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Seniorzy bawili 
się doskonale!

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

W ofercie również: LECZENIE LASEREM bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, 
leczenie opryszczki, aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl 
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE LECZENIE
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!
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STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
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www.stomatolog-ruda-slaska.pl
Zaprasza dorosłych i dzieci na 
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

IMPLANTY ZĘBOWE
SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

osocze i fi bryna bogatopłytkowa – jako zabiegi regeneracyjne, wzmacnianie włosów, leczenie 
blizn, rozstępów, łysienia | mezoterapia | botox | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta 

ZABIEGI W NARKOZIE
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Marek Wesoły został posłem
Ruda Śląska będzie miała swojego przedstawiciela w Sejmie. Marek Wesoły, rudzki radny oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta dostał się do parla-
mentu, którego pierwsze posiedzenie ma odbyć się 12 listopada. Z nowym posłem rozmawiamy między innymi na temat tego, o co zamierza walczyć 
podczas pracy w sejmowych ławach.

– Jakie będą Pana priorytety w dzia-
łaniu?

– Zostałem wybrany do Parlamentu 
przez mieszkańców Śląska, a to zobo-
wiązuje. Jak można się więc domyślić, 
moim priorytetem będzie zabieganie 
o szeroko pojęty interes Śląska i Śląza-
ków. Grzegorz Tobiszowski, wieloletni 
poseł z naszego miasta, później wicemi-
nister energii, a obecnie europoseł wło-
żył ogromny wysiłek, poświęcając się tej 
idei. Efekty są dziś widoczne: dobra sy-
tuacja w branży górniczej, realizowany 
program dla Śląska. Premier Mateusz 
Morawiecki w kampanii wyborczej rów-
nież tę istotną pozycję i znaczenie Śląska 
wielokrotnie podkreślał. Chcę kontynu-
ować te działania jako poseł ziemi ślą-
skiej.

– Czy na liście tych priorytetów są 
też tematy dotyczące Rudy Śląskiej? 
Co jako poseł będzie się Pan starał 
zrobić dla miasta?

– Oczywiście Ruda Śląska jako moje 
rodzinne miasto jest dla mnie szczegól-
nie bliska. Pragnę w tym miejscu oddać 
duży szacunek i podziękowania dla tych 
wszystkich, którzy na mnie zagłosowali, 
bo to właśnie dzięki tym głosom mogłem 
otrzymać mandat posła. Dziękuję też 

wszystkim głosującym na innych kandy-
datów, gratulując obywatelskiej postawy 
i dużej frekwencji. Deklaruję wolę 
współpracy z prezydentem i Radą Miasta 
we wszystkich sprawach dobrych dla 
Rudy i jej mieszkańców. Chcę też w mia-
rę możliwości być dostępny dla miesz-
kańców w ramach dyżurów poselskich. 
Spraw do załatwienia nie brakuje i mam 
nadzieję, że wiele uda się zrobić. Już 
w trakcie kampanii udało się pomóc 
Ochotniczej Straży Pożarnej, czy zała-
twić dodatkowe środki na drogę N-S. 
Pragnę jednak przypomnieć, że do 
współpracy potrzebne są dwie strony. 
Bardzo niepokoją mnie informacje o bra-
ku środków dla organizacji pozarządo-
wych, czy klubów sportowych w projek-
cie budżetu na przyszły rok. Na takie 
działania nie decydują się żadne sąsied-
nie miasta. To bardzo niebezpieczna za-
powiedź, apeluję o rozsądek.

– Jednym z ważniejszych tematów 
dla rudzian jest m.in. górnictwo. Czy 
jest Pan za utrzymaniem gospodarki 
opartej na węglu? Jak Pan widzi przy-
szłość kopalń znajdujących się w Ru-
dzie Śląskiej?

– Bezpieczeństwo energetyczne opar-
te o węgiel to element programu Prawa 

i Sprawiedliwości. Tak, jestem za takim 
rozwiązaniem, węgiel to nasze bogactwo 
naturalne i chcemy z niego korzystać. 
Dziś rudzkie kopalnie są już po częścio-
wej restrukturyzacji. Powstała Kopalnia 
Ruda, a w niej Ruch Pokój, Ruch Biel-
szowice i Ruch Halemba. Mam nadzieję, 
że zatrudnienie w górnictwie jeszcze 
przez wiele lat będzie dawało utrzyma-
nie wielu rudzkim rodzinom. Oczywiście 
branża ta potrzebuje inwestycji, wdraża-
nia nowych technologii, a także przyja-
znej polityki europejskiej i to są najbliż-
sze wyzwania, przed którymi stoi gór-
nictwo.

– W swoim programie wyborczym 
wspominał Pan m.in. o wsparciu dla 
seniorów, czy walce ze smogiem. O co 
w tym zakresie będzie Pan walczył ja-
ko poseł?

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości robi 
już wiele w temacie polityki senioralnej, 
czy walki ze smogiem. Najpierw smog, 
mamy program „Czyste powietrze”, któ-
ry jest realizowany, ale myślę, że nie tyl-
ko to. Trzeba bardzo intensywnie wpro-
wadzać jak najbardziej przyjazne propo-
zycje rozwiązań komunikacyjnych, roz-
wijać elektromobilność. Zanieczyszcze-
nie powietrza to również w dużej mierze 
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spaliny naszych samochodów i w tym 
temacie musimy wprowadzać nowe roz-
wiązania  i przyjazne mieszkańcom aglo-
meracji programy. Co więcej, trzeba to 
robić w synergii z samorządami zarówno 
na szczeblu wojewódzkim, jak też miej-
skim. Jeśli chodzi o seniorów to absolut-
ny priorytet to utrzymanie programu  
13. emerytura, wprowadzenie 14. emery-
tury. Dziś działa już program „Śląskie 
dla Seniora”, ale chciałbym, aby jego po-
pularność i dostępność zdecydowanie się 
rozrastały. To bardzo dobre działanie. 
Potrzebne też są nadal programy pozwa-
lające na aktywizację osób starszych.

– Nie żal Panu opuszczać lokalnej 
polityki i Rudy Śląskiej – bo przecież 
jest Pan rudzianinem i tutaj rozpoczy-
nał Pan swoją karierę polityczną – na 
rzecz pracy w parlamentarnych ła-
wach?

– Bardzo żal, praca w Radzie Miasta 
dawała mi wiele satysfakcji, ale też w ja-
kimś sensie była moją pasją. Może to 
dziwnie brzmi, ale poza moją pracą za-
wodową na stanowisku prezesa prywat-
nej spółki, właśnie jedną z moich pasji 
był i jest nadal samorząd. Nieprzypadko-
wo ubiegałem się o stanowisko prezy-
denta miasta. Mam własną wizję rozwo-

ju miasta, wiele ciekawych pomysłów. 
Jestem przekonany, że jako Ruda Śląska 
możemy sięgać wyżej, możemy iść szyb-
ciej i dalej, możemy być ważnym i zna-
czącym samorządem na Śląsku. Proszę 
zwrócić uwagę na pewną historyczną 
chwilę dla Rudy Śląskiej, wynikającą 
właśnie z ciężkiej pracy. Prawo i Spra-
wiedliwość w Rudzie Śląskiej pod wo-
dzą swojego lidera Grzegorza Tobiszow-
skiego w dialogu i współpracy z miesz-
kańcami wypracowało następującą sytu-
ację polityczną – dziś Ruda Śląska posia-
da europosła, posła RP, senatora oraz 
radnego Sejmiku Województwa Śląskie-
go. Mieszkańcy Rudy Śląskiej posiadają 
swoich przedstawicieli na wszystkich 
szczeblach władzy. Myślę, że jako ru-
dzianie możemy być z tego faktu dumni. 
Jestem dumny, że wychodzę z rudzkiego 
samorządu i jestem przekonany, że tym 
samorządowcem pozostanę zawsze, 
również pełniąc mandat posła RP. JO
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Będę senatorem dla wszystkich. 
Jestem dla Rudy Śląskiej, Śląska i Polski

Startująca z listy Prawa i Sprawiedliwości Dorota Tobiszowska zdobyła mandat w okręgu 74, uzyskując 38 proc. poparcia, czyli 71752 głosy i po-
konując trzech innych rywali. Jak podkreśla nowa senatorka, swoją kampanię oparła na bezpośrednich rozmowach, a w Senacie deklaruje wolę 
współpracy na rzecz pracy dla Śląska.

– To była Pani pierwsza kampa-
nia do Senatu. Jak Pani ją ocenia?

– Kampania to jest ciężka praca, ale 
wynik w mojej ocenie to nie jest tylko 
efekt tych kilku tygodni przed wybo-
rami. Uważam, że długo pracowałam 
na swoją pozycję. Przez wiele lat mia-
łam okazję pracować z dziećmi i mło-
dzieżą jako wychowawca na obozach 
i koloniach. Zawodowo jestem zwią-
zana z kopalnią, gdzie także zawsze 
pracowałam z ludźmi. Podobnie jest 
w organizacji pozarządowej, w której 
działam ponad 20 lat. Ponadto kilka 
lat w Radzie Miasta pozwoliło mi po-
kazać, jaka jestem, jak pracuję i że 
w mojej pracy najważniejszy jest czło-
wiek. W kampanii wyborczej postawi-
łam – jak zawsze – na drugiego czło-
wieka. Miałam wsparcie ze strony 
wielu osób, które same zaoferowały 
pomoc i bardzo mocno zaangażowały 
się w kampanię. Starałam się sama jak 
najczęściej wychodzić do ludzi i roz-
mawiać, aby moi wyborcy mogli mnie 
poznać bliżej. Zachęcałam, aby obse-

rowali moją pracę w Senacie, żeby za 
cztery lata mieli wiedzę na temat tego, 
co z moich wyborczych obietnic zo-
stało wykonane. Sama propozycja 
kandydowania była dla mnie dużym 
zaszczytem, tym bardziej że nie jestem 
członkiem Prawa i Sprawiedliwości. 
Odczytałam to jako wyróżnienie za 
moją dotychczasową pracę. 

– Jakimi sprawami chce się Pani 
zająć w Senacie? Co w Pani odczu-
ciu jest najważniejsze dla Śląska?

– Jestem Ślązaczką i Polką. Śląsk 
zawsze będzie dla mnie najważniejszy 
i to na „Programie dla Śląska” będę się 
skupiać. W Senacie chcę pracować  
w Komisji Energetycznej, zajmować 
się sprawami ochrony środowiska,  
ale równiez sprawami społecznymi, 
które są i zawsze będą dla mnie bardzo 
ważne. Obecnie samorządy mają spo-
ro obaw o fundusze. Deklaruję wspie-
rać i angażować się w pozyskiwanie 
środków finansowych z projektów 
i programów, dzięki którym do nasze-
go regionu będą mogły trafiać dodat-

kowe pieniądze. Zadeklarowałam już 
chęć współpracy z władzami samorzą-
dowymi i tę deklarację podtrzymuję. 
Razem możemy zrobić dużo więcej. 
Jestem zwolenniczką budowania oraz 
dopraszania do współpracy. Nie mo-
żemy się na siebie obrażać. Zawsze 
jest czas, aby połączyć siły. Dla mnie 
polityka to relacja pomiędzy wybrany-
mi i tymi, którzy wybierali. Ale to  
także bycie wśród swojego środowi-
ska i swoich wyborców, bo to przecież 
ich reprezentujemy w Parlamencie.

– Dotychczas zajmowała się Pani 
jak radna sprawami miasta. Senat 
to duża zmiana. Czy będzie Pani 
czegoś brakowało?

– Z pewnością będzie mi brakowało 
czasu. Jednak będę się starała, aby ni-
gdy nie zabrakło mi go dla moich wy-
borców, w tym dla mieszkańców Rudy 
Śląskiej. Moje biuro będzie zawsze 
otwarte dla wszystkich. Zgodnie z hie-
rarchią problemów będą one rozwią-
zywane w biurze senatorskim, bądź 
wskazywana będzie droga ich rozwią-
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zania. Nikogo nie zostawię bez pomo-
cy. W moim biurze będą fachowcy, 
którzy pomogą w każdej sprawie. 
Chcę też podkreślić, że to nie jest ofer-
ta tylko dla moich wyborców. Zazna-
czam, że jestem senatorem dla wszyst-
kich, nie tylko tych, którzy oddali na 
mnie swój głos. Tak uważałam od za-
wsze i to się nie zmieni. Startujemy 
z jakiejś listy, z poparciem tego, czy 
innego ugrupowania, jednak po wybo-
rach powinniśmy pracować dla dobra 
ogółu, nie tylko dla dobra naszych wy-
borców. Jeszcze raz to podkreślę  
– chcę współpracować z wszystkimi 
i mam nadzieję, że w Senacie będzie 
taka możliwość. Tutaj chodzi o dobrze 
wykonaną pracę. Pracę dla Rudy Ślą-
skiej, Śląska i Polski.

Na zakończenie chcę podziękować 
mojej córce Monice, która bardzo 
mnie wspierała w trudnych momen-
tach kampanii i całemu sztabowi. 
Wszystkim tym, którzy pracowali na 
ten nasz wspólny sukces, ponieważ 
tak to odbieram. Wynik to wspólny 

sukces mój i tych wszystkich osób, 
które bezinteresowanie mi pomagały. 
Dziękuję wszystkim, którzy na mnie 
głosowali ze szczególnym uwzględ-
nieniem Rudy Śląskiej, bo te 26 tysię-
cy głosów w moim rodzinnym mieście 
jest dla mnie ogromnym sukcesem. 
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy 
poszli do urn wyborczych, bo to  
my sami powinniśmy współdecydo-
wać i wybierać swoich przedstawicie-
li, którzy będą nas reprezentować 
w rządzie. Cieszy mnie duża frekwen-
cja, bo to pokazuje, że los zarówno 
Śląska jak i naszej Ojczyzny jest dla 
nas wszystkich bardzo ważny.

 AW
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Czas na Wirek, Czarny Las i Halembę
Wirek, Czarny Las oraz Halemba – z mieszkańcami tych dzielnic władze miasta rozmawiały w ubiegłym tygodniu podczas kolejnego 
cyklu spotkań. Spotkanie dla rudzian zamieszkujących w dwóch pierwszych dzielnicach zostało zdominowane przez rozmowy na 
temat podwórka przy ul. Kunickiego 17 oraz wyjazdu z mającej powstać restauracji McDonald’s. Z kolei mieszkańcy Halemby zgła-
szali m.in. problemy z parkowaniem, korkami, budową kanalizacji, szkodami górniczymi oraz dzikami.
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Ostatnie 
spotkania 
odbyły się 

m.in. dla 
mieszkańców 

Wirku 
i Czarnego 

Lasu.

HARMONOGRAM JESIENNYCH 
SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI

28 X – poniedziałek – godz. 17.00 – Bielszowice  
– Dom Kultury, ul. Kokota 170

Podczas pierwszej części spotkania dla 
mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu 
przedstawiono nie tylko, jak wygląda sytu-
acja finansowa miasta, ale również, jakie 
inwestycje powstały lub realizowane są 
w tych dzielnicach. Tutaj warto wymienić 
m.in. rewitalizację jednego z domków na 
zabytkowym osiedlu Ficinus, w którym 
w przyszłości powstanie filia biblioteki 
oraz punkt informacyjny  Z kolei już odda-
ne do użytku zostały kompleksy boisk przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 
w Wirku oraz przy Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Czarnym Lesie. 
Obydwie dzielnice znalazły się także 
w programie rewitalizacji podwórek, który 
realizuje miasto. Dzięki temu odnowiono 
już przestrzeń przy ul. Dąbrowskiego, a na 
podwórku przy ul. Kałusa i Strażackiej 
prace powoli dobiegają końca. Trwa także 
budowa ścieżki sensorycznej i placu za-
baw przy Miejskim Przedszkolu nr 37. Po-
nadto w tym roku w Wirku wyremontowa-
ne zostały ulice Katowicka, Kopernika 
oraz Sienkiewicza.

Jeżeli chodzi o tematy, które obecnie są 
najbliższe mieszkańcom tych dzielnic, to 
lokatorzy kamienicy przy ul. Kunickiego 17 
zgłosili zły stan ich podwórka. Uskarżali 
się także na zachowanie jednego z lokato-
rów. Miasto zapewniło, że postara się po-
móc zwłaszcza, jeżeli chodzi o rozwiąza-
nie tego pierwszego problemu. – Zrobimy 
swego rodzaju inwentaryzację tego, co 
trzeba tam zrobić. Zresztą oględziny tego 
miejsca miały już miejsce po ostatnim 
spotkaniu dzielnicowym. Gdy będziemy 
wiedzieli, w co i za ile trzeba zainwesto-
wać, będziemy mogli podejmować dalsze 
decyzje – mówił Michał Pierończyk, wi-
ceprezydent Rudy Śląskiej. W przypadku 
sprawy uciążliwego sąsiada – znana jest 
ona policja, która kilkukrotnie już inter-
weniowała. – Procedura eksmisji takiej 
osoby to czasem nawet 2-3 lata. Niestety 
narzędzia, którymi dysponujemy, są moc-

no ograniczone  – tłumaczył Michał Pie-
rończyk.

Podczas czwartkowego (17.10) spotka-
nia poruszona została również kwestia wy-
jazdu z nowo budowanej restauracji Mcdo-
nald’s, która powstanie przy ul. 1 Maja  
w pobliżu CH Plaza. Mieszkańcy pytali  
o to, jak zostanie zorganizowany tam ruch. 
– Główny wyjazd będzie poprowadzony na 
ul. 1 Maja, a ul. Krasińskiego odbywać się 
będzie jedynie wyjazd samochodów jadą-
cych w kierunku Rudy – mówił wiceprezy-
dent Krzysztof Mejer. – Poczekajmy, aż 
restauracja powstanie, wtedy dokładnie 
przyjrzymy się, jak rozkłada się ruch w tym 
miejscu – dodawał.

Poniedziałkowe (21.10) spotkanie  
w Halembie rozpoczęło się od omówienia 
bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz 
informacji na temat stanu realizacji inwe-
stycji. – Niedawno zakończyliśmy czę-
ściową modernizację cmentarza komu-
nalnego w dzielnicy Halemba. Wymienili-
śmy tam nawierzchnię z asfaltowej na 
betonową kostkę brukową, a także bramę 
wjazdową wraz z częścią ogrodzenia. Po-
nadto przebudowane zostało ujęcie wody 
i zabudowano kontenery na odpady – wy-
liczał wiceprezydent Krzysztof Mejer. – 
Remont cmentarza w Halembie to kolejne 
w ostatnich latach przedsięwzięcie zwią-
zane z tą nekropolią. W 2017 roku wybu-
dowaliśmy tam parking na ponad 100 
miejsc, który był jedną z najbardziej wy-
czekiwanych inwestycji w tej dzielnicy  
– podkreślał.

Kolejna zrealizowana inwestycja, która 
cieszy szczególnie najmłodszych halem-
bian, to strefa aktywności fizycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 24. Z kolei wśród 
wykonywanych w przyszłym roku obywa-
telskich projektów znajdzie się druga część 
tej strefy, w ramach której powstanie bo-
isko do siatkówki o nawierzchni poliureta-
nowej oraz bieżnia i skocznia do skoku 
w dal. Ponadto mieszkańcy przegłosowali 
w tej dzielnicy utworzenie na skwerze przy 
ul. Solidarności miejsca spotkań i rekre-
acji.

Na spotkaniu w Halembie często poja-
wiał się temat kanalizacji. Pytali o nią 
mieszkańcy ul. Studziennej, Poświatow-
skiej i Brodzińskiego. – Dla ul. Studzien-
nej właśnie wybraliśmy wykonawcę 
i w przyszłym roku zadanie zostanie zreali-
zowane – wyjaśniała Sonia Gałuszka  
z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji. Za to problem jest w rejonie ulic Po-
światowskiej i Rodziewiczówny, gdzie 
sprawa o udostępnienie działek pod inwe-
stycję toczy się w sądzie. Mieszkańcy do-
pytywali też o remont hali widowiskowo-
sportowej przy ul. Kłodnickiej 95. – Obec-
nie trwa montaż elementów konstrukcyj-
nych. Z uwagi na trudności techniczne 
termin zakończenia prac został przesunię-
ty na grudzień br. – mówił Krzysztof Me-
jer. – W przyszłym roku chcielibyśmy przy-
stąpić do remontu tego obiektu od środka  
– dodał wiceprezydent.  

Ponadto mieszkańcy pytali o pomysł na 
rozładowanie ruchu w Halembie. – Szuka-

OGŁOSZENIA

SPOTKANIE W SPRAWIE PARKU 
KULTUROWEGO W RUDZIE

Dzielnica Ruda to aktualnie jedno z nielicznych miejsc w naszym 
województwie, gdzie dzięki zachowanemu dziedzictwu można zoba-
czyć, jak na przestrzeni wieków obszar wiejski przekształcał się w osa-
dę przemysłową. 29 sierpnia 2019 r. Rada Miasta Ruda Śląska przyjęła 
uchwałę w sprawie podjęcia prac nad utworzeniem Parku Kulturowe-
go Osada Przemysłowa Ruda. Obszar parku obejmie część Rudy, która 
znajdzie się pod szczególną ochroną konserwatorską.

Wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą, szczegółami funkcjono-
wania parku oraz formami ochrony zachowanego dziedzictwa zapra-
szam na spotkanie, które odbędzie się

w środę, 6 listopada br. o godz. 17.00
w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Janasa 28

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

my różnych rozwiązań tej sytuacji, ale nie 
wiemy, czy będziemy mogli jakąś inwesty-
cję zrealizować ze względu na ogranicze-
nie dochodów do budżetu miasta – tłuma-
czył Krzysztof Mejer. – Rozwiązaniem  
jest drugi most nad Kłodnicą, a prowadzo-
ne przez nas analizy mają dać odpowiedź, 
w którym powinien być dokładnie miejscu, 
aby było to najlepsze rozwiązanie pod 
względem logistycznymi i ekonomicznym 
– zastrzegał wiceprezydent.

Dużym problemem dla mieszkańców 
tej dzielnicy są również grasujące przy po-
sesjach dziki. – Odstrzeliliśmy już ponad 
250 dzików w ostatnim czasie. Obecnie 
mamy problem, bo nie mamy środków, aby 
sfinansować kolejny odstrzał. Chcemy wy-
stąpić do wojewody o zwrot kosztów od-

strzału, bo tak naprawdę za dziki odpowie-
dzialny jest Skarb Państwa. My zdecydo-
waliśmy się działać tylko ze względu na 
bezpieczeństwo mieszkańców. Kiedy tylko 
znajdą się środki to przystąpimy do kolej-
nych odstrzałów – uspokajał mieszkańców 
wiceprezydent Mejer.

Halemba to dzielnica szczególnie nara-
żona na szkody górnicze. Mieszkańcy 
pytali, czy władze miasta sprawdzają stan 
zniszczeń. – Monitorujemy wstrząsy i ba-
damy, jakie skutki powodują one dla mia-
sta – informowała prezydent miasta Gra-
żyna Dziedzic. – Prosimy o zgłaszanie 
szkód mienia komunalnego do Wydziału 
Ochrony Środowiska, wtedy urzędnicy ja-
dą na miejsce i notują zaistniałą sytuację 
– dodała. JO, AW



„Nie żyjemy, aby umierać, 
ale umieramy, aby żyć wiecznie.”

Michael Buchberger

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość 
o tragicznej śmierci

śp. kpr. Adama Olszówki
z 6. Batalionu Powietrznodesantowego. 

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po 
Jego śmierci.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

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

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

RUDA ŚLĄSKA

Palenie liści jest zabronione
Jesień to czas porządków na działkach i w przydomowych ogródkach. Działkowcy 
i właściciele domów pozbywają się teraz przede wszystkim zeschłych liści, gałęzi, 
drzew i chwastów. Najczęściej odbywa się to poprzez ich spalanie. Dym unoszący 
się nad działkami i ogrodami przeszkadza jednak wielu mieszkańcom. Jak co roku 
strażnicy miejscy przeprowadzają kontrole, aby zapobiegać tego typu zjawiskom.

Palący odpady roślinne czasem nie do 
końca zdają sobie sprawę z tego lub świa-
domie ignorują fakt, że przepisy zabraniają 
takich praktyk. – Dopuszcza się spalanie 
zgromadzonych pozostałości roślinnych 
poza instalacjami i urządzeniami, chyba że 
są one objęte obowiązkiem selektywnego 
zbierania. Na terenie miasta Ruda Śląska 
prowadzone jest selektywne odbieranie od-
padów biodegradowalnych, a więc tym sa-
mym obowiązuje zakaz ich spalania – tłu-
maczy Marek Partuś, komendant rudzkiej 
Straży Miejskiej. – Zgodnie z Regulami-
nem utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Ruda Śląska zezwala się 
osobom fi zycznym na kompostowanie wła-
snych odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji z przeznaczaniem kompostu 
na potrzeby własne. Odpady roślinne, któ-
re powstają na terenie nieruchomości 
w wyniku pielęgnacji zieleni, np. skoszona 
trawa, wygrabione liście, usunięte chwa-
sty, gałęzie itp., w przypadku kiedy właści-
ciel nieruchomości nie ma możliwości ich 
kompostowania na miejscu, po umieszcze-
niu w pojemnikach na odpady lub workach, 
winny być przekazane przedsiębiorcy pro-
wadzącemu działalność w zakresie odbie-

rania odpadów komunalnych od właścicie-
li nieruchomości – dodaje.

Osoba, która spala śmieci lub odpady ro-
ślinne w ogródku, na działce lub w piecu, 
może zostać ukarana mandatem w wysoko-
ści do 500 zł. Ponadto dym może w skutecz-
ny sposób ograniczyć widoczność i spowo-
dować zagrożenie dla kierowców samocho-
dów, a nagły podmuch wiatru może dopro-
wadzić do niekontrolowanego rozprzestrze-
nienia się ognia. Za powyższe wykroczenia 
również grozi mandat do 500 zł. W skraj-
nych przypadkach przeciwko sprawcy może 
zostać skierowany wniosek o ukaranie do 
sądu, gdzie grzywna jest znacznie wyższa, 
bo wynosi do 5000 zł. – Innym przepisem 
mogącym mieć zastosowanie w przypadku 
palenia ogniska na terenie prywatnej pose-
sji jest przepis art. 144 Kodeksu cywilnego, 
nakazujący powstrzymanie się od działań, 
które zakłócałyby korzystanie z nierucho-
mości sąsiednich ponad przeciętną miarę 
wynikającą ze społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia nieruchomości i stosunków 
miejscowych. Palenie ogniska powodujące 
przedostawanie się dymu na sąsiednie nie-
ruchomości stanowi naruszenie tego nakazu 
– mówi Marek Partuś. JO
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Zgodnie z przepisami palenie śmieci jest karalne.

RUDA ŚLĄSKA

Świetlice do zamknięcia?
Jaka będzie przyszłość znajdujących się w naszym mieście świetlic dla dzieci i młodzieży? Niedawno pojawiły się pogłoski na temat 
tego, że zamknięte zostaną m.in. świetlica socjoterapeutyczna przy ul. Bujoczka w Rudzie, a także świetlica środowiskowa w Nowym 
Bytomiu. Jednak na razie nie wiadomo, które dokładnie placówki zostaną zamknięte oraz kiedy to nastąpi. Powód? Coraz trudniejsza 
sytuacja fi nansowa miasta, którego władze zapewniają, że dzieciom zostanie zaproponowana inna forma wsparcia.

Ruda Śląska jest jednym z nielicznych 
samorządów, w których funkcjonują pla-
cówki wsparcia dziennego, bo w całym 
kraju jest ich 18 proc. Obecnie w naszym 
mieście działa trzynaście świetlic, które 
zapewniają opiekę ok. 600 dzieciom. 
W najbliższych miesiącach ma się to jed-
nak zmienić. Temat ten pojawił się m.in. 
podczas spotkania władz miasta z miesz-
kańcami Rudy, gdzie tłumaczono, że 
z racji obniżonych dochodów, konieczne 
było podjęcie decyzji o wprowadzeniu 
zmian w realizacji części zadań nieobo-
wiązkowych, a co za tym idzie – ograni-
czona zostanie działalność placówek 
wsparcia dziennego. – Nie bez znaczenia 

są tutaj m.in. stale rosnące koszty prowa-
dzenia placówek, co przy obecnej trudnej 
sytuacji fi nansowej miasta powoduje, że 
zachowując wszystkie aktualnie działają-
ce placówki, nie można będzie utrzymać 
odpowiednich standardów i jakości 
świadczonych w tej przestrzeni usług 
– tłumaczy Adam Nowak, rzecznik pra-
sowy rudzkiego magistratu. – Obecnie 
prowadzone są rozmowy z organizacjami 
pozarządowymi dotyczące m.in. potrzeb 
w danych dzielnicach w związku z male-
jącym ubóstwem, sytuacji rodzin korzy-
stających ze wsparcia i frekwencji dzieci, 
w celu uruchomienia innych form wspar-
cia dzieci – dodaje.

Adam Nowak wyjaśnia także, że zmieni 
się m.in. zakres wsparcia. Dotychczas po-
byt w świetlicach był zupełnie bezpłatny. 
Po zmianach – m.in. w związku ze świad-
czeniami, które otrzymują rodziny (m.in. 
„Rodzina 500 Plus”) – część kosztów mają 
ponosić rodzice (chodzi np. o wyjścia do 
kina, teatru, czy na basen). – Jednocześnie 
informuję, że nadal działać będzie część 
placówek, są także m.in. Domy Kultury, 
w których dzieci mogą spędzać wolny czas, 
a także nadal funkcjonują świetlice szkol-
ne, które zapewniają dzieciom odpowied-
nie zagospodarowanie czasu po zajęciach 
lekcyjnych – podsumowuje Nowak.

Joanna Oreł

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu 

administracji rządowej informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) 
wykazów nieruchomości do oddania w:

dzierżawę z przeznaczeniem pod • 
istniejący ogródek rekreacyjny 
położony w Rudzie Śląskiej przy ulicy  
Piotra Skargi  (cz. dz. o nr: 2481/92, 
obręb Stara Kuźnia, k.m.2,  1515/41, 
obręb Kłodnica, k.m.1),
najem z przeznaczeniem pod istniejący • 
garaż wolnostojący położony w Rudzie 
Śląskiej w rejonie ulicy Czarnoleśnej 
(cz. dz. o nr: 1634/52, obręb Nowy 
Bytom, k.m.1).
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Osoba wyrażająca chęć udziału w programie powinna 
do 31 stycznia 2020 roku złożyć stosowny wniosek oraz uregu-
lować należności powstałe od 1 lipca 2019 r. Po złożeniu wnio-
sku zostanie przygotowane porozumienie określające warunku 
udzielenia ulgi.

Umorzenie odsetek może nastąpić pod warunkiem regulowa-
nia bieżących opłat, przestrzegania regulaminu porządku do-
mowego, po stwierdzeniu, że istnieje uzasadniony i ważny inte-
res dłużnika oraz że lokal nie został zajęty bezprawnie, a także 
jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.   

Szczegółowych informacji udziela: 
Biuro Windykacji MPGM TBS Sp. z o.o.

tel. 32 242-07-81, wew. 782

W przypadku posiadania zaległości za lokal mieszkalny 
na dzień 30.06.2019 r.

Złóż wniosek w terminie 31.01.2020 r. 
do MPGM TBS Sp. z o.o.

Ureguluj zaległości celem uzyskania 
możliwości umorzenia odsetek:

wpłata do dnia 31.01.2020 r. – umorzenie całości odsetek• 
wpłata do dnia 29.02.2020 r. – umorzenie 90% odsetek • 
wpłata do dnia 31.03.2020 r. – umorzenie 80% odsetek• 
wpłata do dnia 30.04.2020 r. – umorzenie 70% odsetek• 

Dokonuj bieżących opłat za lokal mieszkalny 
do dnia 31.12.2020 r.

Miasto Ruda Śląska w przypadku prawidłowej 
weryfi kacji dokona umorzenia odsetek w wysokości 

proporcjonalnej do terminu uregulowanego 
zadłużenia do dnia 31.03.2021 r.

Masz dług za czynsz? 
Skorzystaj z możliwości 

umorzenia odsetek
19 września 2019 roku Rada Miasta Ruda Śląska uchwaliła szczególny tryb umarzania odsetek od zaległych należności czynszo-
wych za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy. Z opcji tej może skorzystać mieszkaniec naszego miasta, 
który zajmuje bądź zajmował lokal mieszkalny z gminnego zasobu nieruchomości, posiada zaległości w opłatach, które były 
wymagalne na dzień 30.06.2019 r. oraz ureguluje należności główne wraz z kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych. 
To z jednej strony szansa dla zadłużonych mieszkańców, aby wyjść na prostą, a z drugiej – dla Miasta Ruda Śląska jest to moż-
liwość odzyskania pieniędzy z długu. Kto, w jaki sposób oraz w jakim terminie może skorzystać z opcji umorzenia odsetek?
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BIELSZOWICE

W orkiestrach dętych siła jest!

Zaczynali grać w 15 osób, dzisiaj jest ich ok. 45. 
Najstarszy muzyk ma 76 lat, a najmłodszy – 12, co po-
kazuje, że muzycznie udzielają się tutaj i rozwijają ko-
lejne pokolenia. Orkiestra KWK Bielszowice obchodzi 
w tym roku 100-lecie istnienia. Z tej okazji w piątek 
(18.10) muzycy dali jubileuszowy koncert na deskach 
Domu Kultury w Bielszowicach.

– Nasza orkiestra powstała w 1919 r. – jesteśmy naj-
starszą górniczą orkiestrą dętą w Rudzie Śląskiej i jed-
ną z najstarszych w regionie. Obecnie w naszym zespo-
le gra ok. 45 muzyków – to nie tylko pracownicy kopal-
ni i emeryci górniczy, ale także młodzi ludzie, którzy 
chcą kontynuować tę piękną śląską tradycję – podkre-

śla Zygmunt Kliks, kapelmistrz Orkiestry KWK Biel-
szowice. Pełni on zresztą tę funkcję od 20 lat i podob-
nie jak większość muzyków, jest w szeregach orkiestry 
od wielu lat. Kolejne z takich osób to Henryk Kempa, 
który od 1987 roku pełni funkcję koordynatora orkie-
stry ds. organizacyjnych oraz Krystian Wolsztyniak, 
76-letni puzonista, który w orkiestrze gra od 60 lat.

W repertuarze Orkiestry KWK Bielszowice znaj-
dziemy nie tylko utwory na orkiestrę dętą, ale także 
muzykę symfoniczną, fi lmową, religijną i operową. 
Część tej twórczości mogliśmy usłyszeć podczas piąt-
kowego (18.10) koncertu w Domu Kultury w Bielszo-
wicach, gdzie też muzycy mają swoje próby. JO
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Podczas jubileuszowego koncertu nie zabrakło życzeń i podziękowań.

RUDA ŚLĄSKA

Nagrodzeni za szerzenie kultury
Rudzki chór Słowiczek, a także Orkiestra KWK 

Bielszowice otrzymali brązowy medal „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”! To szczególne wyróżnienie dla 
obydwu zespołów, bo obchodzą one w tym roku jubile-
usze 100-lecia istnienia.

Odznaczenie „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 
przyznawane jest przez ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się 
w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kul-
turalnej, ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. 
W tym roku w gronie tym znalazły się m.in. dwa zespo-
ły z Rudy Śląskiej. Chór mieszany Słowiczek działa od 
1919 roku i ma w swoim repertuarze m.in. utwory lu-
dowe, patriotyczne, musicalowe, oratoryjne, operetko-
we oraz religijne. Z kolei Orkiestra KWK Bielszowice 
jest najstarszą rudzką orkiestrą dętą. Nic więc dziwne-
go, że podczas XIV Festiwal Pieśni Maryjnej „Magni-
fi cat” w piekarskiej bazylice rudzkich muzyków nagro-
dzono medalami. Oprócz tego brązową odznakę otrzy-
mali Chór „Słowiczek” z Popielowa (woj. opolskie) 

i dr Andrzej Wójcik. Z kolei profesor Iwona Melson, 
która od 30 lat jest kierownikiem artystycznym i dyry-
gentem Śląskiego Chóru Górniczego Polonia Harmo-
nia w Piekarach Śląskich, otrzymała odznakę honoro-
wą „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. JO
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Między innymi chór Słowiczek otrzymał 
wyróżnienie w piekarskiej bazylice.

PLONS = Szkoła tańca prowadzona przez pasjonatów 
dobrego jedzenia, tańca i spędzania czasu w gronie przyjaciół. 

Z miłości do tych trzech fi larów od 2015 roku tworzymy miej-
sce, gdzie każdy, niezależnie od dotychczasowego doświadczenia, 
może poczuć się jak u siebie, odreagować po ciężkim dniu pracy 
a przy okazji nauczyć tańczyć i aktywnie spędzić chwile w gronie 
uśmiechniętych kursantów i instruktorów. 

Ucząc, największy nacisk kładziemy na bezpieczeństwo, radość 
i przyjemność, jaką można czerpać z tańca (głównie) w parze.

Style, których uczymy na regularnych kursach to m.in.*: 
SALSA • 
BACHATA • 
KIZOMBA • 
ZOUK brazylijski • 
TANGO • 
kontakt-improwizacja • 

 * w zależności od aktualnego grafi ku
Na zajęcia może przyjść każdy, niezależnie od wieku, 

umiejętności czy doświadczenia.

NOWE KURSY ruszają w pierwszym tygodniu listopada 
w następujących lokalizacjach i godzinach:

Z tej okazji PROMOCJA – cena za każdy dzień zajęć 
jedyne 10 PLN/os. (dotyczy terminów 4.11, 6.11, 7.11)

PONIEDZIAŁKI – START 4.11.2019, Bytom (CH Agora/Pin-Up)
19.00 Bachata – podstawy (nowa grupa) | 20.00 Kizomba – podstawy (nowa grupa)
ŚRODY – START 6.11.2019, Świętochłowice (Willa Styl)
19.00 Zouk – podstawy | 20.00 Zouk – średniozaawansowany | 21.00 roztańczenie/
prakti s 100% zouk
CZWARTEK –  START 7.11.2019, Świętochłowice (Willa Styl)
18.00 Bachata – podstawy (nowa grupa) | 19.00 Kizomba – podstawy 
(nowa grupa) | 20.00 Kizomba – średniozaawansowany | 21.00 Bachata/ 
średniozaawansowany

CENA ZAJĘĆ = 15zł/h *Można korzystać z OK System

ZAPRASZAMY!*

*powyższy grafi k obowiązywać 
będzie na 100% (co najmniej) do 
końca roku 2019 (niezależnie od 
frekwencji), zatem jeśli rozważacie 
udział w kursach, możecie śmiało 
planować sobie tydzień. Takie mamy 
zasady, ponieważ szanujemy Was 
i Wasz czas :) Buziaki

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. Piastowska 7A/11, ul. Joanny 15/40, ul. Ks. Józefa Czempiela 11A/7,
ul. Kędzierzyńska 2A/3, ul. Joanny 24/54

stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. od ponad 21 lat działa w zakresie 
aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Rudy Śląskiej. Obecnie robi to poprzez 
udzielanie wsparcia mieszkańcom terenów rewitalizowanych miasta. 

Jednym z kilku projektów RAR „INWESTOR” Sp. z o. o. jest projekt „Moje małe zmiany, 
w kierunku pracy”. Skierowany jest on do osób z wykształceniem maksymalnie średnim 
powyżej 30. roku życia, które nie pracują i mieszkają na terenach rewitalizowanych Rudy 
Śląskiej oraz znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby powyżej 
50. roku życia lub długotrwale bezrobotne lub niepełnosprawne). Osoby te mogą liczyć 
na bezpłatne wsparcie w postaci m.in. doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicz-
nego oraz szkoleń „szytych na miarę” pod kątem konkretnych potrzeb danej osoby 
(np. spawacz, wózki widłowe, obsługa komputera, szkolenia biurowe, kadrowe itp.). 

Jednak, co najważniejsze, dzięki uczestnictwu w projekcie osoby te zdobędą możli-
wość stałego zatrudnienia, ponieważ przedsiębiorcom, którzy zatrudnią uczestników 
projektu w swojej fi rmie RAR INWESTOR sfi nansuje ponad 90% kosztów płacy nowo 
zatrudnionego pracownika przez pierwszych 6 miesięcy, jak również doposaży stanowi-
sko pracy.

Obecnie prowadzony jest nabór stały. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się 
osobiście w biurze projektu przy ul. Wolności 6 w Rudzie Śląskiej, 

drogą e-mail: bp@rarinwestor.pl, telefonicznie pod numerem 32 248-77-86 wew. 23 
lub odwiedzić stronę www.rarinwestor.pl.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
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Tym razem konkurs był adresowany 
do dzieci w wieku 5 i 6 lat. To właśnie 
poprzez zachęcanie przedszkolaków do 
przedstawienia tego, czym jest dla nich 
woda, rudzkie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji stara się pogłębić 
wiedzę na temat tego cennego zasobu. 
Celem konkursu jest także promowanie 
sposobów racjonalnego wykorzysty-
wania wody, kształtowanie postaw pro-
ekologicznych oraz świadomości eko-
logicznej dzieci, propagowanie wiedzy 
z zakresu profi laktyki społecznej i zdro-
wotnej oraz promocja uzdolnionych 
plastycznie twórców dziecięcych. – Te-
matyka konkursu z pewnością nie nale-
żała do najłatwiejszych, bo dotyczyła 
ekologii i oszczędzania wody, ale dzieci 
mają z jednej strony bogatą wyobraź-
nię, a z drugiej strony potrafi ą w prosty 
sposób przekazać to, co myślą, czego 
efektem są przepiękne prace – podkre-
śla Sonia Gałuszka, dyrektor ds. tech-
nicznych w Przedsiębiorstwie Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ru-
dzie Śląskiej. – Edukacja w młodym 
wieku jest niezwykle ważna, bo jak to 
się mówi – czego Jaś nauczy się za mło-
du to Jan zapamięta. Dlatego też od 
kilku lat prowadzimy działania w zakre-
sie edukacji ekologicznej i od małego 
uczymy dzieci oszczędzania wody oraz 

Woda to nasza najlepsza przyjaciółka

Daje nam życie, podobnie zresztą, jak i wszystkim organizmom na ziemi. Jest obecna w każdym aspekcie naszego życia i zajmuje ok. 2/3 powierzchni kuli ziemskiej. Jak więc widać, woda jest naszą najlepszą przyja-
ciółką i właśnie pod tym hasłem Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej kolejny raz zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci, którego celem jest zwiększanie świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców już od najmłodszych lat. Do konkursu „Woda – moja przyjaciółka” zgłoszono 60 prac, które wykonały przedszkolaki.

 W imieniu PWiK nagrody wręczyła Sonia Gałuszka, dyrektor ds. technicznych.

Komisja konkursowa miała duży problem, by wybrać najładniejsze prace.

Wyróżnienia wręczała także Teresa Golda, 
dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Przedszkolaki mogły zobaczyć na scenie MCK-u prawdziwe czary!

W sumie wyróżniono 15 przedszkolaków z dziesięciu rudzkich przedszkoli.

Nagrody trafi ły do dzieci 
z następujących przedszkoli:

Miejskie Przedszkole Nr 7• 
Miejskie Przedszkole Nr 17• 
Miejskie Przedszkole Nr 25• 
Miejskie Przedszkole Nr 30• 
Miejskie Przedszkole Nr 34• 
Miejskie Przedszkole Nr 36• 
Miejskie Przedszkole Nr 37• 
Miejskie Przedszkole Nr 38• 
Miejskie Przedszkole Nr 40• 
Przedszkole EJBISI w Rudzie Śląskiej• 

poszerzamy świadomość na temat tego, 
skąd się bierze woda, a także co dzieje 
się z nią dalej po zużyciu. Dzięki temu 
dzieci często wpływają na zachowanie 
dorosłych i poniekąd ,,zmuszają” ich 
do racjonalnego gospodarowania wo-
dą – dodaje.

Spośród 60 zgłoszonych prac jury 
konkursowe wybrało 15. Najważniej-
sze w ocenie były samodzielność wy-
konania oraz zgodność pracy z tema-
tem, oryginalny sposób jego interpreta-
cji, poprawność warsztatu oraz ogólne 
wrażenia estetyczne i wrażliwość pla-
styczna. – Do konkursu zgłosiliśmy pięć 
prac naszych najbardziej uzdolnionych 
przedszkolaków, z czego zostały wyróż-
nione dwie. Jednak także w inny sposób 
próbujemy uczyć ekologii naszych pod-
opiecznych. Rozmawiamy na ten temat 
w przedszkolu oraz m.in. organizujemy 
lekcje pokazowe. Staramy się także, że-
by dzieci piły wodę, a nie napoje sło-
dzone lub gazowane – mówi Aleksan-
dra Ruśkowska, wychowawca jednej 
z grup w Miejskim Przedszkolu nr 37.

Dla wyróżnionych przygotowano 
upominki oraz dyplomy, a dla wszyst-
kich na scenie wystąpili klaun i księż-
niczka Kropelka, którzy umilili czas 
przedszkolakom. Finał odbył się we 
wtorek (15.10) w Miejskim Centrum 

Kultury im. H. Bisty. – Wybór prac był 
naprawdę trudny. Jednak najważniej-
sze jest to, że w ten sposób od małego 
udaje nam się uczyć dzieci nie tylko te-
go, jak dbać o środowisko, ale także jak 
wyrabiać nawyk wychodzenia do róż-
nych instytucji kultury, co przecież tak-
że będzie procentowało w przyszłości 
– ocenia Tomasz Bartniczak z Domu 
Kultury In-nY, który był współorgani-
zatorem konkursu ,,Woda – moja przy-
jaciółka”.

Kolejny raz patronat nad inicjatywą 
PWiK objęła Powiatowa Stacja Sanitar-
no-Epidemiologiczna w Rudzie Ślą-
skiej. – Zadaniem pracowników Inspek-
cji Sanitarnej jest stanie na straży bez-
pieczeństwa zdrowotnego wody prze-
znaczonej do spożycia i celów sanitar-
nych, co ma bezpośrednie przełożenie 
na zdrowie populacji. Aby woda mogła 
stanowić podstawę życia i zdrowia spo-
łeczeństwa, Inspekcja Sanitarna bada 
jakość wody oraz prowadzi działania 
edukacyjne m.in. w zakresie higieny 
rąk, jako jednego z najprostszych zabie-
gów higienicznych, który w znacznym 
stopniu ogranicza rozprzestrzenianie 
się chorób – podsumowuje Teresa Gol-
da, dyrektor  Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologiczna w Rudzie Ślą-
skiej.

Dzieci świetnie bawiły się podczas atrakcji zorganizowanych przez PWiK.
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Najstarsi mieszkańcy Rudy Śląskiej wzięli udział w czwartym już Dniu Seniora, który odbył się w sobotę (19.10) w Domu Kultury 
w Bielszowicach. To był dzień pełen muzyki, śpiewu i przede wszystkim dobrej zabawy. Specjalnie z myślą o najstarszych miesz-
kańcach miasta przygotowano aż dwa koncerty w rytmie przebojów, które zaśpiewały gwiazdy śląskiej sceny muzycznej.

Rudzcy seniorzy świętowali

DZIEŃ SENIORA 2019

Podczas Dnia Seniora nagrodzono zwycięzców Turnieju Skata 
Sportowego o Puchar Prezydent Miasta Ruda Śląska. Koncert rozpoczął występ Adama Krawczyka i jego córki Karoliny. Duet Metrum Reni&Marco zaśpiewał swoje największe przeboje. 

Sala w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach wypełniła się po brzegi podczas obu koncertów. 

Dla publiczności zaśpiewał Mariusz Doroz z córką Patrycją. Seniorów porwał występ zespołu Arkadia Band. 

Nagrody zwycięzcom turnieju skata wręczył wiceprezydent 
Michał Pierończyk i przewodniczący Rady Seniorów Józef Osmenda. 

25 października o godz. 17.00 w salce parafi alnej kościoła ewangelickiego na zabytkowym osiedlu robotniczym Ficinus odbędzie się spotkanie autorskie z Krysti anem Gałuszką. Poeta zapre-
zentuje najnowsze wydanie „Księgi Raziela”. – Powieść w oczach czytelników powinna być ciekawą przygodą literacką, nade wszystko lekturą nie nużącą, która nie tylko wzmocni zaciekawie-
nie niebanalną postacią, jaką był Karol Godula, ale też pozwoli spojrzeć z innej perspektywy na niebywałą ziemię, której na imię Śląsk – mówi autor powieści.

Spotkanie autorskie z Krystianem Gałuszką
– Pierwsze wydanie ,,Księgi Raziela” miało miejsce w 2008 roku 

i rozeszło się bardzo szybko. Stąd propozycja wydawcy, aby je wznowić 
– mówi Krystian Gałuszka. Drugi nakład zawiera wstęp profesora Zbi-
gniewa Kadłubka oraz autorski komentarz, w którym Krystian Gałusz-
ka opisuje sposób powstania książki. – Zdecydowałem się opowiedzieć 
historię w formule historical fi ction, która z jednej strony dyscyplinuje 

autora w płaszczyźnie historycznej, zaś z drugiej daje mu nieograniczo-
ne możliwości w opisie zjawisk alternatywnych – tłumaczy w komenta-
rzu autor. 

Książka skierowana jest praktycznie do wszystkich czytelników. Ma 
wątki narracyjne, miłosne i sensacyjne. „To niekonwencjonalna opo-
wieść o walce dobra ze złem w kontekście przejęcia tajemniczego skar-

bu, który przez wieki rozpalał ludzką namiętność, a który w fi nale obja-
wił się na Śląsku. (…)To magiczna podróż tkwiąca korzeniami w prozie 
Michała Bułhakowa, Jorge L. Borgesa  i Umberta Eco”. Została wydana 
z serii Canon Silesiae – Ślōnskŏ Bibliŏtyka, której zadaniem jest przy-
bliżać czytelnikom dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska, jego bogac-
two i różnorodność. IM
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Ekologiczna zielona pracownia została otwarta w środę (16.10) w nowobytomskiej Szkole Podstawowej nr 1  
im. T. Kościuszki w Rudzie Śląskiej. Dzięki niej uczniowie placówki będą mogli uczyć się przedmiotów przyrodni-
czych przy pomocy nowoczesnych sprzętów multimedialnych i pomocy naukowych. W tym roku w rudzkich szko-
łach powstały trzy „ekopracownie”. Oprócz placówki w Nowym Bytomiu uruchomiono je jeszcze w Szkole Podsta-
wowej nr 25 w Halembie oraz w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kochłowicach. 

Kolejna zielona pracownia już otwarta
– W centralnej części naszej pra-

cowni znajdują się stoły oraz dopaso-
wane krzesła, a przy jednej ze ścian 
osiem stałych stanowisk mikroskopo-
wych. Został również wydzielony kącik 
ekologiczny, wyłożony sztuczną trawą, 
wyposażony w siedziska, pufy i po-
duszki, wykorzystywane podczas pro-
wadzania z dziećmi zajęć ekologicz-
nych czy też gier dydaktycznych – wy-
mienia Iwona Dutkiewicz, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Ko-
ściuszki. 

W pracowni nie brakuje także praw-
dziwych roślin w miniszklarniach, ro-
ślin doniczkowych oraz akwarium, 
w którym uczniowie będą hodowali 
rybki.  W wyposażeniu pracowni zna-
lazły się też słomkowe rolety oraz 
plansze ekologiczne. – Na jakość pro-
wadzonych zajęć wpłynie z pewnością 
zakup wizualizera, monitora dotyko-
wego oraz laptopa. Pozwolą one na 
rozwijanie pasji i umiejętności 
uczniów, a przez to wpłyną na posze-
rzenie wiedzy w zakresie zdrowego 
i ekologicznego stylu życia – tłumaczy 
Iwona Dutkiewicz. 

„Ekotorium” to jedna z trzech zielo-
nych pracowni, które w tym roku zo-

stały otwarte w rudzkich szkołach. 
Pracownie te służą do nauki przed-
miotów przyrodniczych. Każde 
z miejsc zostało dofinansowane kwotą 
30 tys. złotych, pochodzących ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. W tegorocznej, piątej edycji 
konkursu, WFOŚiGW pozytywnie 
ocenił 87 wniosków konkursowych, 
trzy z nich dotyczyły placówek na te-
renie Rudy Śląskiej. W ten sposób 
w Szkole Podstawowej Nr 25 w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 
w Halembie powstało „Kłodnickie La-
boratorium Przyrody”, w Niepublicz-
nej Podstawowej Szkole Mistrzostwa 
Sportowego zrealizowano projekt 
„Młodzi naukowcy”, a w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 im. T. Kościuszki uru-
chomiono „Ekotorium”. Wnioski były 
ocenione pod kątem pomysłu na zago-
spodarowanie pracowni (wykorzysta-
nia przestrzeni, funkcjonalności, inno-
wacyjności zastosowanych rozwią-
zań), różnorodności pomocy dydak-
tycznych, wyposażenia oraz sprzętu.

Szkoła Podstawowa nr 25 w swym 
wniosku ujęła gruntowny remont ist-
niejącej klasy i powstanie nowocze-

snej pracowni przyrodniczej pod na-
zwą „Kłodnickie Laboratorium Przy-
rody”, zakup pomocy dydaktycznych, 
prowadzenie warsztatów oraz zajęć  
z zakresu edukacji ekologicznej dla 
dzieci i młodzieży szkolnej. – Sala zo-
stała wzbogacona o nowoczesny sprzęt 
multimedialny, w tym m.in. monitor 
dotykowy czy monitor interaktywny  
– mówi Joanna Widera, wicedyrektor-
ka Szkoły Podstawowej nr 25. W ra-
mach wyposażenia zakupione zostały 
m.in. mikroskopy, zestawy doświad-
czalne Labo Lab, modele pokazowe, 
stacje pogodowe, skały i minerały.  
– To, co z pewnością będzie wyróżniać 
naszą pracownię, to grafika na ścianie 
naprzeciw tablicy, której pomysłodaw-
cami są uczniowie. Jej główny element 
stanowi kontur granic miasta, logo 
szkoły oraz piktogramy nawiązujące 
do działań proekologicznych placówki 
– dodaje Joanna Widera. Uczniowie 
mogą korzystać z innowacyjnej pra-
cowni już od nowego roku szkolnego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, 
w skład którego wchodzi Szkoła Pod-
stawowa nr 25, może pochwalić się 
również innymi osiągnięciami. Dzięki 
grantowi pozyskanemu z Eko-Unii 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki  
mogą uczyć się w nowoczesnej ,,ekopracowni”. 

w placówce na górnym korytarzu za-
montowany został tzw. zdrój wodny, 
czyli poidełko. – Cieszymy się, że nasi 
uczniowie mają nieograniczony, bez-
płatny dostęp do dobrej, filtrowanej 
wody – mówi Anna Wlaszczyk, dyrek-
tor kłodnickiej szkoły. Ponadto dzięki 
kwocie pozyskanej z konkursu Fun-
dusz Naturalnej Energii, którego orga-
nizatorem był Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 
przed budynkiem Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2 powstał „Zielony 

Zakątek – sala pod chmurką”. Celem 
projektu jest uczenie dzieci poszano-
wania przyrody, zmniejszenie nega-
tywnego wpływu człowieka na środo-
wisko, wskazanie, jak ważne z punktu 
widzenia zrównoważonego rozwoju 
i ochrony przyrody jest zakładanie 
w miastach miejsc przyjaznych rośli-
nom oraz zwierzętom. Ogród szkolny 
– zielona klasa w zamyśle ma być 
międzypokoleniowym miejscem spo-
tkań pełniącym funkcję rekreacyjno-
poznawczą.  AL

Ponad 2 mln zł więcej kosztować będzie Rudę Śląską w przyszłym roku zakup energii elektrycznej potrzebnej do zasilania budynków użyteczności publicznej, placówek oświatowych oraz 
oświetlenia ulicznego i sygnalizacji drogowej. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozstrzygnęła właśnie przetarg na wspólny zakup energii na lata 2020-2021 i choć uzyskana stawka 
jest korzystniejsza od dotychczasowej, to dla Rudy Śląskiej oznacza to rekordową podwyżkę za prąd. Wszystko za sprawą obowiązującego w tym roku ustawowego „zamrożenia” aktual-
nych cen do poziomu z 2018 r. – Można powiedzieć, że to takie odroczenie wyroku. Mieliśmy płacić więcej w tym roku, będziemy w kolejnym – komentuje prezydent Grażyna Dziedzic.

60 proc. więcej za prąd
W wyniku rozstrzygnięcia przetar-

gu średnia cena 1 MWh energii elek-
trycznej dla Rudy Śląskiej w przy-
szłym roku wyniesie 405,54 zł brutto. 
To o 5,26 zł mniej w porównaniu do 
średniej ceny obowiązującej z tym ro-
ku, która zgodnie z ubiegłorocznym 
przetargiem wynosi 410,80 zł. To, że 
nowa stawka jest mniejsza, nie ozna-
cza, że miasto również będzie płacić 
mniej. W lipcu tego roku ustawowo 
została zrównana do poziomu ceny 
obowiązującej w 2018 r., która była 
mniejsza o ok. 60 proc. W ten sposób 
całościowe wydatki miasta za 2019 
rok nie powinny być wyższe niż jesz-
cze rok wcześniej. – Wprowadzona 
przez rząd ulga oczywiście nas cieszy, 
jednak rozwiązanie to pojawiło się 
dopiero w drugiej części roku. W bu-
dżecie i tak musieliśmy zaplanować 
wyższe wydatki i przez większą część 
roku płacić obowiązujące z przetargu 
stawki – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Miasto dopiero teraz dostaje korek-
ty faktur, np. w przypadku samego 

oświetlenia ulicznego od stycznia do 
sierpnia rudzki samorząd zapłacił  
ok. 0,5 mln zł więcej. – Planując bu-
dżet mogliśmy te środki przeznaczyć 
na inne cele. Najbardziej nas martwi 
jednak przyszły rok. Na chwilę obec-
ną czekają nas wydatki większe  
o ok. 60 proc. Dodatkowo w ciągu te-
go roku obniżona została akcyza na 
zakup prądu, w ten sposób stawka ba-
zowa na 2019 r. spadła o 18,45 zł na  
1 MWh. Natomiast nowa stawka w roz-
strzygniętym właśnie przetargu, choć 
niższa o ponad 5 zł od tej z 2019 r., 
ulgę taką już w sobie zawiera – wyli-
cza wiceprezydent Krzysztof Mejer.

W efekcie miasto na zakup energii 
elektrycznej potrzebnej do zasilania 
budynków użyteczności publicznej, 
placówek oświatowych oraz oświetle-
nia ulicznego i sygnalizacji drogowej, 
przeznaczy w przyszłym roku ponad 
6,2 mln zł (przed rokiem było to nie-
spełna 4 mln zł). Wolumen energii 
elektrycznej na ten cel wyniesie ok. 
15 400 MWh. Dodatkowo ponad  

17 600 MWh zakupią jednostki poza-
budżetowe (spółki miejskie, szpital, 
ośrodki kultury, biblioteki, muzeum 
miejskie, czy niektóre kluby sporto-
we). Na ten cel przeznaczą ponad  
7,1 mln zł (w 2018 r. było to niespełna 
4,5 mln zł). – Z tych wyliczeń wynika 
jasno, że w przyszłym roku zapłacimy 
ponad 2,2 mln zł więcej niż za taki 
sam wolumen energii elektrycznej wg 
stawek z 2018 r. Trzeba pamiętać, że 
więcej za energię elektryczną zapłacą 
także szpital miejski, wodociągi,  
rudzki Aquadrom, a także pozostałe 
spółki miejskie. Jeśli to wszystko zsu-
mujemy, to daje nam to kwotę blisko  
5 mln zł więcej niż w 2018 r. 
– podkreśla wiceprezydent Krzysztof 
Mejer.

Przetarg na wspólny zakup energii 
Metropolia rozstrzygnęła po trwają-
cym trzy miesiące postępowaniu. 
Spośród trzech ofert wybrana została 
najkorzystniejsza złożona przez Tau-
ron. Ogółem Metropolia za ponad 
398 mln zł zakupi blisko 1 TWh ener-

gii elektrycznej. – To drugi grupowy 
zakup energii elektrycznej realizowa-
ny przez Metropolię. W ten sposób 
chcemy zapewnić atrakcyjne cenowo 
dostawy prądu. Stojąc na czele naj-
większej w Polsce grupy zakupowej, 
dzięki wysokiemu wolumenowi zamó-
wienia mamy większą siłę negocja-
cyjną i możemy uzyskać korzystniej-
sze stawki u sprzedawców – wyjaśnia 
Kazimierz Karolczak, przewodniczą-
cy GZM.

Utworzona na potrzeby postępo-
wania grupa zakupowa była najwięk-
szym tego typu zespołem kupujących 
prąd w Polsce. W jego skład weszło 
113 zamawiających. Co ciekawe są to 
zarówno gminy wchodzące w skład 
Metropolii, jak i samorządy spoza jej 
granic, jak np. Rydułtowy oraz po-
wiat zawierciański. W efekcie zaku-
piona w ten sposób energia elektrycz-
na ma w latach 2020-2021 docierać 
aż do 326 instytucji. – Dzięki wspól-
nemu przetargowi możemy uzyskać 
korzystniejszą cenę i to na okres aż 

dwóch lat, co w przypadku energii 
elektrycznej jest istotne. Patrząc jed-
nak na skalę podwyżki, to najbliższa 
przyszłość nie napawa nas optymi-
zmem – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Od kilku lat intensywnie 
wykorzystujemy fundusze unijne i in-
westujemy w instalacje fotowoltaicz-
ne i energooszczędne oświetlenie 
w infrastrukturze miejskiej. Wszystko 
po to, żeby była ona tańsza w utrzy-
maniu. Na ten cel od 2015 r. pozyska-
liśmy już ponad 17 mln zł – dodaje.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metro-
polia nie poprzestaje na grupowym 
zakupie energii elektrycznej. W maju 
powstała licząca 21 gmin grupa zaku-
powa gazu. Sam przetarg ogłoszony 
został na początku października. 
Otwarcie ofert zaplanowano na po-
czątek listopada. W grupie zakupowej 
znalazła się również Ruda Śląska. 
Miasto zamierza w latach 2020-2021 
zakupić ok. 3400 MWh paliwa gazo-
wego rocznie. Miałoby być ono do-
starczane do 29 punktów. TK
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Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, 
ul. P. Niedurnego 69, tel 32 248-62-40

www.mckrudasl.pl

26 października /sobota/ godz. 17.00 
FOTEL PEŁEN OPOWIEŚCI

Koncert międzypokoleniowy. W ramach projek-
tu „Roczniki” 
Wstęp wolny – prosimy o wcześniejsze zarezer-
wowanie miejsca pod nr tel. 32 248-62-40.

27 października /niedziela/ godz. 17.00 
NAJPIĘKNIEJSZE MELODIE ŚWIATA 

w wykonaniu RODZINY KACZMAREK
Recital promujący najnowszą płytę zespołu
Bilety w cenie: 50 zł (parter), 40 zł (balkon)

LISTOPAD 
3 listopada /niedziela/ godz. 12.00

KRAKOWSKI SALON POEZJI 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

W programie: poezja Agnieszki Osieckiej w wy-
konaniu Agnieszki Bielanik-Witomskiej
Oprawa muzyczna: Klaudiusz Jania - fortepian
Prowadzenie: Nina Siwy
Bilety w cenie: 8 zł

3 listopada /niedziela/ godz. 16.00 i 17:15
MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU 

– BĘBNIĄCO, DUDNIĄCO
Koncert umuzykalniający dla niemowląt i dzieci 
do lat 6 z rodzinami
Bilety w cenie: 15 zł (dzieci), 25 zł (rodzice) 

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, 
ul. E. Kokota 170 tel. 32 240-21-25, 

www.domkulturyrsl.pl

27 października /niedziela/ godz. 16.00
KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU

Zgodnie z tytułem wszystkie skecze są premiero-
we, nieznane z internetu czy telewizji, a nawet 
ciut więcej – eksploatujące nowe formy, z któ-
rych KMN wcześniej nie korzystał. Widz spotka 
się z tematami, które dręczą nas wszystkich 
– jak wyjechać z rodziną na zagraniczne wakacje 
i nie zwariować próbując wybrać restaurację na 
obiad, jak za pomocą sąsiada ratować syna przed 
niechybną pałą z matematyki, co zrobić z panią, 

OGŁOSZENIA

która tylko przychodzi sprzątać, ale z czasem 
przejmuje we władanie cały dom razem z do-
mownikami. Fajnie jest sobie uświadomić, że inni 
mają tak samo. To naprawdę pomaga, czasem 
bardziej niż śmiech.
Bilety: 80 zł, 90 zł

26-27 października 
GLORIA DEI 

XXIV Festi wal Twórczości Chrześcijańskiej  
Dom Kultury w Bielszowicach 

26 października od godz. 10.00
– przesłuchania konkursowe  

Kościół pw. Św. Pawła Apostoła 
w Nowym Bytomiu 

27 października, godz. 17.00 
– Koncert Laureatów 
Wstęp wolny

3 listopada, godz. 17.00
„MIANUJOM MIE HANKA” – Spektakl Teatralny
Tekst Alojzego Lysko poraża i oczyszcza. Jest pro-
sty, szlachetny i prawdziwy. Mówi o śląskich lo-
sach, w których odnajdujemy echa rodzinnych 
opowieści. Znakomita Grażyna Bułka przekracza 
granicę aktorskiej kreacji. Za sprawą jej talentu 
i znakomitego tekstu znów siedzimy przy ku-
chennym stole i słuchamy mamy, babci lub ciot-
ki, przełykając łzy. A w tle Śląsk. Ziemia przeklęta 
i święta.
Spektakl dla wszystkich – ale w języku śląskim.
Reżyseria Mirosław Neinert, na scenie Grażyna 
Bułka
UWAGA! ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ SPEKTA-
KLU-PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE

9 listopada, godz. 16:00
KONCERT TERESY WERNER 

KINO PATRIA – Ruda Śląska, ul. Chorzowska 3, 
tel. 32 742-77-92

23 października /środa/ godz. 19.00
Dyskusyjny Klub Filmowy KaFe In-nI 
– Wilkołak w reżyserii Adriana Panka

Wilkołak to pierwszy rasowy polski horror od 
dekad. Film został nagrodzony dwiema nagroda-
mi na Festi walu w Gdyni (za reżyserię i muzykę) 
i dwiema na presti żowym Black Nights Film Festi -
val w Tallinie. 

JUBILEUSZ

PZN świętuje 60-lecie

– Główną naszą działalnością jest organizowanie 
szkoleń m.in. z czynności dnia codziennego i z orientacji 
przestrzennej, a także spotkań z lekarzami, fi zjoterapeu-
tami oraz ratownikami medycznymi. Ponadto staramy 
się organizować raz do roku wycieczki oraz uczestniczy-
my w dniach skupienia na Górze Świętej Anny i w Pie-
karach Śląskich. Do tego dochodzą okolicznościowe 
spotkania typu Dzień Kobiet, czy mikołajki – wylicza 
Monika Michalak, wiceprezes zarządu koła PZN w Ru-
dzie Śląskiej.

Ponadto członkowie rudzkiego PZN-u uczestniczą 
w obchodach Tygodnia Godności Osób Niepełnospraw-
nych, w trakcie którego prowadzą spotkania dla miesz-
kańców oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży 
z rudzkich placówek oświatowych. Obecnie w kole 
PZN w Rudzie Śląskiej jest ok. 180 członków. – Wszyst-
kie osoby, które czują, że potrzebują wsparcia oraz mają 
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
mogą się do nas zgłosić i na pewno udzielimy wsparcia. 

Nie chcemy na siłę zmuszać nikogo do wychodzenia
z domu, czy rehabilitacji, ale każdemu pomagamy, jak 
tylko potrafi my – podkreśla Monika Michalak.

60-letnią działalność rudzkiego PZN-u podsumowa-
no podczas środowego (16.10) spotkania w restauracji 
Wawelska. Przypomnijmy, że koło Polskiego Związku 
Niewidomych w Rudzie Śląskiej powstało wkrótce po 
utworzeniu naszego miasta. Jego siedziba zmieniała się 
kilkukrotnie i obecnie od 1996 roku mieści się przy 
ul. Chorzowskiej 9 w Nowym Bytomiu. W ciągu sześć-
dziesięciu lat istnienia w kole działały liczne sekcje, 
w tym m.in. miłośników książki mówionej, turystyki 
kwalifi kowanej oraz terapii zajęciowej. Działały także 
dwa zespoły muzyczne. Joanna Oreł

Fo
to

:  
JO

Teresa Cisek, prezes koła PZN i wiceprezes Monika 
Michalak dziękowało członkom i przyjaciołom 

rudzkiego oddziału.

Polski Związek Niewidomych Koło w Rudzie Śląskiej obchodzi w tym roku swoje 60-lecie! Ju-
bileuszowe obchody zbiegły się z Międzynarodowym Dniem Białej Laski, czyli świętem osób 
niewidomych i niedowidzących, które w naszym mieście nieustannie się wspierają.

Fo
to

:  
JO

Jubileuszowe spotkanie było okazją m.in. 
do podziękowań i życzeń ze strony władz miasta.



11www.wiadomoscirudzkie.pl� OGŁOSZENIE�|�23.10.2019



www.wiadomoscirudzkie.pl� OGŁOSZENIE�|�23.10.201912



13www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIA | 16.10.2019

| POlEcAmy
Jessica Vallance Zaufaj jej

Wszyscy myślą, że jest niewinna. Ale ty wiesz lepiej.
Trzymająca w napięciu, pełna zwrotów akcji opowieść o kłamstwach, obsesji i zemście. Do 

ostatniej strony nie będziesz wiedzieć, komu wierzyć. 
charlotte uwielbia sprawiać ludziom przyjemność i zawsze chce dla wszystkich jak najle-

piej. Kiedy któregoś wieczoru znajduje na ulicy nieprzytomnego mężczyznę, bez chwili wahania 
spieszy mu z pomocą. Wkrótce poznaje jego kochającą rodzinę i zauważa, że jest im potrzebna. 
Rodzice luke’a przyjmują ją z otwartymi ramionami, podczas gdy jego siostra – wprost przeciw-
nie. Rebecca wyraźnie nie przepada za charlotte i nie ma do niej za grosz zaufania.

Im więcej czasu charlotte spędza w towarzystwie Rebekki, tym bardziej utwierdza się 
w przekonaniu, że siostra luke’a coś ukrywa, a jeśli chce ochronić ich rodzinę – i siebie – musi 
zrobić wszystko, by poznać prawdę.

OGŁOSZENIA DROBNE

UsłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, 
remonty. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REm-mAX – kompleksowe remonty łazienek, 
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

 malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, do-
mów. Tel. 501-668-930.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 
512-120-119.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605-
109-517.

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. 
Tel. 737-593-999.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. 
Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

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

 czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 503-
574-985.

 Remonty, malowanie, tapetowanie, gładzie, 
podłogi, itp. Tel. 601-292-699.

 NOWA TANiA POŻYCZKA. TEL. 695-470-214.

 Pranie tapicerki. Szybko i skutecznie! Tel. 519-
639-121.

UsłUgi POgRZEBOWE

 DOm POGRZEBOWy ,,HOFmAN”. Usługi pogrze-
bowe 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. 502-052-885.

 Bykowina, szeregowiec, 127 m2, 450 tys., www.
ANEl.pl, tel. 502-052-885.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, gotów-
ka. Tel. 730-770-900.

 
 Sprzedam m-4 Kanarków 64 m2, m-2 Bykowina 

38 m2. Tel. 793-017-323, www.lokator.nieruchomo-
sci.pl.

 NIERUcHOmOŚcI GABRIEl  
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych 

domów jednorodzinnych. Obecna oferta: 
HAlEmBA, ul. Solidarności  89 m2 i 101 m2, 

Kochłowice, ul. Wirecka bliźniak 122 m2, 
Bielszowice, ul. Na Piaski 112 m2. Pomagamy 

uzyskać kredyt. Tel. 691-523-055.

mOTORYZACjA

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

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

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

 Skup samochodów za gotówkę PŁAcĘ WIĘcEJ 
NIŻ KONKURENcJA. Tel. 733-031-261.

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling samo-
chodowy. Wydawanie zaświadczeń. cena 0,45 gr/
kg. DOBRA cENA AKUmUlATORÓW. TANIE OPONy. 
Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-cheb-
zie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA

 Opiekun/ka seniorów w Niemczech  
– pomocy w domowych czynnościach potrzebu-
je 84-letnia, samodzielna Pani Kristel. Zamiesz-
kanie w domu podopiecznej, dla opiekunki po-
kój i własna łazienka. Zadzwoń: tel. 
506-288-940.

 Firma Bedamex zatrudni pracowników budowla-
nych na umowę o pracę. Doświadczenie min. 2 lata. 
Tel. 601-504-030.

 Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel. 785-081-977.

 Polska rodzina w Niemczech poszukuje sprawną 
niezależną panią (40-60 lat) do prowadzenia domu. 
Tel. (Polska) 608-709-642, tel.  (Niemcy) 
015225338621.

 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. 
Tel. 693-338-276

RóŻNE

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

 Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, 
odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.

 marianna Kożuszek i marek Kożuszek przeprasza-
my Wojciecha Krawczaka za to, że z pełną świado-
mością pomawialiśmy go o czyny których nie popeł-
nił. Oczernialiśmy go i obrażaliśmy oraz składaliśmy 
fałszywe zawiadomienia od których został uniewin-
niony.

PREZyDENT mIASTA RUDA ŚlĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 17.10.2019 r. do dnia 

7.11.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu miasta Ruda Śląska,  
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) wykazu niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej o powierzchni 641 m2, położonej w Rudzie Śląskiej 
- Kochłowicach przy ul. ks. ludwika Tunkla obejmującej stanowiące całość 

gospodarczą działki własności Gminy miasta Ruda Śląska oznaczone numerami 
geodezyjnymi: 624/121 o powierzchni 229 m2 (użytek „Bp”)  

oraz 120 o powierzchni 412 m2 (użytki „Bp”, „RIVb”), zapisane na k.m.5, obręb 
Kochłowice, KW nr Gl1S/00008228/8, która zostanie zbyta w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 100.000,00 zł.

Bartuś Pietrucha
syn Bożeny i Marka

ur. 21.09 (3160 g i 56 cm)

NAJmŁODSI RUDZIANIE – WITAmy W RUDZIE ŚlĄSKIEJ

Natalia Barbara Skora
córka Nadii i Marka

ur. 5.10 (2860 g i 52 cm)

Dominik Kujon
syn Agnieszki i Pawła

ur. 4.10 (4240 g i 60 cm)

Kazimierz Świda
syn Magdaleny i Szczepana
ur. 4.10 (3680 g i 56 cm)

Bartosz Bednorz
syn Katarzyny i Marcina

ur. 5.10 (2740 g i 52 cm)

Julia Gania 
córka Pauliny i Kamila

ur. 6.10 (2400 g i 51 cm)

Maciej Wardenga
syn Magdaleny i Tomasza
ur. 11.10 (3470 g i 55 cm)

Elena Stachera
córka Agnieszki i Sebastiana

ur. 9.10 (3530 g i 56 cm)

Kuba Grzegorz
syn Edyty i Dawida

ur. 8.10 (3650 g i 58 cm)

Julia Szymańska
córka Marioli i Mariusza 

ur. 8.10 (3090 g i 54 cm)

Wiktor Stroka
syn Brygidy i Patryka

ur. 9.10 (3630 g i 58 cm)

Lilianna Dawidowicz
córka Pauliny i Łukasza

ur. 14.10 (3250 g i 54 cm)

Krzysztof Skalski
syn Agnieszki i Mariusza

ur. 13.10 (3285 g i 53 cm)

Filip Tofan
syn Darii i Alexandru

ur. 14.10 (3050 g i 55 cm)

Antoni Loskot
syn Izabeli i Łukasza

ur. 13.10 (3265 g i 55 cm)

Dawid Rzepka
syn Oliwii i Daniela

ur. 14.10 (2770 g i 48 cm)

Paulina Hatlapa
córka Nikoli i Marcin

ur. 3.10 (1800 g i 46 cm)

Emilia Moś
córka Moniki i Dawida

ur. 15.10 (3200 g i 55 cm)

Julia Szczerba
córka Kariny i Mateusza

ur. 16.10 (3220 g i 54 cm)

Witold Walak
syn Anny i Zbigniewa

ur. 13.10 (3320 g i 52 cm)

Marcel Kubasa
syn Haliny i Adriana

12.10 (3910 g i 54 cm)

Lena Herud
córka Sandry i Rafała

ur. 20.10 (3360 g i 57 cm)
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WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYdENT�MIASTA
RUdA�ŚlĄSkA�

ogłasza�drugi�ustny�przetarg�ograniczony�na�sprzedaż�udziału�
wynoszącego�½�część�w�nieruchomości�gruntowej�położonej� 
w�Rudzie�Śląskiej-kochłowicach�w�rejonie�ulicy�Cegielnianej� 

z�przeznaczeniem�pod�drogę�dojazdową

Pierwszy przetarg ustny ograniczony przeprowadzony w dniu 3.10.2019 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym.

Przedmiotem�sprzedaży�w�drodze�drugiego�ustnego�przetargu�ograniczonego�z przeznaczeniem 
pod drogę dojazdową jest�udział wynoszący ½ część w prawie własności niezabudowanej�nieru-
chomości�gruntowej�własności�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�położonej�w�Rudzie�Śląskiej-kochłowi-
cach�w�rejonie�ul. Cegielnianej,�stanowiącej�działkę�oznaczoną�numerem�geodezyjnym�3761/201 
o�powierzchni�436�m2,�użytek�Ps-IV,�obręb�kochłowice,�zapisaną�na�karcie�mapy�2�oraz�w�księdze�
wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejonowy�w�Rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�Gl1S/00042806/4.�dzia-
ły�III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów.

Zgodnie�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Ślą-
ska�zatwierdzonego�Uchwałą�Nr�1066/lXI/2006�Rady�Miasta�Ruda�Śląska�z�dnia�22.06.2006�r.�ogło-
szoną�w�dzienniku�Urzędowym�Województwa�Śląskiego�Nr�84�poz.�2383�z�dnia�20.07.2006�r.�z�póź.�
zm.,�przedmiotowa�nieruchomość�stanowi�teren�zabudowy�usługowej�z�podstawowym�przezna-
czeniem�gruntów�pod�usługi�komercyjne�(symbol�planu�UK1).

Nieruchomość�położona�jest�w�rejonie�ulicy�Cegielnianej,�posiada�nieregularny�kształt;�grunt�jest�
porośnięty�drzewami�i�krzewami;�posiada�bezpośredni�dostęp�do�drogi�publicznej�ul.�Cegielnianej.�
do�udziału�w�przetargu�uprawnionymi�są�właściciele�działek�nr�:�3258/194,�3262/192�i�3762/201,�
dla�których�działka�nr�3761/201�może�stanowić�drogę�dojazdową.

Cena�wywoławcza�do�pierwszego�przetargu�wynosi�30.000,00 zł.

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

Przetarg odbędzie się w dniu 20.11.2019 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6.

W�przetargu�mogą� uczestniczyć� osoby� fizyczne� i� prawne,� które� zapoznają� się� z� pełną� treścią�
ogłoszenia (zamieszczoną�na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�i�na�portalu�
miejskim�www.rudaslaska.bip.info.pl)�i�w�terminie�do�dnia�13.11.2019 r. dokonają wpłaty�wadium�
w�wysokości�1.500,00 zł, z�dopiskiem�„wadium�–� rej.� ul.� Cegielnianej”�przelewem�na� rachunek�
bankowy:�Nr�71�1050�1214�1000�0010�0109�0628�ING�Bank�Śląski�katowice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�
Miasta�Ruda�Śląska�(za�datę�zapłaty�przyjmuje�się�dzień�wpływu�środków�pieniężnych�na�rachunek�
Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska)�lub�w�kasie�tut.�Urzędu�pok.�nr�13�i�14�w�godzinach:�poniedziałek-śro-
da�8.00-16.00,�czwartek�10.00-18.00,�piątek�8.00-14.00,�złożą�w�sekretariacie�Wydziału�Gospodar-
ki�Nieruchomościami�zgłoszenie�uczestnictwa�w�przetargu�i�przed�otwarciem�przetargu�przedłożą�
komisji� Przetargowej�wymagane�dokumenty� i� oświadczenia.� Zastrzega� się� prawo�do�odwołania�
przetargu�z�uzasadnionej�przyczyny.

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

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU�

PREZYdENT�MIASTA�RUdA�ŚlĄSkA�
ogłasza�drugi�przetarg�ustny�nieograniczony�na�sprzedaż�nieruchomości�gruntowej�
położonej�w�Rudzie�Śląskiej-Rudzie�przy�ul.�Emanuela�Smołki,�z�przeznaczeniem�pod�

zabudowę�zgodną�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�
miasta�Ruda�Śląska.

Przedmiotem�sprzedaży�w�drodze�drugiego�przetargu�ustnego�nieograniczonego�z�przeznacze-
niem�pod�zabudowę�zgodną�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�
miasta�Ruda�Śląska�jest�niezabudowana�nieruchomość�gruntowa�o�powierzchni�787 m2,�własności�
Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�położona�w�Rudzie�Śląskiej-Rudzie�przy�ul.�Emanuela Smołki,�oznaczo-
na�numerem�geodezyjnym�2019/33�obręb�Ruda�k.m.8,�użytek�„Bp”,�zapisana�w�księdze�wieczystej�
kW�nr�GlIS/00021140/4.�W�dziale�III�kW�nr�GlIS/00021140/4�figurują�wpisy,�dział�IV�tej�księgi�jest�
wolny�od�wpisów.�
Przetarg�przeprowadzony�w�dniu�04.09.2019�r.�zakończył�się�wynikiem�negatywnym. 
W�ustaleniach�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�ww.�działka�figuruje�jako�

MNU1� –� teren� zabudowy�mieszkaniowo-usługowej�oraz� częściowo� teren�ulic�dojazdowych�o� li-
niach�rozgraniczających�w�pasie�o�szerokości�10�m�(symbol�planu�KD1/2).
Zbywana� nieruchomość� –� niezabudowana,� o� regularnym� kształcie� zbliżonym� do� tra-

pezu,� położona� jest� w� sąsiedztwie� zabudowy� mieszkaniowej.� Teren� działki� lekko� pochy-
la� się� w� kierunku� południowym,� jest� porośnięty� dziko� rosnącą� roślinnością.� Przez� dział-
kę� przebiega� sieć� energetyczna.� dojazd� do� nieruchomości� zapewniony� jest� bezpośrednio�  
z�drogi�publicznej�ulicy�Emanuela�Smołki,�a�zjazd�należy�zlokalizować�w�odległości�przynajmniej�  
10�m�od�skrzyżowania�z�ulicą�Starowiejską.
Cena�wywoławcza�(netto)�do�przetargu�wynosi�104.000,00 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 15.11.2019 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�miasta�
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w�terminie�do dnia 8.11.2019 r. dokonają 
wpłaty wadium w wysokości 5.200,00 zł,�przelewem�na�konto:�Nr�71�1050�1214�1000�0010�0109�
0628�ING�Bank�Śląski�katowice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�Miasta�Ruda�Śląska,�z�dopiskiem�„wadium�
–�ul.�Smołki”�(za�datę�wniesienia�wadium�przyjmuje�się�dzień�wpływu�środków�pieniężnych�na�ra-
chunek�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska)�lub�w�kasie�tut.�Urzędu�pok.�nr�13�i�14�w�godzinach:�poniedzia-
łek�–�środa�8.00-16.00,�czwartek�10.00-18.00,�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�prze-

targ�ponosić�będzie�wszelkie�opłaty�i�podatki�związane�z�zawarciem�aktu�notarialnego.

Zastrzega�się�prawo�odwołania�przetargu�z�uzasadnionych�przyczyn.�Informacji�na�temat�przetar-
gu�udziela�Wydział�Gospodarki�Nieruchomościami�(pokój�223),�tel.�nr�32-248-75-63.

RUdzka SPółdzIElNIa MIESzkaNIowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, 41-700
 tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22

ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych 
wymienionych w wykazie.

Przedmiotem�przetargu�będzie�ustalenie�wysokości�stawek�eksploatacyjnych�na�poda-
ne�w�nim�lokale.
Wyżej�wymieniony�wykaz,�warunki�uczestnictwa�w�przetargu�oraz�szczegółowe�infor-

macje�udziela�dział�Członkowsko-lokalowy�pokój�118,�telefon�32�248-24-11,�wew.�311.
Spółdzielnia�zastrzega�sobie�prawo�unieważnienia�przetargu�bez�podania�przyczyn.
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Biegi

Biegowa pielgrzymka
Pięciu biegaczy pokonało trasę ponad 100 kilome-

trów w dwa dni z Rudy Śląskiej do Wadowic. W ten 
sposób postanowili oni uczcić kolejną rocznicę wybo-
ru Karola Wojtyły na papieża. Uczestnicy sztafety wy-
ruszyli we wtorek (15.10) z placu Jana Pawła II  
w Nowym Bytomiu. Do celu biegowej pielgrzymki 
dotarli 16 października.

Biegowa pielgrzymka z Rudy Śląskiej do Wadowic 
to inicjatywa z długoletnią tradycją. Od 2005 roku 
podtrzymują ją rudzcy biegacze, którzy biegną razem 
z ultramaratończykiem Augustem Jakubikiem. – Przed 
laty zdecydowaliśmy, że każdego roku 16 października 
będziemy w rodzinnym mieście Karola Wojtyły, upa-
miętniając w ten sposób kolejną rocznicę jego wyboru 
na Stolicę Piotrową – podkreśla August Jakubik, po-
mysłodawca sztafety. – Wyjątkiem są jedynie te lata, 
kiedy 16 października jesteśmy w Watykanie, by tam na 
miejscu przeżywać wspomnienie tego ważnego dla 
wielu Polaków wydarzenia. Ostania taka okoliczność 
miała miejsce w ubiegłym roku, kiedy obchodziliśmy 
40. rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II  
– dodaje.

Choć dystans z Rudy Śląskiej do Wadowic jest 
znacznie mniejszy niż 100 km, to rudzcy biegacze nie 
poprzestają na tym i podejmują się ambitniejszych wy-
zwań, przy okazji starając się odwiedzić miejsca zwią-
zane z życiem i posługą Jana Pawła II. – W tym roku 
mija 20 lat, odkąd Papież Polak odwiedził Sosnowiec 

i dlatego na pamiątkę tego wydarzenia trasa biegu 
prowadziła przez stolicę Zagłębia. Miejsce to odwie-
dziliśmy już 10 lat temu, przy okazji biegowej piel-
grzymki do Wadowic, która biegła podobną trasą do 
tegorocznej – wyjaśnia August Jakubik. Biegaczom 
podczas wyprawy towarzyszyło papieskie motto: „Bóg 
jest miłością”. Takie właśnie było przesłanie piel-
grzymki Jana Pawła II sprzed 20 lat.

W tegorocznej pielgrzymce biegowej wzięło udział 
pięciu zawodników Klubu Rekreacyjno-Sportowego 
TKKF Jastrząb Ruda Śląska. Każdy z nich przebiegł 
kilkukilometrowy odcinek, po którym nastąpiła zmia-
na zawodnika. Początkowe i końcowe kilometry trasy 
biegacze pokonali wspólnie.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Sztafeta dobiegła do Wadowic 16 października.

Październikowa „wiewiórka” za nami

Już po raz ósmy w tym roku odbył się „Bieg Wie-
wiórki”. W sobotę (19.10) biegacze i miłośnicy nordic 
walking w promieniach październikowego słońca bie-
gali w halembskim lesie. Na starcie na bieżni Szkoły 
Podstawowej nr 15 Sportowej nie zabrakło także dzie-
ci. – Ten bieg organizujemy przede wszystkim po to, 
żeby pokazać, jak można sportowo i zdrowo spędzać 
wolny czas, a przy okazji wspaniale się bawić. To do-
bra okazja, żeby na chwilę oderwać się od codzienno-
ści i spędzić czas na powietrzu – podkreślała Aleksan-
dra Poloczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rudzie Śląskiej. 

Sobotni bieg, tak jak wszystkie pozostałe, rozpo-
czynał się i kończył na bieżni Szkoły Podstawowej  
nr 15 Sportowej. W trakcie biegu jego uczestnicy po-

Piękna 
jesienna 
pogoda 
dopisała 
uczestnikom 
ósmego 
w tym 
roku „Biegu 
Wiewiórki”. 

konali pętlę o długości 4,2 km od jednego do pięciu 
razy, która przebiegała przez halembski las. W sumie 
dystans wyniósł 21 km. Z kolei dzieci, które nie prze-
kroczyły jeszcze piętnastego roku życia, mogły spraw-
dzić swoje siły na dystansie 1000 m.

Ostatni już w tym roku bieg czwartego cyklu tej po-
pularnej biegowej imprezy odbędzie się 9 listopada. 
Na ostatnich zawodach statuetka „Rudzka Wiewiórka” 
oraz upominki powędrują do najaktywniejszych 
uczestników, którzy wystartowali przynajmniej sie-
dem razy na dowolnym dystansie i w dowolnej konku-
rencji. Dotyczy to również biegu na dystansie 1000 m. 
Co więcej, dorośli i dzieci, którzy wystartowali  
we wszystkich zawodach, czyli dziewięć razy, otrzy-
mają „Dużą Rudzką Wiewiórkę”.
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Klasa A, Katowice, 10. kolejka
Grunwald Ruda Śląska 
– Strażak Mikołów 5:0

1:0 Maciaszek  57’, 2:0 Kot 62’. 3:0 Ogłoza 66’,  
4:0 Dolecki 81’, 5:0 Kot  90+1’.

Gwiazda Ruda Śląska  
– GKS GieKSa II Katowice 2:3

Piłka nożna w skrócie 
0:1 Rusz 40’, 1:1 Jagodziński 62’, 2:1 Dziadzik 66’, 

2:2 Kompanicki 74’, 2:3 Marchewka 90+5’.
Jastrząb Bielszowice – Józefka Chorzów 8:0

1:0 Nowok 37’ (karny), 2:0 Michalski  42’,  
3:0 Kachel  45+2’ (karny), 4:0 Szwejda 59’ (karny), 
5:0 Kachel 70’, 6:0 Gruchalski 75’ (samobójcza),  

7:0 Kachel  77’, 8:0 Banisz 83’.

olimPiady sPecjalne

Zagrali w kręgle
Około 150 niepełnosprawnych zawodników z 36 

klubów olimpiad specjalnych z Rudy Śląskiej  
i innych polskich miast zagrało w kręgle. W Pink 
Bowling Club w CH Plaza Ruda Śląska we wtorek 
(15.10) zorganizowany został XXXVI Śląski Turniej 
Bowlingowy Olimpiad Specjalnych. 

– Sport w życiu każdego człowieka jest niezwykle 
ważny. Udowodnili to niepełnosprawni zawodnicy, 
którzy wzięli udział w XXXVI Śląskim Turnieju Bow-
lingowym Olimpiad Specjalnych – zaznaczyła Graży-
na Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Od wielu lat 
kibicuję uczestnikom podczas tych zawodów i muszę 
przyznać, że bowling cieszy się dużą popularnością 
wśród osób niepełnosprawnych. Pozwala im rozwijać 
swój talent i realizować się w sporcie. Podopieczni 
ośrodków wspierających osoby niepełnosprawne bar-
dzo lubią tę grę i wiem, że z radością czekają na ten 
turniej i przygotowują się do niego z wielkim zapałem 
– dodała. 

Każdego roku w regionie odbywa się kilka turnie-
jów bowlingowych, jednak zawody w Rudzie Śląskiej 
są zawsze największe. Turniej zorganizowany został  
w ramach Olimpiad Specjalnych. – W tym roku w na-

szym turnieju bierze udział rekordowa liczba osób.  
W pierwszym turnieju zagrało około sześćdziesięciu 
osób, a liczba ta z roku na rok się powiększa – podkre-
ślił Dariusz Wosz, dyrektor Regionalnego Oddziału 
Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie. – Ten turniej 
jest ważny dla naszych zawodników, ponieważ pokazu-
ją oni  społeczności lokalnej swoje pasje i zaintereso-
wania oraz  to, że sport w ich życiu jest bardzo ważny 
– dodał. 

 Na początku turnieju zawieszono 
flagę olimpijską. 

Udany koniec sezonu
W ubiegłą niedzielę (20.10) w Czerwionce Leszczy-

nach odbył się koniec serii polsko-czeskich zawodów 
Top Amator Cup 2019. Były to wyścig finałowy, po któ-
rym można było poznać kwalifikację generalną tej serii 
wyścigów. Na zawodach w Czerwionce Leszczynach 
nie zabrakło dwóch rudzkich motocrossowców – Bart-
ka Warzechy oraz Adama Kawczyka. W pierwszym 
i drugim wyścigu lokaty były takie same. Adam Kaw-
czyk zajął drugie miejsce, a Bartek Warzecha czwarte. 
Ostatecznie rudzianie w klasyfikacji końcowej general-
nej tego sezonu, gdzie startowało w sumie 24 zawodni-
ków, otrzymali następujące lokaty: 4. miejsce Bartek 
Warzecha, 2. miejsce Adam Kawczyk. 

Od prawej Bartek Warzecha, trener Paweł 
Misiarz i Adam Kawczyk. 

ZaPasy 

Zapaśnicy na medal
Zapaśnicy ZKS-u Slavia Ruda Śląska triumfowali 

podczas Pucharu Polski, który odbył się Siedlcach.  
W minioną sobotę (19.10) zawodnicy i zawodniczki za-
prezentowali swoją doskonałą formę i wywalczyli kilka 
złotych i brązowych medali. 

Złote medale zdobyli: Wiktoria Gregorczyk, Kamila 
Kulwicka, Angelika Mytkowska, Klaudiusz Wiezner 
oraz Jakub Czerczak. Brązowe: Paulina Danisz i Patry-
cja Słomska. Medale zdobyli również trenujący na co 
dzień w Rudzie Śląskiej: Bartosz Sołtys i Olimpia Ło-
syk. Dodatkowo zapaśniczki Slavii w kategorii druży-
nowej zajęły pierwsze miejsce.

Zawody w Siedlcach okazały się szczęśliwe
 dla rudzkich zapaśników. 

Piłka nożna 

Zwycięstwo Grunwaldu 
Chwile radości poczuli kibice GKS-u Grunwald Ru-

da Śląska podczas sobotniego (19.10) meczu ze Straża-
kiem Mikołów. I chociaż pierwsza połowa nie wróżyła 
zwycięstwa i zakończyła się remisem 0:0, to druga 
okazała się wielkim sukcesem piłkarzy z Halemby. 
Pierwszą bramkę zdobył Maciaszek w 57. minucie  
spotkania po podaniu Jankowskiego. Drugi gol padł kil-

Grunwald ruda Śląska 5:0 strażak mikołów (0:0)
ka minut później, bo w 62. minucie – po podaniu Ma-
ciaszka piłkę do bramki wbił Kot. Dobra passa trwała 
w zasadzie już do końca spotkania. W 66. minucie trze-
cią bramkę zdobył Ogłoza (także po podaniu Maciasz-
ka). Niespełna dziesięć minut później (81. minuta) ko-
lejnego gola zdobył Dolecki, a w doliczonej minucie 
piątego gola wywalczył Kot po podaniu Burdzika. 
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