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REKLAMA

REMONTY�DRÓG

Trwa przebudowa ul. Wolności
Od�miesiąca�trwa�modernizacja�ul.�Wolności�w�Rudzie�Śląskiej-Rudzie.�Główne�prace�aktualnie�toczą�się�na�
skrzyżowaniu�ul.�Wolności,�Zabrzańskiej�i�1�Maja,�które�jest�przebudowywane,�a�w�jego�miejscu�powstaje�ron-
do.�Trwa�również�budowa�kanalizacji�deszczowej�na�odcinku�od�wspomnianego�skrzyżowania�do�ronda�przy�
ul.�Magazynowej.�Z�kolei�w�połowie�października�drogowcy�pojawić�się�mają�na�ul.�Starowiejskiej,�która�rów-
nież�będzie�przebudowywana�w�ramach�prowadzonej�inwestycji.�Modernizacja�całej�ul.�Wolności�zakończy�się��
w�2024�r.�Koszt�wszystkich�robót�budowlanych�wyniesie�60�mln�zł,�z�czego�12,5�mln�zł�stanowić�będzie�dofinan-
sowanie�z�Rządowego�Funduszu�Inwestycji�Lokalnych.

– Wszystkie prace jak na razie idą zgod-
nie z planem, a kierowcy na co dzień poru-
szający się ul. Wolności mogę sami zaob-
serwować postęp robót. Te jak na razie 
sprowadzają się głównie do budowy kana-
lizacji deszczowej. Dotyczy to zarówno 
samego skrzyżowania, jak i odcinka ulicy 
Wolności do ronda przy ul. Magazynowej 
–  podkreśla  Jacek Morek,  wiceprezydent 
miasta.  –  Tak szeroki zakres inwestycji 
przekłada się na ograniczenia w ruchu 
drogowym i pieszych, stąd apel o baczne 
zwracanie uwagi na obowiązującą organi-
zację ruchu – dodaje.
Obecnie najistotniejsze zmiany w ruchu 

dla  kierowców  i  pieszych  występują  na 
skrzyżowaniu ulic Wolności, 1 Maja i Za-
brzańskiej.  Ta  ostatnia  na  odcinku 
ok.  250  m  od  skrzyżowania  w  kierunku 
Chebzia jest zamknięta dla ruchu. Co waż-
ne,  zakaz  ten  nie  dotyczy  komunikacji 

miejskiej  zarówno  autobusowej,  jak  
i  tramwajowej.  Sugerowany  objazd  dla  
pozostałych pojazdów w tym kierunku po-
prowadzony  został  ul.  1 Maja  oraz  frag-
mentem trasy N-S, natomiast kierowcy ja-
dący  od  strony  Rudy  mogą  do  Chebzia 
dojechać ul. Magazynową i ul. Kokotek.
Od  wtorku  4  października  nastąpiła 

drobna korekta w tym dotychczas obowią-
zującym schemacie. – Ruch od strony Za-
brza tuż przed samym skrzyżowaniem zo-
stanie „przerzucony” na przeciwległy pas 
ruchu, natomiast kierowcy jadący od 
skrzyżowania w stronę Zabrza korzystać 
będą z zatoki autobusowej – tłumaczy Łu-
kasz  Szałyga,  kierownik  budowy  z  firmy 
Drogopol Sp. z o.o.
Roboty  drogowe  prowadzone  są  także 

na odcinku ul. Wolności w kierunku ronda 
przy ul. Magazynowej i Brańskiego. – Po 
usunięciu nieczynnego torowiska na całym 

tym odcinku rozpoczęła się budowa nowej 
kanalizacji deszczowej – informuje Łukasz 
Szałyga. W okolicach połowy październi-
ka  drogowcy  z  kolei  planują  rozpocząć 
budowę  kanalizacji  deszczowej  przy 
ul. Starowiejskiej. Oznacza to zamknięcie 
tej  ulicy  dla  ruchu  drogowego,  który  po-
prowadzony  będzie  równoległą  ul.  Bu-
joczka.
Jeśli  chodzi  o  szczegóły  dotyczące  sa-

mej przebudowy ul. Wolności,  to wymie-
niona zostanie konstrukcja drogi, a jej geo-
metria  skorygowana.  Jednym  z  najważ-
niejszych  elementów  inwestycji  będzie 
budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wol-
ności,  1  Maja  i  Zabrzańskiej.  Powstaną 
nowe chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki 
autobusowe. Do tego dojdzie budowa no-
wego  oświetlenia  ledowego,  rozdzielenie 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budo-
wa kanału technologicznego oraz przebu-

Modernizacja całej ul. Wolności zakończy się w 2024 r.

dowa sieci energetycznej. Zostaną też usu-
nięte elementy nieużywanej już linii tram-
wajowej.
Przebudowa  ul.  Wolności  wpłynie  na 

poprawę komfortu jazdy oraz bezpieczeń-
stwa ruchu. – Wydzielone zostaną osobne 
ciągi dla samochodów, rowerzystów i pie-
szych. Nowe rondo będzie typu turbinowe-
go. Dodatkowa sygnalizacja świetlna zo-
stanie natomiast zainstalowana na skrzy-
żowaniu ulic Wolności, Kościelnej i Wie-
niawskiego. Powstaną również miejsca 
postojowe –  informuje Renata Krusz,  za-
stępca  naczelnika  Wydziału  Dróg  i  Mo-

stów.  Dodatkowo  w  ramach  inwestycji 
przebudowana  zostanie  także  ul.  Staro-
wiejska, gdzie powstanie m.in. nowa kana-
lizacja.
Koszt przebudowy ul. Wolności wynie-

sie 60 mln zł. Pomocne przy realizacji tej 
inwestycji będą środki z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. Miasto pozy-
skało  na  ten  cel  12,5  mln  zł,  natomiast 
ogółem w ramach drugiego rozdania środ-
ków z tego funduszu Rudzie Śląskiej przy-
znano  19 mln  zł,  a  łącznie  w  trzech  do-
tychczasowych edycjach RFIL miasto po-
zyskało ponad 31 mln zł.  UM
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SENIORZY

Zarząd wybrany
Seniorzy�z�wireckiego�koła�Polskiego�Związku�Emerytów,�Rencistów�i�In-
walidów�wybrali� (5.10)� nowy� zarząd.� Przewodniczącym� został� Henryk�
Piórkowski,� sekretarzem� Danuta� Kaliszewska,� a� skarbnikiem� Stefania�
Osmenda.�To�osoby,�które�od�15�lat�pełniły�te�funkcje.

Skład zarządu Koła Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Wir-
ka nie zmienił się. Po 15 latach seniorzy 
wskazali do reprezentacji te same osoby.

– Członkowie koła jednogłośnie zdecy-
dowali, że to my mamy ich dalej reprezen-
tować. Usłyszeliśmy, że mamy dalej tak 
gospodarzyć, umilać im czas i robić to, co 
do tej pory.  Zabrakło mi słów wdzięczno-
ści za takie zaufanie –  skomentował  
Henryk  Piórkowski,  przewodniczący 
PZERiI, koło Wirek.
Aktualnie koło liczy 450 osób. Człon-

kowie koła spotykają się regularnie, orga-

nizowane  są wycieczki,  spotkania  tema-
tyczne i zabawy.

– Nasze spotkania są bardzo budujące, 
dają nadzieję wszystkim na lepsze jutro.  
Potrafimy ze sobą rozmawiać. Nikt w na-
szej grupie nie jest „stary”, wszystko za-
leży od stanu umysłu i dobrego usposo-
bienia do innych. Cieszymy się i pielęgnu-
jemy dobre chwile. Najbardziej mnie cie-
szy, że po COVID-19 nasi członkowie 
chcą się bawić, zwiedzać, miło spędzać 
czas. I to będziemy robić – dodał Henryk 
Piórkowski.

 AP

Wireckie koło odwiedził prezydent Rudy Śląskiej – Michał Pierończyk.
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KRONIKA�POLICYJNA

Próba kradzieży miału węglowego 
Policjanci�z�rudzkiej�czwórki�zatrzymali�dwóch�sprawców�usiłowania�kradzieży�ponad�1,5�tony�miału�węglowego�
z�terenu�kopalni�Bielszowice.�Osoby�wynoszące�worki�z�kopalnianej�hałdy�zostały�spłoszone�przez�ochronę.�Pra-
cownicy�kopalni�wraz�z�policjantami�zabezpieczyli�34�worki�miału,�które�były�już�przygotowane�do�wywiezienia.
Informacja o próbie kradzieży miału węglowego dotarła do dyżur-

nego rudzkiej Policji od ochrony kopalni w Rudzie Śląskiej-Bielszo-
wicach.  Pracownicy  zauważyli  osoby  wynoszące  z  hałdy  worki 
w stronę ogrodzenia kopalni. Sprawcy na widok ochroniarzy porzuci-
li łup i uciekli. Policjanci i pracownicy kopalni zabezpieczyli łącznie 
34 worki, w których było ponad 1,5 tony miału węglowego. Więk-
szość z worków sprawcy wynieśli poza teren kopalni i przygotowali 
do wywiezienia. – W trakcie oględzin i sprawdzenia terenu przyległe-
go do miejsca, gdzie pozostawili swój łup był zaparkowany samo-
chód, który miał służyć do wywiezienia towaru. Stróże prawa wytypo-
wali dwóch mężczyzn, którzy mogli być związani z tym usiłowaniem 
kradzieży. Po kilku godzinach mundurowi zatrzymali kobietę, która 
przyszła po pozostawiony samochód. Jej przesłuchanie potwierdziło 
przypuszczenia kryminalnych z komisariatu, że sprawcami byli dwaj 
wytypowani wcześniej mieszkańcy Zabrza. Po niecałej godzinie obaj 
zostali zatrzymani. Dwaj bracia w wieku 30 i 21 lat trafili do policyj-
nego aresztu. Śledczy po zebraniu całego materiału dowodowego 
przedstawili im zarzuty usiłowania kradzieży, za co grozi do 5 lat po-
zbawienia wolności. Stróże prawa sprawdzają teraz, czy to była jed-
norazowa wizyta na tej hałdzie, czy bywali tam częściej. Obaj znani 
są Policji z tego typu kradzieży –  czytamy  w  komunikacie  
KMP w Rudzie Śląskiej.  AP Sprawców kradzieży miału węglowego zatrzymała policja.
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DARMOWE 
PROTEZY ZĘBOWE BEZ KOLEJKI!

NZOZ�„Przychodnia�Lekarska”�s.c.�ul.�Wawelska�7� 
oferuje�protezy�zębowe�w�ramach�umowy� 

z NFZ BEZ KOLEJKI I BEZ DODATKOWYCH OPŁAT. 
Telefon: 32 340-70-07

O informację proszę pytać w Gabinecie Stomatologicznym. 
ZAPRASZAMY!
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Praca na rzecz mieszkańców
Zdrowie i pomoc społeczna, oświata, kultura i sport to obszary, za które odpowiedzialna 
będzie Anna Krzysteczko – wiceprezydent Rudy Śląskiej. Tydzień temu wróciła po 
3-miesięcznej przerwie na swoje stanowisko. Funkcję wiceprezydent ds. społecznych  
pełniła przez ostatnich 12 lat. 
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim nauczycielom, pedagogom 

i pracownikom administracyjnym rudzkich placówek oświatowych
składam serdeczne życzenia: sukcesów i zawodowej satysfakcji, 

szczęścia, spełnienia w życiu prywatnym oraz zdrowia.
Praca w oświacie to z pewnością wielkie wyzwanie i odpowiedzialność.

Wymaga wyjątkowych umiejętności i wiedzy,
codziennego zaangażowania oraz cierpliwości.

Życzę Państwu sił i wytrwałości do realizacji tych trudnych zadań.

Michał Pierończyk
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Miejskie Przedsiębiorstwo GosPodarki Mieszkaniowej 
towarzystwo budownictwa  

sPołeczneGo sPółka z o.o. w rudzie Śląskiej 

informuje, że został ogłoszony przetarg ograniczony na najem   
miejsc postojowych dla najemców lokali mieszkalnych  

w budynku przy ul. bytomskiej 22  w rudzie Śląskiej-orzegowie.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu ograniczonym znajduje się na:
stronie internetowej mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najemlokali/• 
przetarg/garaże,
BIP Urzędu Miasta Ruda Śląska• 
na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Bytomskiej 22.• 

PREZyDENT MIAsTA 
RUDA ŚląsKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  
wykazów dotyczących oddania w:

najem gruntu z przeznaczeniem pod istniejące garaże blaszane  • 
przy ul. Orzegowskiej 62,
dzierżawę gruntu pod istniejące ogródki rekreacyjne przy ul. szpitalnej 15,• 

które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy 
najmu gruntu, umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony do 3 lat.

– Pani Prezydent jakie to uczucie 
wrócić na stanowisko wiceprezydent 
miasta?

– Bardzo się cieszę, że po 3 miesią-
cach wracam do pracy na stanowisku 
wiceprezydent miasta. Jestem szczę-
śliwa, że Prezydent powierzył mi tę 
funkcję. Wiem, że pracy przede mną 
bardzo dużo, mam świadomość, ile ta 
funkcja wymaga zaangażowania i po-
święcenia i jaka odpowiedzialność 
spoczywa na całym zarządzie miasta, 
ale jestem na to gotowa. Od 12 lat zaj-
muję się sprawami społecznymi, spor-
tem, kulturą i oświatą i znam te obsza-
ry bardzo dobrze. Mogę obiecać 
mieszkańcom, że będę sumiennie pra-
cować na ich rzecz.

– Robiła to Pani przez 12 ostat-
nich lat, co się teraz zmieni?

– Chcemy prace na rzecz mieszkań-
ców kontynuować w sposób meryto-
ryczny i spokojny. Nie potrzeba żad-
nej, wielkiej rewolucji, bo 
dyskusja i merytoryczne argumenty 
zawsze będą dla mnie kluczowe. Pod-
czas kampanii, kiedy wspierałam Pa-
na Prezydenta  mieliśmy wiele spo-
tkań i rozmów z różnymi środowiska-
mi działającymi w mieście. Sami 
mieszkańcy również mówili o tym, co 
im się nie podobało, co chcieliby 
zmienić i teraz będzie okazja, by to 
zrobić.  Zmiany wymaga na pewno 
finansowanie sportu i nad tym już pra-
cujemy, ponieważ do 15 listopada 
musimy przedstawić radnym projekt 
budżetu miasta na 2023 rok. Chcemy, 
by pieniądze znalazły się nie tylko na 

kształcenie dzieci i młodzieży, ale 
również na grupy seniorskie oraz or-
ganizację imprez sportowych. Wróci-
my również do organizacji Dni Rudy 
Śląskiej i wielu imprez kulturalnych. 
Pandemia spowodowała, że to zostało 
odsunięte na dalszy plan. Teraz, kiedy  
ten trudny ,,covidowy” czas za nami, 
mieszkańcy chcą znowu się spotykać, 
bawić, biesiadować i to jest zrozumia-
łe. Pracujemy również nad lepszym 
skomunikowaniem działań instytucji 
kulturalnych i organizacji pozarządo-
wych, które działają w mieście, by 
oferta dla mieszkańców spełniała ich 
oczekiwania, by nie dublować pew-
nych działań. Może z tego „urodzą 
się” pomysły na jakieś ciekawe even-
ty. Trzeba to wszystko skoordyno-
wać.

– Porozmawiajmy o oświacie. Du-
żo się mówi o oszczędnościach ze 
względu na rosnące ceny energii. 
Jak ta sytuacja wpłynie na szkoły 
i przedszkola w mieście? 

– Na szczęście obowiązuje nas 
umowa na dostawę energii jeszcze do 
końca przyszłego roku.  Mogę wszyst-
kich uspokoić, że placówki oświatowe 
są zabezpieczone przed zimą i żadne 
dziecko nie będzie w szkole czy przed-
szkolu marzło. To oznacza również, że 
nie będziemy wprowadzać lekcji zdal-
nych, bo nie zabraknie środków na 
ogrzewanie. To są priorytetowe spra-
wy. W tej sprawie mieliśmy już sztab 
zarządzania kryzysowego. Omówili-
śmy dokładnie te kwestie i trzymamy 
rękę na pulsie.

– Co z przedłużającym się remont 
SP nr 7? 

– Zakres remontu  tej szkoły okazał 
się szerszy niż pierwotnie zakładali-
śmy. Budynek szkoły to budynek sta-
ry, mocno wyeksploatowany. Trzeba 
było ingerować w elementy konstruk-
cyjne budynku: zerwać stare tynki su-
fitów, okładzin i warstw posadzek, 
wzmocnić elementy konstrukcyjne 
stropów wraz z impregnacją, wykonać 
nowe instalacje elektryczne. To na-
prawdę duży remont. Zgodnie z dekla-
racją Wykonawcy robót, do końca 
października zostanie ukończona 
część dydaktyczna budynku szkoły 
wraz z wydzieloną klatką schodową 
oraz oddzielnym wejściem. Tradycyj-
ne lekcje wrócą od listopada. Mogę 
jeszcze raz przeprosić rodziców za tę 
sytuację, ale nikt nie spodziewał się, 
że prac będzie aż tyle i w takim zakre-
sie. 

– A co z budową Szkoły nr 17 
w Bielszowicach?

– Po wykonaniu nowych fundamen-
tów rozpoczęła się budowa ścian ze-
wnętrznych poszczególnych segmen-
tów. Wykonawca prac chce wszystkie 
roboty konstrukcyjne zrobić  do końca 
pierwszego kwartału 2023r, kiedy to 
kopalnia planuje przystąpić do  kolej-
nego wydobycia w rejonie nowopow-
stałej szkoły. Wykonanie stanu suro-
wo-zamkniętego do końca marca po-
winno zagwarantować, że wszystkie 
zaprojektowane na budynku zabezpie-
czenia poradzą sobie z wpływami eks-
ploatacji górniczej. Termin otwarcia 

szkoły, czyli wrzesień przyszłego roku 
nie jest zagrożony. Problemem nato-
miast jest galopująca inflacja, wzrost 
kosztów robocizny i materiałów bu-
dowlanych, dlatego będziemy rozma-
wiać o waloryzacji wynagrodzenia 
wykonawcy. To jest trudna sytuacja, 
ponieważ nikt nie był w stanie na eta-
pie przystąpienia do przetargu przewi-
dzieć tego, co teraz się dzieje na ryn-
ku. Wierzę jednak, że dojdziemy do 
porozumienia, bo budowa tej szkoły to 
konieczność.

– Przed Panią jak słyszymy wiele 
zadań, czy fakt, że zna Pani urząd 
od lat i pełniła Pani funkcję wice-
prezydent ułatwia Pani przystąpie-
nie do nich?

– Z pewnością tak. Mogę wejść 
w te obowiązki niejako z marszu. 
Choć zdaję sobie sprawę, że przed 
nowym zarządem niezwykle trud-
ny czas, trzeba będzie liczyć każ-
dą złotówkę, przeznaczać środki 
na najważniejsze zadania oraz 
przystąpić do realizacji poszcze-
gólnych punktów programu wy-
borczego Prezydenta. To zobowią-
zanie wobec mieszkańców nasze-
go miasta. Cieszy mnie perspekty-
wa współpracy z radnymi, bo klu-
czowe decyzje trzeba zawsze po-
dejmować w porozumieniu i zgo-
dzie.

– Dziękuję za rozmowę.
Anna Piątek

OGŁOsZENIA
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REKLAMA

JUBILEUSZ

Świętowali 120-lecie
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Orzegowie obchodzi 120-lecie istnie-
nia. Od 25 lat jej dyrektorem jest Iwona Skrzypczyk-Sikora. Na jej ręce gratulacje i życzenia 
złożył prezydent miasta – Michał Pierończyk.

– Gratuluję wszystkim, których ścieżki 
zaprowadziły w mury tej szkoły. Jestem 
zbudowany, tym miejscem i ludźmi, któ-
rzy tę szkołę tworzą. Ona nie tylko edu-
kuje, ona wychowuje i organizuje życie 
społeczne dzielnicy Orzegów – mówił 
podczas uroczystości Michał Pieroń-
czyk.

– Wiele osób zdobywało tutaj swoją 
edukację, zdobywało wiedzę i doświad-
czenie, zawiązywało przyjaźnie, uczyło 
się postaw obywatelskich i funkcjono-
wania w społeczeństwie. Czynili to pod 
kierunkiem nauczycieli, którzy zostawali 
tu swoje serce, zaangażowanie i umiejęt-
ności. To również pracownicy admini-
stracyjni, którym należą się słowa uzna-
nia i wdzięczności. Jestem pewien, że 
szkoła będzie prężnie działała przez na-
stępne dziesięciolecia – dodał prezydent. 
Obecnie w szkole uczy się 290 uczniów 
oraz 100 dzieci przedszkolnych. Dla 
Małgorzaty Skrzypczyk-Sikory, dyrek-
tor placówki  to „szkoła rodzinna”.

– To jest moja szkoła, ja do niej chodzi-
łam, jestem jej absolwentką. Tutaj chodził 
mój dziadek, kiedy to była katolicka szkoła 
męska, chodził tu również mój wujek, mój 
ojciec, moja kuzynka i mój syn – podkreśla 
Iwona Skrzypczyk-Sikora, dyrektor 
SP nr 36. W pracę na rzecz szkoły od 

W jubileuszu placówki wzięli udział zaproszeni goście 
z prezydentem miasta na czele.
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Uczniowie szkoły przygotowali występy artystyczne.
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Niewystarczająca rekompensata
Do budżetu Rudy Śląskiej wpłynęło 8,5 mln zł ze środków 
rządowych. To pierwsza transza pieniędzy, które miasto ma 
otrzymać do końca roku w ramach uzupełniania dochodów 
samorządów lokalnych należnych gminom z tytułu nieko-
rzystnych zmian przepisów podatkowych, powodujących 
ubytki w budżecie na 2023 r. Łącznie rządowe wsparcie ma 
wynieść 25,5 mln zł. Problem jednak w tym, że w zestawie-
niu z utraconymi przez Rudę Śląską dochodami bilans nadal 
jest ujemny, a miasto będzie „na minusie” ok. 40 mln zł.

– Te pieniądze, określane jako „dodat-
kowe”, to tak naprawdę środki, które mia-
ły trafi ć do budżetu naszego miasta w przy-
szłym roku w ramach subwencji rozwojo-
wej i to w kwocie ponad 56,2 mln zł – pod-
kreśla prezydent Michał Pierończyk. – Już 
wiadomo, że tych pieniędzy nie otrzymamy, 
ponieważ subwencję tę zastąpił pakiet 
środków, które właśnie trafi ają do samo-
rządów – dodaje.

Jak łatwo wyliczyć, Ruda Śląska straci 
na tym ponad 30 mln zł. – Jeśli do tego 
dołożymy ujemny bilans pomiędzy pier-
wotnie prognozowanymi dochodami a naj-
nowszymi kalkulacjami Ministerstwa Fi-
nansów na 2023 r., to okazuje się, że 
w przyszłym roku możemy otrzymać ponad 
39 mln zł mniej, niż wcześniej zakładali-
śmy w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
– zaznacza Ewa Guziel, skarbnik miasta. 
– Same dochody z tytułu podatku PIT mają 
być o 11 mln zł mniejsze od tegorocznych 
– informuje.

Jak szacuje Związek Miast Polskich, 
ubytek dochodów z tytułu PIT dla Rudy 
Śląskiej w latach 2019-2023 wyniesie po-
nad 216 mln zł. – Nawet jeśli uwzględnimy 
rekompensaty – ubiegłoroczne 33,3 mln zł 
w ramach subwencji uzupełniającej i tego-
roczne 25,5 mln zł, to strata naszego mia-
sta w tym zakresie wyniesie ponad 
157 mln zł – mówi Ewa Guziel. – Oznacza 
to ogromne braki w dochodach, a są to 

pieniądze, które można by było przezna-
czyć np. na remonty szkół, przedszkoli, do-
tacje do żłobków, remont infrastruktury 
sportowej, dotacje dla klubów sportowych 
i organizacji pozarządowych itp. – dodaje.

Wyliczenia te niepokoją szczególnie 
w obliczu rekordowych cen gazu i energii 
elektrycznej, z którymi mierzą się także 
samorządy. Dlatego w ubiegłym tygodniu, 
26 września, podczas pierwszego po wy-
granych wyborach spotkania z mediami, 
prezydent Michał Pierończyk zwrócił 
uwagę na konieczność zmiany systemu fi -
nansów publicznych. – Patrząc na sytu-
ację fi nansową samorządów chciałbym 
zaapelować do rządzących i do opozycji, 
by zajęli się pilnie reformą fi nansów samo-
rządowych. Jest to kluczowa sprawa, dla-
tego że nie chodzi tylko o Rudę Śląską. 
Chodzi o to, żeby samorządy miały więcej 
środków do wydawania na potrzeby miesz-
kańców – powiedział.

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mate-
usza Morawieckiego władze samorządowe 
w całej Polsce otrzymały właśnie pierwszą 
transzę pieniędzy z blisko 13,7 mld zł. Na-
stępne transze będą wypłacane w listopa-
dzie i grudniu. Kwota minimalnego dofi -
nansowania to 2,9 mln zł dla gmin; 
6,1 mln zł dla powiatów i 32,7 mln zł dla 
województw. Środki można przeznaczyć 
m.in. na zakup źródeł energii, ciepła oraz 
inwestycje poprawiające efektywność 
energetyczną, a także na wydatki bieżące. 
W ustawie określającej zasady podziału 
tych pieniędzy zapisane jest, że na zadania 
z zakresu poprawy efektywności energe-
tycznej i rozwoju odnawialnych źródeł 
energii ma zostać przeznaczone 15% środ-
ków. UM

25 lat wkłada serce. – Kocham to, co ro-
bię, kocham dzieci. Codziennie dzień pra-
cy rozpoczynam od tego, że odwiedzam 
tych najmłodszych, w przedszkolu i to daje 
mi taki ,,power” na cały dzień – dodała.

Pierwszy budynek szkoły powstał 
w 1858 roku. Patronką szkoły została hra-
bina Joanna Schaffgotsch, a kierowni-
kiem Józef Sekatzek. Kiedy Orzegów za-
czął się rozwijać podjęto decyzję, by 
szkołę rozbudować o drugi budynek. 
Pierwszy gmach pełnił swą funkcję do 
1901 roku, kiedy to ze względu na stan 
techniczny i zbyt wysokie koszty remontu 
podjęto decyzję o jego wyburzeniu. 
W maju 1902 roku zakończono budowę 
nowej, 12-klasowej szkoły, która dziś no-
si imię Juliusza Słowackiego. Przy pla-
cówce 11 lat temu powstał plac zabaw, 
natomiast w roku 2012 powstało boisko. 
Marzeniem dyrekcji placówki jest nowo-
czesna sala gimnastyczna.

Anna Piątek

Michał 
Cionaka
syn 
Marty
i Artura
ur. 25.09
(3150 g 
i 53 cm)

Maja 
Miloch
córka 
Moniki 
i Piotra
ur. 27.09
(2850 g 
i 53 cm)

Marianna 
Daria
Piotrkowska
córka 
Agnieszki 
i Mariusza
ur. 26.09
(3350 g 
i 52 cm)

Agnieszka 
Rogocz
córka 
Aleksandry 
i Rafała
ur. 30.09
(3800 g)

Laura 
Szeliga
córka  
Katarzyny 
i Kamila 
ur. 2.10
(3294 g 
i 55 cm)

Anastazja 
Smolarczyk
córka 
Wanesy
i Adriana
ur. 4.10
(56 cm)

Ewa 
Dobrowolska
córka 
Dalidy 
i Łukasza
ur. 27.09
(3825 g 
i 55 cm)

Wiktor 
Kołodziej 
syn 
Agaty 
i Patryka
3.10
(3770 g 
i 56 cm)

Hania 
Szloske
córka 
Karoliny
i Karola 
ur. 29.09
(2900 g 
i 55 cm )

Bartosz 
Bonk 
syn 
Nikoli 
i Grzegorza
ur. 2.10
(3820 g 
i 57 cm)

Michał 
Wylezik 
syn 
Patrycji 
i Mateusza 
ur. 2.10
(2930 g 
i 53 cm)

Liliana 
Sławik
córka 
Martyny 
ur. 3.10
(3550 g 
i 55 cm)

Zapraszam 
na sesje: 
ciążowe, 

noworodkowe 
oraz 

reportaże 
z chrztów

Tel. 515-593-713 
www. magdalenaruda.pl
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Pierwszy etap leczenia chłopca 
zaplanowano na koniec listopada.
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Żeby Leoś mógł widzieć
Ma�2� latka,�mieszka�z� rodzicami�w�Rudzie�Śląskiej� i�potrzebuje�naszej�pomocy.�Rok� temu�
Leoś�Woźnicki,�w�Filadelfii�przeszedł�zabieg�wiktronomii�lewego�oka.�To�zabieg�polegający�na�
wycięciu�ciała�szklistego�z�wnętrza�gałki�ocznej.�Już�wtedy�pomogli�ludzie�o�wielkich�sercach.�
Teraz�wsparcia�potrzebuje�znowu�na�leczenie�w�klinice�w�Ufie.�

– Podczas ciąży nic nie wskazywało 
na to, że Leoś po urodzeniu będzie miał 
problemy z oczami.  Uciekały mu oczka, 
lekarze mnie uspokajali, że to się unor-
muje, ale kiedy skończył cztery miesiące 

a to nie mijało, coraz bardziej byłam tym 
zaniepokojona. – wspomina Karolina 
Białek, mama Leosia.

Mama Leosia zaczęła szukać pomocy 
u specjalistów. Z katowickiego szpitala, 
gdzie zdiagnozowano odwarstwienie 
siatkówek trafili do Warszawy. Tam dia-
gnoza wskazywała na chorobę Norriego, 
czyli chorobę genetyczną charakteryzu-
jącą się nieprawidłowym rozwojem siat-
kówki i wrodzoną ślepotą.

– Szukałam jeszcze pomocy w Pozna-
niu, ale lekarze powiedzieli mi, że nie 
mogą nic zrobić. To był szok, bo nikt 
z rodziny na taką chorobę wcześniej nie 
chorował – dodaje.

Nadzieja na leczenie chłopca  pojawiła 
się w Ameryce. We wrześniu 2021 roku 
w Wills Eye Hospital w Filadelfii Leoś 
przeszedł zabieg lewego oka. To zabieg 
mikrochirurgiczny polegający na wycięciu 
ciała szklistego z wnętrza gałki ocznej.

– Wszystko poszło pomyślnie. 
Dr Yonekawa podjął się operacji i dzięki 

temu oczko Leona będzie, choć troszkę 
sprawne! Niestety prawe oko synka jest 
w bardzo złym stanie i nic nie da się już 
zrobić chirurgicznie – mówi mama Le-
osia.

Na ten pierwszy zabieg rodzicom 
udało się uzbierać prawie 180 tys. zło-
tych, teraz na dalsze leczenie, kilkueta-
powe w Ufie potrzeba 200 tys. złotych. 
Pierwszy zabieg zaplanowano na koniec 
listopada.

– Nie jest mi łatwo prosić o pomoc, 
o pieniądze, ale dla dziecka trzeba pró-
bować wszystkiego. To leczenie składa 
się z kilku zabiegów, Leon będzie mógł 
odróżniać kolory, ale nikt nie da nam 
100% pewności, że te zabiegi się powio-
dą i przyniosą efekty. Ale ja jako matka 
nie poddam się i chcę uzbierać tyle pie-
niędzy, ile potrzeba na to, aby mój syn 
zobaczył chociaż odrobinę świata wła-
snymi oczami. Najważniejsze, żeby od-
ratować choć w małym stopniu to prawe 
oczko, które jest w bardzo złym stanie. 

Leoś wraz z rodzicami.

Dlatego błagam Was o pomoc – apeluje 
mama Leosia

Chłopiec już zakwalifikował się na 
leczenie alloplant. – Alloplant to natu-
ralna substancja biologiczna preparo-
wana od dawcy. Dzięki temu lekowi or-
ganizm może regenerować, stymulować 
oraz przywrócić funkcje poszczególnych 
narządów. Może właśnie tam jest kolej-
na iskierka nadziei dla naszego Leonka 
– wyjaśnia Pani Karolina 

Dziś Leon uczęszcza na zajęcia i re-
habilitację do Regionalnej Fundacji Po-
mocy Niewidomym w Chorzowie. 
Uczestniczy także w turnusach terapii 
wzroku. Jest również podopiecznym 
Fundacji Św. Mikołaja oraz fundacji Ak-
tywni My. Jeżeli ktoś chciałby pomóc 
chłopcu podajemy link do zbiórki. 
h t tp s : / /www.s iepomaga .p l / l eos -
woznicki.

 Anna Piątek
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O raku piersi trzeba mówić głośno
17�lat�temu�dowiedziała�się,�że�ma�raka�piersi.�Ten�dzień�pamięta�ze�szczegółami.�Był�jak�wyrok,�ale�dziś�wie,�że�po�
amputacji�piersi�można�żyć�normalnie�i�tym�życiem�cieszyć�się�każdego�dnia.�Nie�wstydzi�się�mówić�o�tym�głośno,�
zachęca�do�badań�i�regularnych�wizyt�u�lekarza�i�rozmawia�z�kobietami�dla�których�rak�wciąż�jest�tematem�tabu.�Po-
znajcie�historię�Danuty�Brzezińskiej-Grondalczyk,�wiceprezes�Stowarzyszenia�Amazonek�,,Relaks”�w�Rudzie�Śląskiej.

Danuta Brzezińska-Grondalczyk.
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– Pani historia zaczęła się od badań 
lekarskich w szpitalu nie związanych 
z rakiem piersi.

– To prawda. Trafiłam do szpitala na 
badania, ponieważ traciłam przytom-
ność. To był październik 2004 roku.  
Przebadano mnie kompleksowo i dosta-
łam zalecenie, by umówić się na wizytę 
do ginekologa. Tak zrobiłam. Wtedy 
chyba pierwszy raz miałam badanie pier-
si i lekarz znalazł mały guzek. Dwa mie-
siące później go wycięto i przesłano ten 
wycinek do badań histopatologicznych. 
Jak przyszedł wynik byłam szczęśliwa, 
bo to nie było nic groźnego. Wydawało 
się wtedy, że wszystko jest w porządku.

– A tak nie było?
– Miałam po zabiegu opatrunek i za-

częłam dotykać tę pierś. Wyczułam tam 
zgrubienie. Pamiętam, że poprosiłam 
nawet męża, by dotknął tego miejsca, że 
może ja jestem przewrażliwiona, ale 
faktycznie wyczuliśmy  guzek. Wróci-
łam zaniepokojona do lekarza, ale on 
mnie wtedy zbagatelizował. Chyba dzię-
ki mojemu uporowi i mojej dociekliwo-
ści trafiłam do innego specjalisty z proś-
bą o sprawdzenie mojej piersi. Mi to nie 
dawało spokoju i intuicja mnie nie za-
wiodła.

– Okazało się, że to była zmiana zło-
śliwa?

– Dokładnie to usłyszałam. Świat mi 
się wtedy zawalił. Tysiące myśli na mi-
nutę i pamiętam, że od razu w głowie 
miałam moją 10-letnią wtedy córkę. Sy-
nowie byli już dorośli, o nich byłam spo-
kojna, ale córka od urodzenia miała pro-
blemy ze wzrokiem, jest osobą niedowi-
dzącą i bałam się, że jak mnie zabraknie 
to ona sobie nie poradzi. Wtedy wyda-
wało mi się, że rak to wyrok i nie ma dla 
mnie szans. Postanowiłam jednak pod-
dać się leczeniu i walczyć, bo miałam 
dla kogo żyć. 4 stycznia 2005 roku am-
putowano mi pierś, potem leczenie on-
kologiczne. Trafiłam na fantastyczną le-
karkę, która dała mi nadzieję. Wytłuma-
czyła, że wcześnie wykryty nowotwór 
daje 99% szans na długie życie. Prosi-
łam o 10 lat, bo pomyślałam wtedy, że 
nauczę córkę samodzielności i będzie 
miała wtedy 20 lat, że sobie poradzi. To 
mi przyświecało w tamtym momencie.

– Tych lat minęło już 17…
– A człowiek chce jeszcze więcej, bo 

ma dla kogo żyć i ma co robić. Cieszę 
się, że trafiłam do Stowarzyszenia Ama-
zonek „Relaks” od razu po amputacji 
piersi, bo tam dostałam wsparcie. Teraz 
sama pomagam innym kobietom. O raku 
trzeba mówić głośno, bo to wciąż temat 
tabu. Kobiety się wstydzą, czują się gor-
sze, a tak nie powinno być. Dużo rozma-

wiamy i tłumaczymy paniom, że choro-
ba ma różne etapy i każdy jest ważny 
i każdy trzeba przejść.

– Rozmowa jest ważna?
– Bardzo ważna, szczególnie w tym 

pierwszym momencie, po diagnozie. 
Przychodzi załamanie, zwątpienie, 
strach. Kiedy ja zachorowałam  wyda-
wało mi się, że ja jestem jedna jedyna. 
Nie miałam styczności z osobami, które 
przeszły to samo, co ja. Nie zwracałam 
nawet na to uwagi, skoro w moim oto-
czeniu to się nie wydarzyło. Mnie to nie 
dotyczyło. Był płacz, dziś wiem, że jest 
on potrzebny. Potem zbieramy siłę na 
walkę z chorobą i uświadamiamy kobie-
tom, że rak to nie wyrok. Staramy się 
zarażać śmiechem, taką radością życia 
z małych przyjemności. Dajemy siłę 
i wsparcie naszym podopiecznym i tyl-
ko tam, gdzie się da mówimy o profilak-
tyce.

– Nadal trzeba zachęcać panie do 
badań i przypominać o nich?

– Cały czas, bo kobiety o tym zapomi-
nają. Zawsze znajdzie się wymówka, że 
to może poczekać, że nie mam czasu, że 
coś jest ważniejsze. Nie ma nic ważniej-
szego od naszego zdrowia i życia. Nie 
wiemy kogo to spotka i kiedy może to 
nas spotkać. Dlatego głośno mówimy by 
się badać i regularnie chodzić do leka-

rza. Staram się o tym 
mówić otwarcie, by 
nie robić z raka pier-
si tematu tabu. Nie 
robiłam z tego tajem-
nicy przed synami, 
teraz przed wnucz-
kami. Miałam wspar-
cie w mężu. Pamię-
tam jak go zapyta-
łam, czy będzie  
mu przeszkadzało, 
kiedy nie będę miała 
piersi. Wie Pani  
co odpowiedział? 
A w czym? Doce-
niam jego wsparcie. Teraz są możliwo-
ści większe niż 17 lat temu. Można zro-
bić rekonstrukcję piersi… Najważniej-
sze by o tym rozmawiać, nawet z mały-
mi dziećmi. To się zdarza i nie warto 
robić z choroby tajemnicy. Ostatnio mo-
ja 4-letnia wnusia mówi, a wiesz, że 
babcia Madzia chyba też będzie bez „cy-
cusia”. Dziecko też ma prawo wiedzieć 
i mówić na ten temat.

– Co by Pani powiedziała mieszkan-
kom Rudy Śląskiej?

– Żeby się badały i nie odkładały tego 
na jutro, na pojutrze. Żeby chodziły re-
gularnie na wizyty lekarskie. Rak wy-
kryty we wczesnym stadium jest wyle-

czalny, daje praktycznie 100% szans. 
Trzeba być do końca życia pod kontrolą 
lekarza, ale to nie jest żadne ogranicze-
nie. Możemy robić wszystko, możemy 
żyć i cieszyć się z każdej chwili. Jeśli 
jakaś Pani potrzebuje naszej pomocy 
i wsparcia to zapraszamy do naszej sie-
dziby w Przychodni Unia Bracka w Ru-
dzie Śląskiej- Kochłowice ul. OMP 14 
w każdy poniedziałek w godzinach od 
10.00 do 16.00. Można się z nami skon-
taktować również  poprzez telefon za-
ufania w każdy dzień bez względu na 
godzinę 505 013 823

– Dziękuję za rozmowę.
Anna Piątek
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„Kino dla kobiet”

5 października rozpoczęła się VIII edycja Festu Literackiego ,,Kakauszale”.

6

Wystawa Jerzego Obrodzkiego była pierwszym wydarzeniem w ramach ,,Kakauszali”.
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ROZRyWKA

Za�nami� inauguracja�kolejnego�sezonu� ,,Kina�dla�Kobiet”�w�nowobytom-
skim�kinie�Patria.�W�październiku�nie�mogło�zabraknąć�tematów�związa-
nych�z�profilaktyką�raka�piersi.�Na�scenie�mówili�o�tym�prof.�dr�hab.�n.�med.�
Krzysztof�Nowosielski�oraz� Justyna�Dec� z� Fundacji�Oko�w�Oko� z�Rakiem.�
Natomiast�Iwona�Łatacz�wraz�z�marką�L’oreal�mówiła�o�molestowaniu�ko-
biet�w�miejscach�publicznych.�Nie�zabrakło�tematów�związanych�z�urodą,�
masażem�oraz�odpowiednią�dietą.�Na�zakończenie�Kina�–�film�„Zołza”.
–  Jak  zaczynałyśmy  z  ,,Kinem  dla Ko-

biet” nikt nie dawał nam szans, że tak licz-
nie  uda  się  zebrać  rudzianki  w  jednym 
miejscu. Udowodniłyśmy, że się da to zro-
bić i to przez tyle lat. Skład organizatorów 
uległ  trochę  zmianie,  ale  jest  to  nasze 
wspólne dziecko. Ja osobiście nie wyobra-
żam sobie Rudy Śląskiej bez ,,Kina dla Ko-
biet”. Kobiety jesteście niesamowite  i ra-
zem możemy wiele. Dla mnie najistotniej-
szy  jest  fakt,  że dzięki  tym wszystkim wy-
kładom udało  się  zmobilizować część  ko-
biet na wykonanie badań profilaktycznych. 
Cieszę się również, że dzięki temu projek-
towi rudzkie firmy mogą się wypromować 
a my kobiety spotkać się zarówno przy bła-
hych jak i ważnych tematach – podsumo-
wała Marta Glamb, organizatorka ,,Kina 
dla Kobiet”.

KULTURA

„Kakauszale” po raz ósmy
„Złap�pociąg�do�książek”�–�to�hasło�ósmej�edycji�Festu�Literackiego�„Kakauszale”.�Impreza�organizowana�przez�Miejską�
Bibliotekę�Publiczną�w�Rudzie�Śląskiej�podzielona�została�na�cztery�części:�finał�Konkursu�Poetyckiego�im.�ks.�Norber-
ta�Bonczyka,�galę�wręczenia�„Tabulki”,�targi�śląskiej�książki�połączone�z�prezentacjami�autorskimi�oraz�gyburstag�Karo-
la�Goduli.�Wszystkie�wydarzenia�w�ramach�„Kakauszali”�odbędą�się�w�Stacji�Biblioteka,�a�pierwsze�z�nich�za�nami.
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– „Kakauszale”  to  wyjątkowe  wyda-
rzenie, które gromadzi w jednym miejscu 
autorów,  wydawców,  księgarzy,  bibliote-
karzy i czytelników – podkreśla Krystian 
Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rudzie Śląskiej. – Impreza 
ta ma przede wszystkim wspierać  śląską 
literaturę i jej twórców, dlatego cieszę się, 
że zainteresowanie nią stale rośnie – do-
daje.

Pierwszym wydarzeniem w ramach 
„Kakauszali” był wernisaż wystawy Je-
rzego Obrodzkiego oraz finał XVIII edy-
cji Regionalnego Konkursu Poetyckiego 
im. ks. Norberta Bonczyka. – Oceniane 
są  prace  związane  ze  Śląskiem  poprzez 
osobę  autora,  tematykę  lub  język.  Kon-
kurs nawiązuje do patrona, zwanego ślą-
skim Homerem, który językiem poetyckim, 
czyli  językiem serca wyrażał swe emocje 

związane  z  ziemią  rodzimą  – wyjaśnia 
Krystian Gałuszka, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej.

Laureatem tegorocznej edycji został Pa-
weł Kobylewski z Bytomia, drugie miejsce 
zajął Tytus Kamil Rolski z Rogoźnik, 
a trzecie Jan Kaintoch z Pszowa. Przyzna-
no też trzy równorzędne wyróżnienia dla 
Eweliny Kuśki, Henryka Fica i Tadeusza 
Charmuszko. – Tegoroczna edycja Konkur-
su, podobnie jak w latach ubiegłych, przy-
niosła efekt  interesujący przede wszystkim 
pod względem artystycznym. Warto podkre-
ślić  ów  fakt w  sytuacji,  kiedy  śląski  etno-
lekt, tak aktywny w różnych przestrzeniach 
ekspresji,  nieczęsto  sprawdza  się  na  polu 
poezji. Mam na myśli Poezję, nie wiersze, 
wierszyki  i  okazjonalne  rymowanki.  Te 
przydatne są i stosowne w pozaliterackich 
okolicznościach,  należą  do  zupełnie  innej 

Schola  
„Duchu Ogniu”
obchodzi�w�tym�roku�25-lecie�
swojego�istnienia.�Z�okazji�
jubileuszu�23�października�

o�godz.�16.30�w�parafii�pw.�Ducha�
Świętego�w�Rudzie�Śląskiej� 

zapraszamy 
na�dziękczynną�Mszę�Świętą.

�Po�Mszy�Świętej�zapraszamy�na��
uroczysty�koncert�pt. 

„Pokój�zostawiam�wam”. 
Natomiast�byłych 

uczestników,�chętnych�do�
czynnego�udziału�w�tym�koncercie�
zapraszamy�na�próbę�w�piątek�14�
października�o�godzinie�19.00� 

w�Domu�Parafialnym�pozostałych�
prosimy�o�zgłoszenie�swojej�
obecności�do�16�października�
telefonicznie�(501-325-821,�
512-215-314)�lub�e-mailowo:�
grzegros@poczta.onet.pl,� 
lub�agros84@tlen.pl.

Serdecznie�zapraszamy� 
do�wspólnego�świętowania� 

23�października�o�godz.�16.30.

sfery  zjawisk.  Zdecydowana  większość 
utworów operuje tu obrazem. Metafory bu-
dowane  są  na  jawnie  nostalgicznym,  me-
lancholijnym widzeniu świata. Słowo „wi-
dzenie” należałoby właściwie zastąpić sło-
wem „wspomnienie”. Uderzające jak bar-
dzo jest w tych wierszach obecne coś, co na 
naszych oczach zanika, zamienia się w imi-
tację, atrapę, falsyfikat: prawda obyczaju, 
śląski  etos  górniczy,  mit  i  fizyczno-mate-
rialna  obecność  kopalni.  Wiersze  nagro-
dzone prezentują wyrównany poziom. Inte-
resujące  są  zmiany  i  modulacje  tonu,  od 
elegijnego do ujęć wręcz humorystycznych. 
To  także  cecha  znamienna  i  śląski  genius 
loci – podsumowuje Maciej M. Szczawiń-
ski – przewodniczący jury

Przypomnijmy, że 12 października mi-
łośnicy literatury będą mieli okazję spo-
tkać się o godz. 18.00 w Stacji Biblioteka 
podczas uroczystej gali. Wręczona zosta-
nie wtedy „Tabulka”, czyli honorowe wy-
różnienie rudzkiej biblioteki, połączone 
z przyznaniem tytułu Optimus Auctor Sile-
sianus Anno Domini MMXXII.

Do tej pory honorową nagrodę rudzkiej 
biblioteki otrzymali: Henryk Waniek, ks. 
Jerzy Szymik, Zbigniew Kadłubek, Kazi-
mierz Kutz, Szczepan Twardoch, Tadeusz 
Sławek oraz Lech Majewski.

Kolejne wydarzenie w ramach tego-
rocznej edycji Festu Literackiego „Kakau-
szale”, czyli VIII Targi Śląskiej Książki, 
odbędzie się 19 października w godz. od 
13.00 do 18.00. W czasie imprezy śląscy 
wydawcy zaproponują swoje najnowsze 

książki (dostępne z rabatem), które podpi-
sywane będą przez autorów biorących 
udział w targach. Zaplanowano również 
spotkania autorskie. Ponadto w tym dniu 
będzie można wziąć udział w poszukiwa-
niu skarbu diabła z Rudy i konkursie wie-
dzy o Karolu Goduli. 

W tej edycji na uczestników Festiwalu 
czeka jeszcze jedno wydarzenie. 26 paź-
dziernika zaplanowano Gyburstag Karola 
Goduli, który rozpocznie się o godz. 17.30, 
a zakończy o 19.00 wspólną biesiadą. 
– Będzie to impreza promująca postać Ka-
rola Goduli, mająca charakter  sympozjo-
nu,  zamykająca  Kakauszale  –  Fest  Lite-
racki 2022 – zdradza Krystian Gałuszka. 

Warto dodać, że każdego roku moty-
wem przewodnim Festu są tzw. kakausza-
le, czyli po śląsku łuski kakaowe. Uczest-
nicy imprezy mogą częstować się tym 
szczególnym napojem podczas wydarze-
nia. 

– Swym „oldschoolowym” charakterem 
„kakauszale” zawsze podkreślają charak-
ter tego spotkania z książkami. W dzisiej-
szych czasach picie „kakauszali” nie  jest 
zbyt popularne i musi przerodzić się w de-
gustację, gdyż trudno znaleźć miejsca pu-
bliczne, w których serwowany jest wywar 
z łuski kakaowej – mówi Krystian Gałusz-
ka, dyrektor MBP. UM

Na scenie Arkadiusz Wieczorek 
– prowadzący „Kino dla Kobiet” wraz 

z pomysłodawczynią Martą Glamb.
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Panie przed pokazem filmowym mogły spróbować wielu słodkości.

Na każdym ,,Kinie dla Kobiet” dla pań 
przygotowane są stosika tematyczne. Eks-
perci udzielają cennych rad i wskazówek. 
– Provence  Beauty  tradycyjnie  zrobiło 
hennę, a Koshi – Centrum Wsparcia i Roz-
woju masaż powięziowy. Gastronomię re-
prezentowali:    KarmaMa  Bistro  i  Zioło, 
Panaceum  oraz  TuLisMaNore  Cafe.  Jak 
zawsze  na  korytarzu  kina  Patria  była  

z  nami  Zielarnia  Gwoździkowa,  
rękodzieło  Wilki  –  S&M  Wilkoszyńscy.  
Paniom,  które  dbają  o  sylwetkę  Anna  
Gierszyńska  zrobiła  bezpłatną  analizę 
składu  ciała  a  Martyna  Wodarska  
wystąpiła  ze  specjalnym  wykładem  
na  scenie  dotyczącym  terapii  Bowena.  
Nie  zabrakło  również  dziewczyn  z  2AFIT 
– dodała Marta Glamb. AP
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rudzKA�JeSień�KulturAlNA

Jesień z kulturą 

– Rudzka Jesień Kulturalna zawsze cie-
szy się dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców naszego miasta, ponieważ jest to czas, 
kiedy  możemy  oderwać  się  na  chwilę  od 
codziennych  obowiązków  i  skorzystać 
z  atrakcji,  jakie  przygotowały  dla  nas 
rudzkie placówki kulturalne. A muszę przy-
znać,  że  każdego  roku  tych  atrakcji  jest 
naprawdę  wiele  i  każdy  mieszkaniec  na-
szego miasta z pewnością wybierze coś in-
teresującego  dla  siebie  – mówił podczas 
inauguracji Michał Pierończyk – prezy-
dent Rudy Śląskiej.

Podczas oficjalnego rozpoczęcia Rudz-
kiej Jesieni Kulturalnej 2022 odbyła się 
prapremiera spektaklu „Heksy z hołdy” 
autorstwa popularnego aktora i reżysera 
Zbigniewa Stryja. – Mieliśmy  już  okazję 

FuNduSze�eurOPeJSKie

Ficinus od kuchni
W�piątek,�7�października,�Biblioteka�Ficinus�przy�ul.�P.�Kubiny�nr�24�w�ru-
dzie�Śląskiej�wzięła�udział�w�dniach�Otwartych�Funduszy�europejskich� 
(dOFe).�Odwiedzający�obiekt�w�tym�dniu�mogli�zobaczyć�wnętrza�daw-
nej�śląskiej�kuchni� i�spotkać�się�z�Markiem�Szołtyskiem.�Akcja�to�część�
szerszej�kampanii,�którą�prowadzi�Komisja�europejska.�dzięki�niej�oby-
watele�ue�mogą�zobaczyć�różnorodność�projektów�realizowanych�z�po-
mocą�środków�wspólnotowych.

Marek Szołtysek opowiadał  
o śląskich tradycjach.
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Dzień otwarty rozpoczął się już o godz. 
12:00. Od tej godziny najmłodsi mogli 
wziąć udział w warsztatach kreatywnych 
i stworzyć swój własny kartonowy domek 
z Ficinusa w skali 1:125, na podstawie 
projektu architektonicznego. Od południa 
można było obejrzeć oryginalne wyposa-
żenie dawnej śląskiej kuchni, która stano-
wiła najważniejszą część domu. –  Tam 
koncentrowało  się  życie  rodzinne  i wypo-
czynek  domowników.  W  kuchni  zawsze 
można było coś „zmaszkycić”, więc i u nas 
znalazł się tradycyjny poczęstunek dla od-
wiedzających to miejsce – mówił Krystian 
Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rudzie Śląskiej. 

O godz. 17:00 odbyło się spotkanie au-
torskie z Markiem Szołtyskiem – pisa-
rzem, wydawcą, dziennikarzem, felietoni-
stą, podróżnikiem i historykiem, specjali-
zującym się w dziedzinach kultury chrze-
ścijańskiej i kultury regionalnej.

Autor, oprócz opowiadania o zawiło-
ściach i pięknie kultury śląskiej, zaprezen-
tował wiele ciekawych przedmiotów 
o charakterze historycznym – stare śląskie 
zabawki, unikatowe fotografie oraz ele-
menty śląskiego stroju, z których każdy 
miał swoją własną, niezwykłą historię. 

 UM

rozpoczęła� się� rudzka� Jesień� Kulturalna.� z� tej� okazji� na�mieszkańców�
czekać� będzie� wiele� atrakcji� przygotowanych� przez� rudzkie� instytucje�
kultury.�Nie�zabraknie�spektakli�teatralnych,�koncertów,�wystaw,�a�także�
kabaretów.�Wydarzenie�potrwa�od�października�do�grudnia,�a�zainaugu-
rowane�zostało�(8.10)�spektaklem�„Heksy�z�hołdy”�w�Miejskim�Centrum�
Kultury.

MuzyKA

Dzieciak i senior  
w Filharmonii

Wszystko zaczęło się od „Filharmonii 
przedszkolaka”. – Projekt wymyśliłem kil-
kanaście lat temu, żeby opowiedzieć dzie-

Cykliczne�programy�muzyczno-edukacyjne�autorstwa�Mirosława�Krause-
go�–�dyrektora�zespołu�Szkół�Muzycznych�i�i�ii�sopnia�ruszają�na�deskach�
Miejskiego�Centrum�Kultury.�„dzieciak�w�Filharmonii”�i�„Filharmonia�Se-
niora”�startują�już�16�października.�

ciom o instrumentach muzycznych. Robimy 
to w sposób ciekawy, łącząc muzykę z hi-
storią  danego  instrumentu.  Prezentują  to 
zaproszeni  przeze  mnie  goście  –  muzycy 
śląskich orkiestr, pedagodzy szkół muzycz-
nych i studenci Akademii Muzycznej – wy-
jaśnia Mirosław Krause – dyrektor Zespo-
łu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Ru-
dzie Śląskiej.

Spotkania zawierają zagadki, cieka-
wostki i anegdoty dotyczące prezentowa-
nego instrumentu. Spotkały się z dużym 
zainteresowaniem najmłodszych, dlatego 
pojawił się pomysł, by podobna propozy-
cję skierować do seniorów. – Na jednym ze 
spotkań podeszli do mnie dziadkowie, któ-
rzy przyszli ze swoimi wnukami i zapytali 
dlaczego dla nas pan nie przygotuje takich 
spotkań. Tak się zaczęła ,,Filharmonia se-
niora” – wspomina Mirosław Krause.

– Przygotowanych  jest  18  spotkań  dla 
18  instrumentów  dętych,  blaszanych, 
drewnianych i perkusyjnych. My te instru-
menty  „rozbieramy”,  opowiadamy  o  ich 
historii z tej mniej znanej strony, od środ-
ka.  Seniorzy  mogę  instrument  dotknąć, 
próbują  nawet  na  nim  zagrać – dodaje 
Krause.

Projekt rusza już 16 października 
w Miejskim Centrum Kultury. Serdecznie 
zapraszamy! AP

poznać  losy  bohaterów  z  przedstawień 
„Gita  Story”  czy  „Szeryf  z  Fryn  City”, 
które  cieszyły  się  wielkim  zainteresowa-
niem publiczności, dlatego mam nadzieję, 
że  rudzianie  również  pokochają  „Heksy 
z hołdy”, czyli nową produkcję Miejskiego 
Centrum  Kultury  – zaznacza Katarzyna 
Furmaniuk, dyrektor placówki. 

„Heksy z hołdy” to komedia po śląsku,  
opowieść o Belzebubie – panu czarcich 
czeluści pod Fryncitą – który wyznacza 
swoim podwładnym „Diobłowi” i „Diobli-
cy” nowe zadanie do wykonania. Jakie ma-
ją pomysły, żeby osiągnąć założony cel i czy 
tytułowe „Heksy” okażą się wsparciem czy 
raczej utrapieniem, będzie można się do-
wiedzieć podczas oglądania spektaklu.

  AP
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WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYdENT�MIASTA 
RUdA�ŚlĄSkA

ogłasza�trzeci�ustny�przetarg�nieograniczony�na�sprzedaż�
niezabudowanych�nieruchomości�gruntowych�położonych� 

w�Rudzie�Śląskiej-kochłowicach�w�rejonie�ulicy� 
ks.�Stanisława�Bisty,�z�przeznaczeniem�pod�zabudowę�

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

Przetargi,�które�odbyły�się�w�dniach�24.01.2022�r.�oraz�14.07.2022�r.�zakończy-
ły�się�wynikami�negatywnymi.

Przedmiotem� sprzedaży�w� drodze� trzeciego� ustnego� przetargu� nieogra-
niczonego�z�przeznaczeniem�pod�zabudowę�zgodną�z�ustaleniami�miejsco-
wego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska są�nieza-
budowane�nieruchomości�gruntowe�własności�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�
położone�w�Rudzie�Śląskiej� –�kochłowicach�w� rejonie�ulicy ks. Stanisława 
Bisty,�obejmujące�działki�oznaczone�numerami�geodezyjnymi:
a)�3811/121�i�3812/121�o�łącznej�powierzchni�0,0665�ha�(użytek�„RIIIb”),
b)�3813/121�i�3814/121�o�łącznej�powierzchni�0,0604�ha�(użytek�„RIIIb”),

obręb� kochłowice,� karta� mapy� 1,� zapisane� w� księgach� wieczystych� nu-
mer�Gl1S/00006099/0�oraz�Gl1S/00008003/5.�W�dziale�III�księgi�wieczystej�nu-
mer�Gl1S/00006099/0�znajdują�się�wpisy:

ograniczone�prawo�rzeczowe�związane�z�inną�nieruchomością�–�służebność�•�
drogi�dla�każdoczesnego�właściciela�nieruchomości�kochłowice�wykaz�20� 
–� tu�przeniesiono�przy�przepisaniu� księgi�wieczystej� kochłowice�wykaz�
1297,
ograniczone�prawo�rzeczowe�–�prawo�użytkowania�na�rzecz�wskazanych�•�
osób�fizycznych�–�tu�przeniesiono�przy�przepisaniu�księgi�wieczystej�ko-
chłowice�wykaz�1297,
ograniczone� prawo� rzeczowe� –� prawo� drogowe� na� rzecz� wskazanych�•�
osób�fizycznych�-�tu�przeniesiono�przy�przepisaniu�księgi�wieczystej�ko-
chłowice�wykaz�1297.

dział�IV�tej�księgi�wieczystej�jest�wolny�od�wpisów.�działy�III�i�IV�księgi�wieczy-
stej�numer�Gl1S/00008003/5�są�wolne�od�wpisów.

W� celu� zapewnienia� dojazdu� z� drogi� publicznej� każda� z�ww.� nieruchomości�
(wskazanych�w�ppkt�a�i�b)�zostanie�sprzedana�łącznie�z�udziałem�wynoszącym�1/3�
części�działki�numer�3808/121�o�powierzchni�0,0683�ha�(użytek�„RIIIb”),�obręb�ko-
chłowice,�karta�mapy�1,�zapisanej�w�księdze�wieczystej�numer�Gl1S/00008003/5�
(działy�III�i�IV�są�wolne�od�wpisów).

Zgodnie�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�
miasta�Ruda� Śląska� zatwierdzonego�uchwałą�nr� PR.0007.59.2018�Rady�Miasta�
Ruda�Śląska�z�dnia�22.03.2018�r.�ogłoszoną�w�dzienniku�Urzędowym�Wojewódz-
twa�Śląskiego�z�2018�r.,�poz.�2701,�przedmiotowe�działki�oznaczone�są�symbo-
lem:

20MNII – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wy-
noszącym 1/3 części działki nr 3808/121 wynoszą:

dla�działek�nr�3811/121�i�3812/121:�•� 115 000,00 zł
dla�działek�nr�3813/121�•� i 3814/121:�108 000,00 zł

Ceny� nieruchomości� ustalone� na� przetargu� zostaną� powiększone� o należny�
podatek�od� towarów� i usług� i są�płatne�w całości�przed�zawarciem�aktu�nota-
rialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2022 r. o godz. 10.00  
w sali 112 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�oraz�na�portalu�miejskim�www.rudaslaska.bip.info.pl) i w ter-
minie�do�dnia�07.11.2022�r.�dokonają�wpłaty�wadium�w wysokości:

dla�działek�nr�3811/121�i�3812/121:�•� 5 800,00 zł
dla�działek�nr�3813/121�i�3814/121:�•� 5 400,00 zł

z dopiskiem�„wadium�–�ul.�ks.�Stanisława�Bisty�działki�nr�…”�przelewem�na�ra-
chunek�bankowy�numer�71�1050�1214�1000�0010�0109�0628� ING�Bank�Śląski�
katowice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�Miasta�Ruda�Śląska�(za�datę�zapłaty�przyjmuje�się�
dzień�wpływu�środków�pieniężnych�na�rachunek�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska)�lub�
w�kasie�tut.�Urzędu�pok.�nr�13�i�14�w�godzinach:�poniedziałek-środa�8.00-16.00,�
czwartek�10.00-18.00,�piątek�8.00-14.00�oraz�przed�otwarciem�przetargu�przed-
łożą�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. 32 244 90 00 wew. 2230

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYdENT�MIASTA� 
RUdA�ŚlĄSkA

ogłasza�drugi�ustny�przetarg�nieograniczony�
na�sprzedaż�niezabudowanych�nieruchomości�
gruntowych�położonych�w�Rudzie�Śląskiej-

kochłowicach�w�rejonie�ulicy�ks.�Stanisława�Bisty,�
z�przeznaczeniem�pod�zabudowę�zgodną�z�ustaleniami�
miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�

miasta�Ruda�Śląska.

Przetarg,�który�odbył�się�w�dniu�14.07.2022�r.�zakończył�się�wynikiem�
negatywnym.

Przedmiotem� sprzedaży� w� drodze� drugiego� ustnego� przetargu� nie-
ograniczonego� z� przeznaczeniem� pod� zabudowę� zgodną� z� ustaleniami�
miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Ślą-
ska są� stanowiące� całość� gospodarczą� niezabudowane� nieruchomości�
gruntowe�o�łącznej�powierzchni�0,0781�ha,�własności�Gminy�Miasta�Ruda�
Śląska,�położone�w�Rudzie�Śląskiej-kochłowicach�w�rejonie�ulicy ks. Stani-
sława Bisty,�oznaczone�numerami�geodezyjnymi�3815/121�o�powierzchni�
0,0214�ha� (użytek�„RIIIb”)� i�3816/121�o�powierzchni�0,0567�ha� (użytek�
„RIIIb”),� obręb�kochłowice,� karta�mapy�1,� zapisane�w� księgach�wieczy-
stych�numer�Gl1S/00008003/5�oraz�Gl1S/00006099/0.�działy�III�i�IV�księ-
gi�wieczystej�numer�Gl1S/00008003/5�są�wolne�od�wpisów.�W�dziale�III�
księgi�wieczystej�numer�Gl1S/00006099/0�znajdują�się�wpisy:

ograniczone�prawo�rzeczowe�związane�z� inną�nieruchomością�–�•�
służebność� drogi� dla� każdoczesnego� właściciela� nieruchomości�
kochłowice�wykaz� 20� –� tu� przeniesiono� przy� przepisaniu� księgi�
wieczystej�kochłowice�wykaz�1297,
ograniczone�prawo�rzeczowe�–�prawo�użytkowania�na�rzecz�wska-•�
zanych�osób�fizycznych�–�tu�przeniesiono�przy�przepisaniu�księgi�
wieczystej�kochłowice�wykaz�1297,
ograniczone� prawo� rzeczowe� –� prawo� drogowe� na� rzecz� wska-•�
zanych�osób�fizycznych�-�tu�przeniesiono�przy�przepisaniu�księgi�
wieczystej�kochłowice�wykaz�1297.

dział�IV�tej�księgi�wieczystej�jest�wolny�od�wpisów.

W� celu� zapewnienia� dojazdu� z� drogi� publicznej� ww.� działki� zosta-
ną� sprzedane� łącznie� z� udziałem�wynoszącym�1/3� części� działki� numer�
3808/121�o�powierzchni� 0,0683�ha� (użytek� „RIIIb”),� obręb�kochłowice,�
karta�mapy�1,� zapisanej�w�księdze�wieczystej�numer�Gl1S/00008003/5�
(działy�III�i�IV�są�wolne�od�wpisów).

Zgodnie�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzen-
nego�miasta� Ruda� Śląska� zatwierdzonego� uchwałą� nr� PR.0007.59.2018�
Rady� Miasta� Ruda� Śląska� z� dnia� 22.03.2018� r.� ogłoszoną� w� dzienniku�
Urzędowym�Województwa�Śląskiego�z�2018�r.,�poz.�2701,�przedmiotowe�
działki�oznaczone�są�symbolem:

20MNII – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działek nr 3815/121 
i 3816/121 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części działki nr 3808/121 
wynosi: 148 000,00 zł
Cena�nieruchomości�ustalona�na�przetargu�zostanie�powiększona�o�na-

leżny�podatek�od�towarów�i�usług�i�jest�płatna�w�całości�przed�zawarciem�
aktu�notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2022 r. o godz. 12.00 

w sali 112 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W�przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne� i�prawne,�które�zapo-
znają� się� z� pełną� treścią� ogłoszenia� (zamieszczoną� na� tablicy� ogłoszeń�
w�budynku�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�oraz�na�portalu�miejskim�www.
rudaslaska.bip.info.pl)�i�w�terminie�do�dnia�07.11.2022�r.�dokonają�wpła-
ty�wadium�w�wysokości�7�400,00�zł� z�dopiskiem�„wadium�–�ul.�ks.�Sta-
nisława�Bisty� działki� nr� 3815/121� i� 3816/121”� przelewem�na� rachunek�
bankowy� numer� 71� 1050� 1214� 1000� 0010� 0109� 0628� ING� Bank� Śląski�
katowice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�Miasta�Ruda�Śląska�(za�datę�zapłaty�przyj-
muje�się�dzień�wpływu�środków�pieniężnych�na�rachunek�Urzędu�Miasta�
Ruda�Śląska)�lub�w�kasie�tut.�Urzędu�pok.�nr�13�i�14�w�godzinach:�ponie-
działek-środa� 8.00-16.00,� czwartek� 10.00-18.00,� piątek� 8.00-14.00�oraz�
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. 32 244 90 00 wew. 2230

PREZYdENT�
MIASTA�

RUdA�ŚlĄSkA
informuje�o�wywieszeniu�na�

tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�
Ruda�Śląska� 

plac�Jana�Pawła�II�6� 
(II�piętro,�naprzeciw� 

pokoju�215):�
–�wykazu�nieruchomości,�
która�zostanie�oddana�

w�najem�na�okres�do�3�lat�
z�przeznaczeniem�pod�

obiekty�na�cele�mieszkaniowe�
w�rejonie�ulicy�Gołębi.

PREZYdENT�
MIASTA�

RUdA�ŚlĄSkA�
wykonujący�zadania�z�zakresu�

administracji�rządowej�
informuje�o�wywieszeniu�na�

tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�
(II�piętro,�naprzeciw�pokoju�
215)�wykazu�nieruchomości�
zlokalizowanej�w�Rudzie�
Śląskiej�w�rejonie�ulicy�

Gołębi,�która�zostanie�oddana�
w�najem�na�okres�do�3�lat�

z�przeznaczeniem�pod�obiekt�
budowlany�wykorzystywany�na�

cele�mieszkaniowe� 
(nr:�1334/128�oraz�1808,�
obręb�Nowa�Wieś,�k.m.2).

TYDZIEŃ 
MEDIACJI
W�związku�z�obchodzonym�
w�dniu�20�października�

2022�roku�Międzynarodowym�
dniem�Mediacji� 

oraz�Tygodniem�Mediacji�
przypadającym� 

w�dniach�17-21 października 
2022 roku,� 

Sąd�Rejonowy� 
w�Rudzie�Śląskiej�wzorem�lat�
ubiegłych�włącza�się�do�działań�

promujących�mediację.�

W�ramach�Tygodnia�Mediacji�
w�Sądzie�Rejonowym� 

w�Rudzie�Śląskiej�odbywać 
się będzie telefoniczny 

dyżur mediatora.�Osoby�
zainteresowane�spotkaniem�
z�mediatorem�proszone�są�
o�kontakt�z�pracownikiem�
Biura�Obsługi�Interesanta.
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OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Gładzie, malowanie, tapetowanie, ka-
felkowanie. Tel. 507-055-024.

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

 POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM, 
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik 
CDF S.C. fi rmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780-116-
672.

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

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

NIERUCHOMOŚCI

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄ-
SKIEJ, GOTÓWKA TEL. 501-239-405.

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej, gotówka, tel. 690-455-538.

 Chcesz sprzedać mieszkanie? Sprawdź 
jaka jest aktualna wartość. Działamy 22 lata 
na rynku, www.lokator.nieruchomosci.pl, 
tel. 793-017-323.

 Sprzedam mieszkanie do remontu, 42 
m2 (ślepa kuchnia), Nowy Bytom. Tel. 698-
398-485, 504-654-987.

„Umiera się nie po to, by przestać żyć, 
lecz po to, by żyć inaczej”.

Paulo Coelho 

Pani Barbarze Różyckiej
pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

wyrazy szczerego współczucia i żalu
po śmierci

OJCA
składają

Zarząd i Pracownicy
MPGM TBS Sp. z o.o.

MOTORYZACJA

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

 Skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

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

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,70-0,80/kg. Tel. 32 771-61-31, 
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Ko-
kotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA

 Firma budowlana zatrudni pracow-
ników o specjalizacji ogólnobudowlanej 
oraz stażystów i praktykantów. Teren 
Ruda Śląska-Katowice. Zatrudnię brygadę 
do pokrycia dachu dachówką ceramicz-
ną. Tel. 601-504-030.

 Pracownik terenu zewnętrznego Ruda 
Śl. kat. B lub T, tel. 668-085-925.

RÓŻNE

 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

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

 Sprzedam stuletnie meble dębowe, 
rzeźbione oraz meble z okresu PRL. Tel. 
698-404-207.

TURYSTYKA

 Beskidy 6 dni w październiku od 600 zł 
dla emeryt/rencista, z 40% dofi nansowa-
niem Unijnego Programu Spowolnij Starze-
nie. Możliwość dowozu, tel. 501-642-492.

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)
Halemba, ul. 1 Maja 70

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, ogłasza pierwszy ustny 

przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pawła, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 

zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana 
nieruchomość gruntowa o powierzchni 1142 m2, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Rudzie Śląskiej przy 
ulicy Pawła, oznaczona numerem geodezyjnym 751/21 (użytek „Bp”), obręb Orzegów, zapisana na karcie mapy 3 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod numerem KW GL1S/00015130/6. Działy 
III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów.

Zarządzeniem nr 145/22 Wojewody Śląskiego z dnia 4 maja 2022 r. udzielono zgody Prezydentowi Miasta Ruda Śląska 
na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pawła.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 
Uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 czerwca 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2006 r. nr 84 poz. 2383, przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem:

MWU1 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową.

Działka nr 751/21 położona jest w strefi e „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 220.000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna 

w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.11.2022 r. o godz. 10.00 
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w ter-
minie do dnia 14.11.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 11.000,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Pawła działka 
nr 751/21” 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 Urzę-
du Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 
10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty 
i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), zwalnia się z obowiązku wnie-
sienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska 
plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w terminie do dnia 
14.11.2022 r. do godz. 16.00. Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej koper-
cie. Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. 
Pawła – działka nr 751/21”. 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 obecnymi granicami państwa polskiego,
pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia • 
umowy.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223) 
tel. 32 244-90-00 wew. 2230.

SERDECZNE PODZKIĘKOWANIA
dla lekarzy i personelu Oddziału Paliatywnego

Miejskiego Szpitala Bielszowice
za dobrą i staranną opiekę w trudnych chwilach

– ostatnich dniach życia mojego 

MĘŻA, Norberta BORZUCKIEGO

składa
żona wraz z rodziną
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WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Twoja fantazja to 
nie najlepszy doradca. Za-
ufaj partnerowi, on Cię na-
prawdę kocha.
Byk – Jeśli do tej pory by-
łeś singlem, wkrótce może 
się to zmienić. Bądź dobrej 
myśli.
Bliźnięta – Dużo ostatnio 
przeszedłeś, nic więc dziw-
nego, że czujesz się bardzo 
zmęczony.
Rak – Odrobina szaleństwa 
Ci nie zaszkodzi. Zrób coś, 
czego dawno nie robiłeś.
Lew – Wkrótce zapanuje 
aura przychylna w pracy. 
Na razie nie trwoń pienię-
dzy.
Panna – Bez obaw, nowa 
inwestycja okaże się zy-
skowna. Ktoś, pomoże Ci 
w interesach.
Waga – Będziesz wracać 
do przeszłości niepotrzeb-
nie, bo szczęście jest bli-
żej.
Skorpion – Chcesz zrezy-
gnować z czegoś co wkrót-
ce okaże się sukcesem. 
Unikaj zmian.
Strzelec – Nabierzesz 
ochoty na nowe przygody, 
zabawę w dobrym towarzy-
stwie.
Koziorożec – Nie wywołuj 
sporów, możesz przez nie-
wiele stracić. Musisz się 
wyciszyć.
Wodnik – Wszystko w koń-
cu wróci na właściwe tory, 
wyjaśnisz nieporozumienie 
z ukochanym.
Ryby – Kłopoty zdrowot-
ne, z którymi do tej pory się 
borykałeś, wreszcie się za-
kończą.

WRÓŻKA 
JADZIA
zaprasza
TAROT CYGAŃSKI

Kochłowice,
ul. Łowiecka 12/1a

tel. 607-468-787

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) następujących wykazów nieruchomości:

wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem • 
pod działalność składowo-magazynową w rej. ul. Kokotek,
wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem • 
pod chodnik – dojście do sklepu w rej. ul. Jana Gierałtowskiego.

OGŁOSZENIE

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

URSZULI JOJKO
byłej pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

RODZINIE
składamy wyrazy serdecznego współczucia

Dyrektor i Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

Bielszowiczanki ze zwycięstwem na inaugurację
PIŁKA RĘCZNA

Seniorska drużyna Zgody Ruda Ślą-
ska pokonała we własnej hali AZS 
AGH Kraków 21:13 (14:8) w pierw-
szym spotkaniu czwartej grupy II ligi 
kobiet. 

W pierwszych dwudziestu minu-
tach mieliśmy do czynienia z wyrów-
nanym spotkaniem. Żadna z drużyn 
nie zdołała wypracować sobie zna-
czącej przewagi, aż do końcowych 10 
minut, kiedy to Zgoda dzięki skutecz-
nej grze w ataku zakończyła pierwszą 
połowę z sześcioma bramkami prze-
wagi. 

Slavia z porażką, derby dla Grunwaldu
PIŁKA NOŻNA

Slavia Ruda Śląska utrzymała pozy-
cję w górnej połowie tabeli klasy okrę-
gowej mimo braku zwycięstwa 
w dwóch ostatnich spotkaniach ligo-
wych. 

Podopieczni Jarosława Zajdla 
w ósmej kolejce (1.10) w dramatycz-
nych okolicznościach zremisowali 
z Sarmacją Będzin. Do 90. minuty 
utrzymywał się remis 2:2, ale w czwar-
tej, doliczonej minucie, gospodarze 
wyszli na prowadzenie. Slavia jednak 
doprowadziła do stanu 3:3 chwilę 
później za sprawą gola Jakuba Dolec-
kiego. 

Z kolei w miniony weekend (8.10) 
rudzianie przegrali z AKS-em Miko-
łów 0:3, który walczy o powrót do IV 

ligi. W tygodniu natomiast Slavii nie 
powiodła się próba powtórzenia wyni-
ku z zeszłego sezonu w Pucharze Pol-
ski. W półfi nale rozgrywek na pozio-
mie podokręgu Katowice rudzianie 
zmierzyli się u siebie (4.10) z Unią 
Kosztowy, która występuje od kilku 
sezonów na poziomie IV ligi. Goście 
wygrali 4:1 (honorowe trafi enie dla 
Slavii zdobył Marek Szubert) i to 
oni zmierzą się w fi nale pucharu 
z AKS-em Mikołów. 

Doskonały start kontynuuje Urania. 
Zespół z Kochłowic wygrał dwa ostat-
nie spotkania ligowe – wyjazdowe 
z Górnikiem Wesoła 3:1 (Ogiński 1, 
Nowakowski 2) oraz domowe z Ka-
mionką Mikołów 2:0 (Kołodziej i No-

wakowski). Niezwykle interesująco 
zapowiada się starcie Uranii z Orłem 
Mokre, czyli zespołem, który również 
do tej pory zwyciężył we wszystkich 
spotkaniach A klasy. Na ten mecz kibi-
ce będą musieli jednak poczekać dwa 
tygodnie, gdyż kochłowiczanie naj-
pierw zmierzą się na wyjeździe ze Sta-
dionem Śląskim (16.10), a dopiero ty-
dzień później podejmą Orła na wła-
snym boisku. 

Zmienne szczęście w derbach Rudy 
Śląskiej miał Grunwald, który naj-
pierw (1.10) przegrał z Wawelem 0:3 
(gole Różyckiego, Krawczyka i samo-
bójcza Stawowego), po czym pokonał 
Gwiazdę 4:0 (dwa gole Stawowego, 
jeden Togitaniego i Cebulaka). Wspo-

mniany Wawel natomiast przedłużył 
świetną passę i ma już na koncie pięć 
zwycięstw z rzędu. W miniony week-
end (8.10) zespół z Wirku wygrał z Na-
przodem Lipiny 3:1 (gole Różyckiego, 
Chudzińskiego i Seroki) i umocnił się 
na 3. miejscu w tabeli. Grunwald jest 
ósmy. Wyżej uplasowała się Gwiazda, 
która w poprzedniej kolejce (1.10) po-
konała Józefkę Chorzów 3:0 (dwa go-
le Jagodzińskiego, jeden Szarańca). 
Szóste miejsce natomiast zajmuje Ja-
strząb, który w zeszłym tygodniu 
(1.10) przegrał z wiceliderem Orłem 
Mokre 2:3 (gole Gosza i Wiertelorza), 
a w ostatniej kolejce (9.10) wygrał 1:0 
z Józefką Chorzów. 

 DK

Drugie 30 minut gospodynie rozpo-
częły równie imponująco, powiększa-
jąc różnicę między zespołami do 
10 bramek. Gościnie z Krakowa tylko 
nieznacznie ją zmniejszyły. W ostatnich 
10 minutach meczu padła zaledwie jed-
na bramka, która potwierdziła zwycię-
stwo Zgody 21:13. Drużyna Marka 
Płatka i Józefa Szmatłocha kolejne spo-
tkanie rozegra z KS Bystra 15.10. 

Grały: Boruta, Gontarek – Chru-
ścińska (5 bramek), Krzysteczko (5), 
Kondas (2), Nawrocka (2), Tukaj (2), 
Korbel (1), Sierant (1), Szydełko (1), 

Zalewska (1), Zawada (1), Dera, Ma-
dej, Małek. 

Zmagania w ramach regionalnych 
rozgrywek rozpoczęły również druży-
ny młodzieżowe. Juniorki Zgody 
w czterech kolejkach odniosły trzy 
zwycięstwa i objęły prowadzenie w ta-
beli. We wrześniu pokonały MKS Start 
Michałkowice 27:23 (12:10) i Pogoń 
1945 Zabrze 35:32 (20:20) oraz prze-
grały z Sośnicą Gliwice 27:35 (12:14). 
W ostatnim spotkaniu natomiast poko-
nały TS Pogoń 1922 w Żorach 24:23 
(10:11). W najbliższym meczu Zgoda 

zmierzy się we własnej hali z KPR-em 
Ruch Chorzów (13.10 o godz. 15). 

Do gry wróciły także juniorki młod-
sze. Drużyna Zgody, która na tym 
szczeblu w zeszłym sezonie wywal-
czyła wicemistrzostwo Polski, roze-
grała jedno spotkanie, w którym prze-
grała z drugą drużyną Pogoni 1945 
Zabrze 30:34 (15:17). W tej samej 
grupie na swój pierwszy mecz czekają 
juniorki młodsze SPR-u Grunwald. 
Rozegrają go 14.10 o godz. 15:15, 
a ich przeciwniczkami będzie drużyna 
Zgody.  DK

KPKS z sukcesami w Budapeszcie
AKROBATYKA SPORTOWA

Cztery medale wywalczyli przed-
stawiciele KPKS-u “Halemba” pod-
czas 5. Acro Cup w Budapeszcie. Za-
wody, w których wzięło udział kilka-
naście zespołów z m.in. Polski, Moł-
dawii, Wielkiej Brytanii, Czech i Izra-
ela, odbyły się w dniach 1-2.10. 

W stolicy Węgier w kategorii wie-
kowej 13-19 lat trójka kobiet w skła-
dzie - Emilia Wodyk, Emilia Urbań-
ska i Emilia Biernat – wywalczyła 3. 
miejsce. Natomiast w kategorii wie-
kowej 12-18 lat trójka Nadia Witek, 
Milena Gabrysiak i Dagmara Piktas 
sięgnęła po srebro. W dwójkach ko-
biet (kat. wiekowa 11-16 lat) srebro 
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Nie 
musieliśmy 

długo 
czekać 

na medale 
akrobatów 
z Halemby 
w nowym 

sezonie.  

również przypadło w udziale Mai 
Mrozek i Zofi i Przechrzcie. Złoto wy-
walczyła dwójka mieszana (kat. wie-

kowa 11-16 lat) – Julia Jessel i Szy-
mon Jaworek. W fi nale wystąpiła 
również dwójka kobiet w kategorii 

Youth Julia Kuczera i Martyna Rzep-
ka, które ostatecznie zajęły 7. miejsce.
 DK
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Gryfy nadal bez zwycięstwa
Rugby

Rudzcy rugbyści ponieśli trzecią po-
rażką w sezonie. Tym razem Gryfy mu-
siały uznać wyższość Watahy Zielona 
Góra w meczu, który odbył się 8 paź-
dziernika na Burloch Arenie. Goście by-
li faworytami sobotniego meczu, gdyż 
po dwóch kolejkach mieli na koncie 
komplet zwycięstw i przewodzili w ta-
beli II ligi. W Rudzie Śląskiej zielono-
górzanie punktowali jako pierwsi, dzięki 
dwóm skutecznie wykonanym rzutom 
karnym. Jedyną odpowiedzią w pierw-
szych 40 minutach ze strony Gryfów 
było przyłożenie Mykeltie Imaniego. 
Punktów z podwyższenia nie zdobył 
Krzysztof Skubik, którego kopnięcie pe-
chowo odbiło się od poprzeczki. 

W drugiej połowie jedyne punkty pa-
dły dla Watahy przez przyłożenie. Go-
spodarze w dalszej części gry często de-
speracko się bronili w starciu z liderem 
II ligi. Gryfom jednak zabrakło kropki 
na ,,i” w akcjach ofensywnych i niestety 
trzecia porażka z rzędu stała się faktem. 

Skład Gryfów: Krupiński, Szywalski 
(Chege), Kuniczkowski, Pyrek (Ja-
strzębski), Szombara Daniel, Kołodziej 

Rudzianie mieli szansę na wyrównanie stanu meczu z Watahą,  
ale goście okazali się skuteczniejsi w obronie. 
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Zawodnicy ZKS-u Slavia wystąpili 
podczas Międzywojewódzkich Mi-
strzostw Młodzików Regionu B. Z za-
wodów, które odbyły się w Raciborzu 
8 października, rudzcy zapaśnicy wal-
czący w stylu klasycznym przywieźli 
cztery medale. 

W kategorii wagowej 38 kg po złoto 
sięgnął Jakub Halama, a brąz zdobył 
Przemysław Mrozek. Drugie miejsce 
w kategorii wagowej 62 kg zajął Jakub 
Binkowski, natomiast Maciej Sadowik 
zdobył brąz w kategorii wagowej 44 kg. 
Ponadto piąte miejsca zajęli Kajetan 

Klasycy sprawdzali 
formę w Raciborzu

ZaPaSy

(Gładkowski), Pogorzhalkyi, Dróżdż, 
Nowak, Skubik (Mucha), Sawicki, Jan-
kowski, Weżgowiec, Stempin, Imani 
(5 punktów). 

W tym roku Gryfy rozegrają jeszcze 
dwa spotkania. Za dwa tygodnie zmie-

rzą się na wyjeździe z Rugby Team 
Olsztyn, aby zakończyć rundę jesien-
ną na własnym boisku podczas spo-
tkania z Rugby Wrocław na początku 
listopada. 

DK

Worek medali dla Manty
Pływanie

Zawodniczki i zawodnicy UKS-u 
Manta zwyciężyli w rywalizacji druży-
nowej podczas Cieszyńskiego Mitingu 
Pływackiego, który odbył się na począt-
ku października. W klasyfikacji łącznej 
Manta wyprzedziła UKS Nowy Klub 
Pływacki Bielsko-Biała o zaledwie 
9 punktów. 

Na wspólny sukces złożyły się mniej-
sze zwycięstwa indywidualne. W gronie 
najlepszych zawodniczek i zawodników 
znaleźli się między innymi: w kategorii 
wiekowej 2013 Klara Kowalska (2. lo-
kata za złoto na 50 m stylem grzbietem 
i 50 m stylem dowolnym i srebro na 
25 m stylem motylkowym) i Alicja Wy-
leżyk, która zajęła 3. miejsce za brąz na 
25 m stylem klasycznym, brąz na 50 m 
dowolnym i brąz na 25 m motylkowym. 
Ponadto Natalia Wyleżyk zajęła 3. miej-
sce wśród zawodniczek z kategorii wie-
kowej 2011-2012, podobnie jak Woj-
ciech Karasz w tej samej kategorii wie-
kowej chłopców oraz Bartłomiej Macha 
w kategorii wiekowej 2009-2010. 

Ponadto medale zdobyli:
Maja Dąbrowska – złoto na 50 m sty-• 
lem grzbietem, złoto na 50  m stylem 
dowolnym i złoto na 25 m stylem 
motylkowym,

Drużyna Manty znakomicie spisała się w Cieszynie, zdobywając 41 medali. 
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Gabriela Karkocha – złoto na 50 m • 
stylem dowolnym, złoto na 400 m 
stylem dowolnym i złoto na 100 m 
stylem motylkowym,
Sylwia Matyniak – złoto na 400 m • 
stylem dowolnym, srebro na 100 m 
stylem motylkowym i srebro na 
100 m stylem klasycznym,
Dominik Krząkała – złoto na 100 m • 
stylem motylkowym i brąz na 100 m 
stylem zmiennym,
Odyseas Łankiewicz – złoto na • 
100 m stylem klasycznym i srebro na 
400 m stylem dowolnym,
Zofia Tatarczuk – złoto na 100 m sty-• 
lem klasycznym,
Maja Gierach – brąz na 400 m stylem • 
dowolnym, 
Filip Paprotny – brąz na 400 m sty-• 
lem dowolnym,
Tatiana Kloc – brąz na 100 m stylem • 
motylkowym, 
Zofia Jędraszak – brąz na 100 m sty-• 
lem motylkowym,
sztafeta 4x50 m stylem dowolnym • 
open – złoto dziewczyn w składzie: 
S. Matyniak, G. Karkocha, Z. Jędra-
szak, M. Gierach; srebro chłopców 
w składzie: B. Macha, D. Krząkała, 
F. Paprotny, O. Łankiewicz. DK

Diablice wracają do I ligi
Rugby 7 

W drugim turnieju z cyklu Mistrzostw 
Polski kobiet w Rugby 7 Diablice Ruda 
Śląska tym razem zajęły 4. miejsce 
w Ekstralidze. Dla naszego zespołu 
oznacza to spadek do I ligi. Mistrzostwa 
odbyły się 8 października w Warszawie. 

Rudzkie rugbystki już w pierwszym 
spotkaniu poniosły porażkę z Zielonymi 

Ladies Gdańsk 0:59, które zwyciężyły 
w pierwszym turnieju. W kolejnym me-
czu Diablice pokonały Black Roses Po-
snania 17:12, aby w ostatnim meczu 
grupowym ulec Legii Warszawa 5:33. 
O pozostaniu w Ekstralidze decydujący 
okazał się rewanż z drużyną z Poznania. 
Tu rywalki postawiły poprzeczkę wyżej 

niż w meczu grupowym i zwyciężyły 
35:7. 

Coraz lepiej funkcjonujące jako ze-
spół Diablice będą miały okazję do po-
nownego awansu do Ekstraligi już za 
trzy tygodnie podczas drugiego turnieju 
Mistrzostw Polski, który odbędzie się 
w Łodzi.  DK

Szewczyk i Kacper Kuś. Dzięki powyż-
szym wynikom drużyna ZKS-u Slavii 
Ruda Śląska zajęła trzecie miejsce 
w klasyfikacji klubowej.

Poza ,,klasykami” po medale sięgnęli 
również ,,wolniacy”. Podczas XXX 
Międzynarodowego Turnieju o Puchar 
Ziemi Kraśnickiej, który odbył się na 
przełomie września i października, 
Aleksander Czarnota zdobył brąz (kat. 
wiekowa junior, 92 kg), a Jakub Duda 
(kadeci, ta sama kategoria wagowa) się-
gnął po srebro. 

 DK

XI Regionalny Konkurs Modeli Kartonowych za nami
Modelarstwo

Zwiedzający wystawę mogli podziwiać 305 modeli pojazdów,  
budynków, zwierząt, a nawet postaci z gier komputerowych
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W dniach 8-9 października w In-nYm 
Domu Kultury w Kochłowicach odbyła 
się dziewiąta już edycja Regionalnego 
Konkursu Modeli Kartonowych. Do Ru-
dy Śląskiej zjechali fani modelarstwa 
z Polski i Czech.

Konkurs oraz wystawy zostały zorga-
nizowane przez Rudzkie Stowarzysze-
nie Inicjatyw Niebanalnych In-nI i grupę 
Rudzkie Modele Kartonowe. O popular-
ności imprezy świadczą liczby: wzięło 
w niej udział 110 uczestników, którzy 
zgłosili 350 modeli w 20 klasach  
(m.in. budowle, figurki, artyleria, pojaz-
dy szynowe, śmigłowce, okręty i statki). 
Konkurs odbył się w trzech kategoriach 
wiekowych – młodzik, junior i senior 
– przy czym najmłodszy uczestnik miał 
trzy lata, a najstarszy 77. 

Impreza była również świetną okazją 
do rozpoczęcia przygody z modelar-
stwem, gdyż towarzyszyły jej warsztaty. 
Ich uczestnicy mogli pod czujnym okiem 
instruktora stworzyć swój pierwszy mo-
del i od razu wziąć udział w konkursie. 
Ponadto organizatorzy przeprowadzili 

zbiórkę na zakup nowego sztandaru dla 
OSP Kalina, w której szeregach nie bra-
kuje modelarzy. Ponadto zwiedzający 
przez dwa dni mogli podziwiać modele 
dziesiątek pojazdów, figurek czy bu-
dowli, w tym między innymi odwzoro-
wany ruchomy szyb kopalniany. 

Ostatecznie zwycięzcą konkursu zo-
stał Ireneusz Hulbój, który zbudował 
model lokomotywy dołowej LD 21. 
Zdobył dzięki temu nagrodę główną, 
czyli Czarne Złoto, która została przy-
znana za model szczególnie związany ze 
Śląskiem.  DK
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