Chebziu przy ulicy Pawła 6 z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na
zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania miasta przestrzennego Ruda Śląska jest zabudowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu Państwa,
oznaczona numerem geodezyjnym 1025/21 o powierzchni 1293 m2, użytek „Bi”, k. m. 3 obręb
Orzegów, GL1S/00015130/6 (działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów).
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zbywana nieruchomość ﬁguruje jako
teren produkcyjno-usługowy z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży
poniżej 2000 m2, usługi logistyczne (symbol planu PU1) oraz fragmentarycznie teren ulic lokalnych
(symbol planu KL1/2).
Zbywana nieruchomość posiada nieregularny kształt zbliżony do trójkąta, położona jest
w sąsiedztwie terenów przemysłowo-usługowych, zielonych i mieszkaniowych. Znajduje się na niej
wybudowany w 1960 r. murowany budynek użytkowy o funkcji biurowo-magazynowej, którego
powierzchnia zabudowy wynosi 308 m2 . Obiekt jest w złym stanie technicznym i wymaga generalnego remontu.
Dojazd do nieruchomości winien odbywać się zjazdem z ulicy Starej. Nowe obiekty budowlane
powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznych krawędzi ulic Pawła
i Starej.
Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 279.000,00 zł.
Sprzedaż nieruchomości podlega ustawie o podatku od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 5.12.2017 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 zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości), zapoznają się ze stanem technicznym obiektu i w terminie do dnia 28.11.2017 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 14.000,00 zł
przelewem na konto: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska,
Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – Pawła 6” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek tut. Urzędu) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14
w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00, jeżeli jako
jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba ﬁzyczna lub prawna, w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu oraz przed
otwarciem przetargu przedłożą wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza
obecnymi granicami kraju
zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j. t. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2042) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą
uczestnictwo w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 217 II piętro), 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, w terminie
do dnia 28.11.2017 r. do godz. 16.00.
Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Na
kopercie należy umieścić napis następującej treści:
„Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa położonej przy ulicy Pawła 6”.
Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte.
O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,
– kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego,
– pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie
uchylenia się od zawarcia umowy, podpis.
Oględzin nieruchomości należy dokonać w dniu 22.11.2017 r. w godz. od 12.00 do 14.00.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali
użytkowych na terenie Miasta Ruda Śląska
Listopad 2017 r.
Wypos.
w inst.

Stawka
wywoł.
(netto/
zł/m2)

Wadium
(zł)

Termin
oględzin
lokalu

Lp.

Adres lokalu

Pow.
lokalu
(m2)

1

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Janasa 13/02 lokal na parterze
w budynku mieszkalnym

13,40

elektryczna
wod.-kan.

6,00

500,00

16.11.2017 r.
godz. 8.30

2

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Janasa 13/05 lokal na piętrze
w budynku usługowym

58,94

elektryczna
wod.-kan.

6,00

500,00

16.11.2017 r.
godz. 8.45

3

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Starowiejska 7/2 lokal na parterze w budynku mieszkalnym

43,30 +
piwnica
16,40

elektryczna
wod.-kan.

5,00

500,00

16.11.2017 r.
godz. 9.15

4

Ruda Śląska 6 – Halemba ul. Solidarności 5/7 lokal użytkowy na
piętrze w budynku usługowym

64,27

elektryczna,
wod.-kan.,
c.o.

8,00

1.000,00

16.11.2017 r.
godz. 10.00

5

Ruda Śląska 9 – Nowy Bytom
ul. ks. Szymały 1/3 lokal użytkowy
na parterze w budynku usługowym

elektryczna
wod.-kan,
c.o.

7,00

1.000,00

16.11.2017 r.
godz. 11.00

6

Ruda Śląska 10 – Wirek
ul. Sienkiewicza 1A/2 lokal
użytkowy na II p. w budynku
usługowym

elektryczna,
wod.-kan.,
c.o.

5,00

1.000,00

16.11.2017 r.
godz. 11.30

7

Ruda Śląska 10 – Wirek ul.
Tuwima 8/02 lokal użytkowy na
parterze w budynku mieszkalnym

elektryczna,
wod.-kan.,
c.o.

6,00

500,00

16.11.2017 r.
godz. 11.45

8

Ruda Śląska 10 – Wirek
ul. 1 Maja 230/01 lokal na parterze w budynku mieszkalnym

elektryczna,
wod.-kan.,

8,00

500,00

16.11.2017 r.
godz. 12.30

9

Ruda Śląska 10 – Wirek ul. Osiedlowa 1/10
lokal użytkowy na parterze
w budynku usługowym

elektryczna,
wod.-kan.,
c.o.

10,00

500,00

16.11.2017 r.
godz. 13.00

10

Ruda Śląska 10 – Wirek
ul. Katowicka 45/02 lokal na parterze w budynku mieszkalnym

elektryczna,
wod.-kan.

9,00

500,00

16.11.2017 r.
godz. 14.30

130,91

110,11
13,41

+ powierzchnia
wspólnego
użytku
4,25

21,96
10,78

+ powierzchnia .
wspólnego
użytku
5,67

44,50

UWAGA!
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do
organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne
lokale użytkowe przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000
0010 0109 0321 w terminie do dnia 20 listopada 2017 r. (data wpływu na konto Organizatora
przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od
godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 (w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00);
piątek od godz. 7.30 do 13.30 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 23.11.2017
r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia
20 listopada 2017 r. do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska
– pokój 33 (II piętro) Biuro Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy / garaż
z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się
u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Dodatkowych informacji udziela: Anna Starostka – tel. 32 242-01-33 w. 745 Biuro Eksploatacji
MPGM TBS Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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4 listopada 2017 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci godz. 11.00

LASY HALEMBSKIE 4,2-21,0 km

Zapisy elektroniczne http://chronotex.pl/zawody/
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe zapisy
w godz. 9.00-10.45 w biurze zawodów w Szkole Podstawowej
Sportowej nr 15 – Ruda Śląska, ul. Energetyków 15

Wpisowe: dzieci – 5 zł, dorośli od 20 zł
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KUPIĘ AKCJE
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA

TEL. 510-806-072

| 519-700-062

NAJWYŻSZE CENY | BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA
POKRYWAMY KOSZTY NOTARIALNE | GOTÓWKA OD RĘKI

Usługi
Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych. Tel. 607-219-491,
32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Centralne ogrzewanie: gazowe
węglowe. Remonty mieszkań, łazienek. Tel. 512-121-532.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 

Prezydent Miasta
Ruda Śląska 

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Rolniczej z przeznaczeniem
na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 128
m2 stanowiąca własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie
Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Rolniczej,
oznaczona numerem geodezyjnym 1284/86, obręb Halemba, k.m.1,
KW nr GL1S/00020817/4.
Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów. Działka objęte
jest umową dzierżawy zawartą do dnia 30.09.2019 r. Nabywca nieruchomości w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży gruntu wejdzie
w prawa i w obowiązki wydzierżawiającego.
Przetargi przeprowadzone w dniach 22.08.2017 r. i 16.10.2017 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działka figuruje jako MNU1- teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła.
Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, położona w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej
(w tym stacji paliw), jest płaska, porośnięta drzewami owocowymi i trawą. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych,
w związku z czym nabywca będzie zobowiązany we własnym zakresie
i na własny koszt zapewnić dojazd do działki przez inne nieruchomości,
po uprzednim uzyskaniu stosownego tytułu prawnego. W celu lokalizacji zjazdu nabywca będzie zobowiązany wystąpić odrębnym tokiem
postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 15.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek
od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2017 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 oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo
mieszkaniowe) i w terminie do dnia 21.11.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 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 – grunt ul. Rolnicza” (za datę
wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok.
nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.0018.00, piątek 8.00-14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia
przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie 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 223), tel. nr 32-248-75-63.

Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel.
501-398-273.
Szybka pożyczka, dojazd, tel.
780-116-672.
Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe
kafelkowanie łazienek, remonty.
Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 32
260-00-33. Pośrednik CDF S.C.
firmy Matpol Finanse Sp.
z o.o.
Przeprowadzki tanio, dojazd
gratis. Tel. 605-109-517.
Usługi tapicerskie. Tel. 697630-856.
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Usługi pogrzebowe
DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul.
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32
242-26-27.

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405.
ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
189 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Halemba, dom 200 m2, 339
tys., www.ANEL.pl tel. 502-052885.
Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

Do wynajęcia 2-pokojowe
– Orzegów, 750 zł. Tel. 606717-534.
Do wynajęcia mieszkania
i kwatery pracownicze również
dla obcokrajowców. Dzielnica
Nowy Bytom ul. Niedurnego i Wirek ul. Dąbrowskiego. Tel. 725025-008. Rozmawiamy po rosyjsku.

nauka
Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej udzieli
korepetycji matematyka, chemia,
w tym przygotowanie do matury i
egzaminów gimnazjalnych, solidnie. Tel. 576-055-672.

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

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

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

Atrakcyjne oferty kawalerek,
dwupokojowych, trzypokojowych
mieszkań w Rudzie Śląskiej, dobre
ceny. Zapraszamy. Agencja LOKATOR, tel. 793-017-323.

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

Atrakcyjne domy szeregowe:
WIREK ul. Jankowskiego 107 m2
GODULA os. Paryż od 125 m2
cena od 330.000 zł.
HALEMBA ul. Solidarności
od 74 m2 cena od 255 000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt
hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055.

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

KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM,
KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887877-189.
Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach, cena 450 tys.
do negocjacji, tel. 601-934-091,
667-588-400.
Sprzedam bezpośrednio M-3
45 m2 komfortowe do zamieszkania Halemba I. Cena 95 tys. zł. Tel.
501-581-052.

SKUP AUT wszystkich marek,
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634,
502-865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan
obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie
marki. Tel. 505-049-833.
Skup zużytych akumulatorów
i felg aluminiowych. Tel. 697-646492.
Skup samochodów na części.
Tel. 697-646-492.

Tanie malowanie. Tel. 572-960485.

Bykowina trzypokojowe   54,69
m2, 123 tys., zdjęcia na OLX. Tel
600-090-252.

Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,60 za
kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 77161-31, 502-097-300. Ruda Śląska
- Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel.
606-274-056.

Wynajmę mieszkanie 30 m2
(kawalerka stare budownictwo)
Halembska 113, tel. 601-934-091.

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

Kompleksowe remonty mieszkań, kafelkowanie, gładzie. Tel.
535-339-717.

Kupię części – Warszawa, Syrena. Tel. 515-533-560.

Praca
Firma budowlana BEDAMEX
zatrudni pracowników budowlanych doświadczenie min 2 lata,
kierownika budowy, brygadzistę
z prawem jazdy kat. B, tel. 601504-030 w godz. 7-16, 32 24224-11.
Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę,
pomoc fryzjerską oraz uczni. Tel
32 243-65-99.
Praca dla osób dozoru specjalności górniczej, górników oraz
osób do przyuczenia w zawodzie
górnika w wieku do 45 lat na terenie kopalni KWK BUDRYK, tel. 32
239-53-43, 34 362-66-95.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518488-596.
Poszukujemy pracowników produkcyjnych oraz operatorów wózków widłowych – Katowice Panewniki. Atrakcyjne warunki, 100
% weekendy, premie. Tel. 519820-943.
Zatrudnimy ekspedientki do
sklepu mięsnego w Nowym Bytomiu i Gliwicach. Mile widziane doświadczenie, atrakcyjne warunki
zatrudnienia. Tel. 601-521-963.

Różne
Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Tel. 607-912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel.
507-851-852.
Kupię wszelkie starocie porcelanę, szkło, zegary, figurki, obrazy. Tel. 603-280-675.
Antyki, starocie, meble, fi gurki,
zegary, inne kupię. Tel. 515-533560.
Musisz opróżnić dom, mieszkanie, garaż, strych z mebli i innych
niepotrzebnych rzeczy – zadzwoń.
Tel. 515-533-560.
Kupię ogródek działkowy (Godula, Orzegów, Ruda). Tel. 694331-152.

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
informuje

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna
ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

• Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej
i II stopnia stomatologii zachowawczej
• Profilaktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta,
wykazu części  nieruchomości  gruntowej  
położonej przy
ul. Niedurnego 50d/10,
która przydzielona zostanie w trybie
bezprzetargowym na podstawie umów
najmu zawartej na czas
oznaczony do 3 lat.
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Piłka nożna

Nienajlepszy czas Uranii
GKS Urania Ruda Śląska – Górnik 09 Mysłowice 0:3 (0:0)

Pierwsza część gry prowadzona była w dobrym
tempie i nielicznie zgromadzeni kibice nie mogli
narzekać. Nie brakowało sytuacji zarówno pod jedną, jak i pod drugą bramką. Już w czwartej minucie
gry Henisz oddał strzał, który tylko nieznacznie
minął słupek bramki gości. W zasadzie ten strzał dał
sygnał do nieco zachowawczej gry Górnika i zbytnio nie pozwolił rozwinąć mu skrzydeł. Pierwsza
połowa była zacięta, a przewagę raz zdobywali gospodarze, raz goście. Do przerwy jednak żadnej z drużyn nie udało się zdobyć bramki. Druga połowa
także nie okazała się szczęśliwa dla kochłowiczan.
Wysiłek włożony w pierwszą część gry został brutalnie zdeptany tuż po przerwie, bo pierwsza akcja
gości i szybko wypuszczony Kowalski pomiędzy
dwójkę, dość szeroko rozstawionych obrońców Uranii, przyniósł skutek w postaci strzału w długi róg
obok Pardeli. Po tej akcji piłkarze Uranii zanim
otrząsnęli się, było już 0:2. Stracone bramki mimo
Górnik: Żymełka, Nowak, Huzior, Ptaszek, Dylewski,
Gondzik, Kurtok, Małolepszy, Golasz, Kowalski,
Jaszczuk. Na zmiany weszli także: Walendowski,
Duda, Bryk, Bogdański.
Urania: Pardela, Gabryś, P. Grzesik, Barczak,
R. Grzesik, Henisz, Kokoszka, Krzywda, Jurczyński,
Gomola (’83 Solorz), Bujny (’75 Piecha).

Na własnym boisku kochłowiczanie
przegrali z drużyną z Mysłowic.

podejmowanych prób odebrały wiarę w końcowy
sukces kochłowickiej drużyny. Bardziej klarowne
sytuacje mieli goście. I tak w 66. minucie na lewym
skrzydle poszedł Kowalski, który wszedł w pole
karne i uderzając „po krótkim” obił boczną siatkę.
Z kolei w 78. minucie najpierw udało się wybić piłkę poza pole karne, ale ta powróciła, a Bogański
z prawej strony zdołał ją „wyłuskać” i płaskim, dość
lekkim strzałem skierował wprost do bramki. Spotkanie zakończyło się więc zwycięstwem gości 3:0.
W przyszłą sobotę (4.11) Urania rozegra mecz derbowy z Wawelem.

Piłka nożna

Slavia nadal walczy
Slavia Ruda Śląska – Silesia Lubomia 5:1 (1:1)

Slavia nie osiada na laurach i cały czas walczy.
Ostatni weekendowy mecz był dowodem na to, że
rudzcy piłkarze robią wszystko, żeby wrócić do IV
ligi. Dzięki kolejnemu zwycięstwu, tym razem z Silesią Lubomia, zawodnicy pokonali następnego przeciwnika na swojej drodze do awansu.
Mecz nie przebiegał w dobrych warunkach ze
względu na mokrą murawę. Już na początku spotkania przyjezdni cofnęli się w okolicę 16 metra od swojej bramki i liczyli na to, że uda się im osiągnąć bezbramkowy remis. Jednak Slavia już na początku udowodniła, że nie ma zamiaru się poddać. Paweł Jamrozy otrzymał piłkę na piątym metrze, ale nie udało mu
się zdobyć gola. Z kolei później, bo już w 27. minucie
meczu, do dośrodkowania z rzutu wolnego doszedł

Marcin Met i z bliska pokonał bramkarza przeciwników. Później jeden z rywali upadł w polu karnym
Strąka i sędzia wskazał na 11 metr. Zawodnicy pewnie wykorzystali rzut karny i było już 1:1. Druga połowa spotkania przebiegła już całkowicie pod dyktando gospodarzy. W 53. minucie meczu zawodnik z Rudy Śląskiej Marcin Rejmanowski dośrodkował z wolnego, a Met po raz drugi okazał się strzelcem na medal. Kilkanaście minut później dośrodkował Korzeniowski z rogu boiska i głową do bramki trafił Jacek
Wujec. Na tym jeszcze spotkanie nie skończyło się.
Dwie akcje zawodników Slavii pozwoliły zakończyć
spotkanie wynikiem 5:1. W 73. minucie bramkę zdobył jeszcze Maciaszczyk po podaniu Rejmanowskiego, a w 88. minucie – Strzempek.
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Biegi

Biegi przełajowe pełne emocji
Prawie 600 młodych zawodników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych wystartowało w Finale Wojewódzkim Sztafetowych Biegów Przełajowych. W sztafetach pobiegli także rudzcy zawodnicy
m.in. ze Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15, Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.
– W tych zawodach mogą startować niemal wszyscy i większość uczniów chętnie w nich uczestniczy.
Spotykają się tu uczniowie praktycznie od dziesiątego do dziewiętnastego roku życia. Te biegi zawsze
cieszą się największą popularnością wśród zawodów
lekkoatletycznych, bo wyzwalają wiele sportowych
emocji – zaznaczył Piotr Prencel, dyrektor Szkoły
Podstawowej Sportowej nr 15 w Rudzie Śląskiej.
W zawodach wystartowało szesnaście sztafet po
sześciu uczestników z kilkudziesięciu miast województwa śląskiego. Osobno pobiegły dziewczyny
oraz chłopcy. – To zawody, które są organizowane
zgodnie z kalendarzem ogólnopolskim Szkolnego
Związku Sportowego, czyli odbywają się we wszystkich województwach Polski. Jest to złożony system,

W biegu wystartowały dzieci i młodzież
z całego województwa.

bo najpierw w mieście muszą odbyć się zawody,
podczas których kwalifikują się trzy albo cztery szkoły do zawodów rejonowych. Natomiast zwycięzca
zawodów rejonowych startuje w finale wojewódzkim
– tłumaczył Piotr Prencel.
Co więcej, Sztafetowe Biegi Przełajowe organizowane w SPS nr 15 to największa impreza sportu
szkolnego odbywająca się w całym województwie
śląskim.

Boks

Bokserzy w Małopolsce
Zawodnicy UKS-u Śląsk Ruda
Śląska wystartowali w Międzynarodowych Mistrzostwach Grand Prix
Małopolski w Boksie, które odbyły
się w Libiążu. W turnieju wystartowało aż 80 zawodników z klubów
Małopolski i Podkarpacia oraz Rudy
Śląskiej. Rudzcy zawodnicy, czyli
Konrad Gawron, Marcel Janicki
oraz Witold Lisek, pokonali swoich
przeciwników i zajęli pierwsze miejsce w swoich wagach.

Na zdjęciu
Marcel Janicki, trener
Eugeniusz
Sarota
i Konrad
Gawron.

Zapasy

Młodzi adepci z medalami

Zapaśnicy
zdobyli
złote,
srebrne
i brązowe
medale.

Ju Jitsu

Złoto i brąz dla Marcina
Marcin Maciulewicz został złotym i brązowym medalistą Mistrzostw Europy Ju Jitsu w
Rumunii. W miniony weekend (27-29.10)
podczas drugiego dnia zawodów rudzianin
wywalczył złoto w kategorii ju jitsu ne waza
przez wskazanie po wyrównanym finale. Natomiast w trzeci dzień mistrzostw w kategorii
ju jitsu fighting po przegranej dwoma punktami w ostatnich sekundach (9:11) nasz zawodnik nie wszedł do finału. – Biłem się o brązowy medal i wygrałem zdecydowanie (23:8).
Warto dodać, że drużynowo Polska zdobyła
drugi miejsce, przegrywając w klasyfikacji
jednym złotym medalem z Izraelem – podkreśla Marcin Maciulewicz.

Młodzi zapaśnicy Slavii dobrze zaprezentowali się
w minioną sobotę (28.10) w Dąbrowie Górniczej,
gdzie odbyły się zawody o Puchar Śląska w zapasach
dzieci. Złote medale wywalczyli: Jakub Olech, Tomasz Bartnicki, Adam Wenzel i Agnieszka Jastrzembska. Z kolei srebrne medale zdobyli: Michał
Wieczorek, Artur Żołdak, Tomasz Borowik, Maksy-

milian Bochenek, Anna Polewka, Weronika Bańko
i Oliwia Smołka. Natomiast brązowe medale powędrowały do: Jakuba Ociepki, Natana Bienerta, Łukasza Skabara, Fabiana Wrony, Kacpra Witka, Klaudii
Kuleszy, Wiktorii Baucz, Vanessy Holik, Zuzanny
Sobczyk, Natalii Szczęsnej, Zuzanny Dudy i Agnieszki Hałas.

Piłka nożna

Piłka nożna w skrócie
Maciulewicz wywalczył dwa medale w Bukareszcie.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Mecze 12. kolejki Klasy Okręgowej
Urania Ruda Śląska – Górnik 09 Mysłowice 0:3
0-1 Kowalski, 0-2 Bryk, 0-3 Bogdański
Piast Bieruń Nowy – Grunwald Ruda Śląska 6:2
1-0 Bobla, 21 min (wolny), 2-0 Bobla, 28 min, 2-1

Spalony, 38 min, 3-1 J.Cecuga, 44 min, 3-2 Spalony, 53 min, 4-2 Bobla, 65 min, 5-2 Magiera, 66 min.
6-2 Kachel, 80 min
AKS Mikołów – Pogoń Ruda Śląska 6:0
LKS Łąka – Wawel Wirek 3:2
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REKLAMY

Rugby

Weekend z rugbystami

Deszczowa pogoda w sobotę
nie rozpieszczała zawodników.

Ostatni mecz sezonu w Grupie Mistrzowskiej II ligi rudzcy rugbiści rozegrali w sobotę
(28.10) na Burloch Arenie z Arką Rumia. Goście potrzebowali zwycięstwa z punktem bonusowym (za minimum cztery przyłożenia),
aby zwyciężyć w całych rozgrywkach II ligi,
natomiast gospodarze już wcześniej byli pewni zakończenia sezonu na trzecim miejscu,
chcieli jednak zrewanżować się za wcześniejszą porażkę na wyjeździe. Spotkanie toczone
było w nieprzyjaznych warunkach, przy niskiej temperaturze i deszczu, co było widoczne w tempie gry. W pierwszej połowie kibice
nie byli świadkami porywającego widowiska.
Gra toczyła się głównie w okolicach linii
środkowej boiska, a oba zespoły popełniały
wiele błędów. Jednak zdobyte przez Arkę
w siódmej minucie przyłożenie po wygranej
formacji autowej pozwoliło gościom grać na
większym luzie. Rudzianie przed przerwą nie
byli w stanie sforsować obrony rywali. W drugiej połowie spotkania oba zespoły chętniej
ruszyły do ataku. Rudzianie przegrywając zaledwie pięcioma punktami ujrzeli szansę na

zwycięstwo. Goście z kolei starali się zdobyć
cztery przyłożenia, dające im zwycięstwo
w lidze. – Oba zespoły miały swoje szanse,
gra była żywsza i szybsza, ale lepiej grali goście. Rudzianie jednak tanio skóry nie sprzedali, a mimo wszystko rywale zdobyli drugie
przyłożenie po serii przegrupowań, trzecie po
straconej piłce gospodarzy i w samej końcówce meczu upragnione przez nich czwarte,
dzięki przewadze zawodnika na skrzydle
– komentuje Wojciech Kołodziej, prezes KS
Rugby Ruda Śląska.
Arka Rumia zwyciężyła rozgrywki II ligi,
drugie miejsce zajął AZS AWF Warszawa,
natomiast Gryfy zakończyły rozgrywki na
trzeciej pozycji.
Ponadto w minioną sobotę (28.10) na Burlochu rozegrany został IV Turniej Mistrzostw
Polski kobiet w rugby siedmioosobowym.
Warto przypomnieć, że gospodynie turnieju,
Diablice Ruda Śląska, już od trzech turniejów
starają się o awans do grupy Ekstraligi i włączenie się do walki o medale mistrzostw Polski (podczas turniejów równolegle rozgrywane są mecze Ekstraligi i pierwszej ligi). DiaGryfy: Jakub Krupiński, Łukasz Fura,
Krzysztof Jopert, Jan Muc, Marcin Pyrek,
Szymon Majchrzak, Kamil Karcz, Dawid
Mańkowski, Krzysztof Płusa, Mateusz
Zabiegała, Dorian Węgliński, Marcin
Mucha, Michał Jackowiec, Vladyslav
Kozlov, Krzysztof Skubik oraz Kamil
Pepliński, Paweł Marzec, Rafał Hadelka,
Waldemar Dziliński. Trener: Mariusz
Świerczyński.
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blice w tym turnieju wystąpiły składzie: Natalia Brodacka, Martyna Cebula, Maja Gliwińska, Urszula Hojeńska, Kinga Karlińska, Sylwia Łukasik, Nicole Pospieszczyk, Magdalena
Radzikowska, Agata Sikora, Marta Szampera,
Aleksandra Wręczycka. Ich rywalkami do
awansu były zespoły Miedziowych Lubin
i Legii Warszawa. W pierwszym meczu rudzianki pokonały Miedziowe 19:10, w drugim
niestety minimalnie uległy Legii 12:14.
W rundzie rewanżowej pewnie ponownie
zwyciężyły z zawodniczkami z Lubina 28:0.
Pozostałe mecze tak się ułożyły, że o zwycięstwie w I lidze i awansie do Ekstraligi miał
zdecydować ostatni mecz Diablic z Legią, który rudzianki musiały wygrać minimum siedmioma punktami. Jednak rywalki były poza
zasięgiem, zwyciężyły aż 26:7. Rudzianki zajęły drugie miejsce w rozgrywkach I ligi (i szóste
w całym turnieju) i niestety w kolejnym sezonie ponownie będą walczyły zaledwie o awans
do Ekstraligi. Cały rudzki turniej Mistrzostw
Polski wygrały Biało-Zielone Ladies Gdańsk,
w finale pokonując Black Roses Posnanię Poznań 31:5, a w meczu o brązowy medal AZS
AWF Warszawa pokonała Juvenię Kraków
22:17. Juvenia Kraków spadła do I ligi, a Legia
Warszawa awansowała do Ekstraligi.
Z kolei Bajtle zagrały w miniony weekend
w Turnieju Dzieci i Młodzieży w Rabie Niżnej. W trudnych warunkach pogodowych podopieczni trenerów Urszuli Hojeńskiej i Bogusława Rybaka – miniżacy zajęli czwarte miejsce, a żacy trenera Marcina Pyrka trzecie.
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1.

Bytom – KWK Centrum
ul. Łużycka 7,
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

2.

Chwałowice – KWK ROW
ul. Przewozowa 13a,
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

3.

Czechowice – Dziedzice
ul. Nad Białką 2 a,
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

4.

Katowice – KHW
ul. Damrota 16/18,
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

5.

Katowice – KWK Wieczorek
ul. Szopienicka 58,
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

6.

Katowice – SRK KWK Boże Dary
ul. Boya Żeleńskiego 95,
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

7.

Libiąż – przychodnia
ul. Górnicza 5,
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

8.

Pszów – KWK Anna
ul. Skwary 21,
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

9.

Rybnik – biurowiec KWK Jankowice
ul. Jastrzębska 12,
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

10. Rybnik – przychodnia
ul. Jastrzębska 12,
czynne: poniedziałek- niedziela 8-20

11. Rydułtowy – KWK ROW,
ul. Oﬁar Terroru 87,
budynek byłego klubu NOT
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

12. Sosnowiec – KWK Kazimierz Juliusz,
ul. Ogrodowa 1,
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

13. Suszec – KWK Krupiński
ul. Piaskowa 35,
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

14. Wola
ul. Kopalniana 10,
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

15. Zabrze – KWK Makoszowy
ul. Makoszowska 24,
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

16. Zabrze
ul. Lompy 11,
czynne: poniedziałek-niedziela 8-20

17. Łaziska Górne – KWK Bolesław Śmiały
ul. Świętej Barbary 12
– Budynek Dyrekcji
czynne: poniedziałek-sobota 8-20

18. Bieruń – KWK Piast
ul. Granitowa 16 – budynek sekcji
transportu, pokój nr 1
czynne: poniedziałek-sobota 8-20

19. Lędziny – KWK Ziemowit
ul. Pokoju 4 , budynek byłego referatu
węglowego, pokój nr 1
czynne: poniedziałek-sobota 8-20

20. Radlin – KWK Marcel
ul. Korfantego 52 - Budynek byłej stolarni
czynne: poniedziałek-sobota 8-20

21. Ruda Śląska – KWK Bielszowice
ul. Halembska 160 - budynek Dyrektora ds.
Ekonomicznych pokój nr 14,
czynne: poniedziałek-sobota 8-20
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22. Ruda Śląska – KWK Halemba

ul. Kłodnicka 54 – budynek Dyrekcji B
– pokój nr 8 A
czynne: poniedziałek-sobota 8-20

23. Ruda Śląska – KWK Pokój

ul. Niedurnego 13
– budynek Dyrekcji - pokój nr 16
czynne: poniedziałek- sobota 8-20

24. Sośnica – KWK Sośnica

ul. Błonie 6A - Pawilon BHP
czynne: poniedziałek-sobota 8-20

25. Radlin – Miejski Ośrodek Kultury
w Radlinie
ul. Mariacka 9
czynne: poniedziałek-piątek 7-14

Infolinia
32 757 27 27
czynna
od poniedziałku
do piątku
w godz.
8.00-20.00

WSZYSTKIE PUNKTY BĘDĄ NIECZYNNE W DNIACH 1 ORAZ 11 LISTOPADA.

