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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Wszystkich Świętych w Rudzie Śląskiej

Prezydent
odwiedzi dzielnice

Foto: arch.

3 listopada rozpocznie się seria spotkań w poszczególnych
dzielnicach Rudy Śląskiej, podczas których mieszkańcy będą
mogli porozmawiać z prezydentem Michałem Pierończykiem
i jego zastępcami.
– Obejmując urząd zapowiedziałem, że
znakiem mojej prezydentury będzie współpraca z mieszkańcami i wszystkimi środowiskami. Dlatego chcę kontynuować spotkania, które od ponad dekady są tradycją
naszego samorządu – mówi prezydent Michał Pierończyk. – W tych niepewnych czasach szczególnie ważny jest dialog, wyjaśnianie powodów podejmowanych decyzji
i wspólne poszukiwanie rozwiązań – dodaje.
Warto przypomnieć, że co dwa tygodnie
prezydent Michał Pierończyk podczas
spotkań online odpowiada „na żywo” na
pytania przesyłane przez internautów.
Spotkania transmitowane są na profilu
„Michał Pierończyk – Prezydent Rudy
Śląskiej” na Facebooku, a pytania można
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Spotkania z mieszkańcami
rozpoczęły się 11 lat temu.

zadawać w komentarzach pod transmisją.
Najbliższy „live” zaplanowano na czwartek, 27 października o godz. 19.
UM
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HARMONOGRAM JESIENNYCH
SPOTKAŃ PREZYDENTA MIASTA
Z MIESZKAŃCAMI:
3.11, godz. 17.00 – Wirek i Czarny Las
– Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Głównej 1
7.11, godz. 17.00 – Bielszowice – Dom Kultury przy ul. Kokota 170
14.11, godz. 17.00 – Bykowina
– Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. 11 Listopada 15
17.11, godz. 17.00 – Godula i Orzegów
– Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. Bytomskiej 45
21.11, godz. 17.00 – Ruda – Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Janasa 28
29.11, godz. 17.00 – Nowy Bytom i Chebzie
– Miejskie Centrum Kultury przy ul. Niedurnego 69
1.12, godz. 17.00 – Halemba – Szkoła Podstawowa nr 24 przy ul. Lexa 14
5.12, godz. 17.00 – Kochłowice
– III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Oświęcimskiej 90

Pani Katarzynie ZYGMUNT
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach
po śmierci
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W dniach 31 października-1 listopada kierowcy w Rudzie Śląskiej muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarzy. Osoby, które zdecydują się podróżować komunikacją miejską, będą mogły skorzystać z dodatkowych linii autobusowych C2 i C9, uruchomionych już od
29 października. Przypominamy, że 1 listopada przejazd liniami ZTM jest bezpłatny.
31 października o godz. 7 nastąpi zmiana w organizacji ruchu w rejonie rudzkich
cmentarzy. Będzie ona obowiązywać do
późnych godzin wieczornych 1 listopada.
Przed cmentarzami zostaną wyznaczone
specjalnie oznaczone miejsca dla pojazdów
osób niepełnosprawnych. W bezpiecznym
dotarciu do rudzkich nekropolii pomogą
mundurowi regulujący płynność ruchu drogowego. Ponadto podczas „Akcji Znicz”
funkcjonariusze policji we wzmożony sposób sprawdzać będą prędkość, z jaką jadą
kierowcy, ich trzeźwość oraz stan techniczny aut. Rudzka Straż Miejska jak zwykle
zwiększa częstotliwość patroli w okolicach
cmentarzy z myślą o bezpieczeństwie osób
porządkujących nagrobki i zapobieganiu
ewentualnym kradzieżom kwiatów, czy
niszczeniu miejsc pochówku.
Od 28 października do 2 listopada br.,
w związku ze znacznym wzrostem liczby
pasażerów w okresie Wszystkich Świętych, wprowadzone zostaną liczne zmiany
w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej,
mające na celu ułatwienie dojazdów w rejon cmentarzy. Udogodnieniem w poruszaniu się między nekropoliami będą dodatkowe linie „cmentarne”. 29-31 października oraz 1 listopada po Rudzie Śląskiej będą kursowały linie o numerze
C2 i C9. Ponadto 1 listopada podróże
wszystkimi liniami Zarządu Transportu
Metropolitalnego będą darmowe. Szczegółowy plan funkocjonowania komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych dostępny jest na stronie ZTM:
https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/2554/
Dzień Wszystkich Świętych będzie po
raz kolejny okazją do ratowania zabytków
cmentarnych. Towarzystwo Miłośników
Orzegowa przeprowadzi kwestę na rzecz
ratowania zabytków starej nekropolii
w Orzegowie. Wolontariusze o godz. 8 pojawią się na obu częściach cmentarza komunalnego oraz na starym cmentarzu parafialnym. Będzie ich można spotkać do
godz. 18.
Przypomnijmy, że cmentarze komunalne w Rudzie Śląskiej mają specjalną stronę
internetową, dzięki której można szybko
znaleźć lokalizację grobów. Strona dostępna jest pod adresem http://cmentarz-rudasl.
netgis.pl.
Zmiany w ruchu drogowym, obowiązujące od 31 października od godziny 7 do

późnych godzin wieczornych 1 listopada,
w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej:
Dzielnica Ruda:
Cmentarz przy ul. Porębskiej
Od ul. Wolności wjazd możliwy jednokierunkowymi ulicami: Brańskiego i Kościelną, natomiast wyjazd jednokierunkowymi ulicami: Staszica oraz Porębską w kierunku ul. Zabrzańskiej. Parkowanie wyznaczone będzie wzdłuż ul. Brańskiego po
lewej stronie oraz na odcinku jednokierunkowym ul. Kościelnej. Na odcinku ul. Porębskiej wzdłuż cmentarza będzie obowiązywał zakaz ruchu, który nie dotyczy dojazdu osób niepełnosprawnych do parkingu.
Dzielnica Godula:
Cmentarz przy ul. K. Goduli
Odcinek ul. Przedszkolnej oraz ul. Fabrycznej będzie jednokierunkowy. Będzie
można zaparkować pojazd na parkingach
pomiędzy placówkami handlowymi oraz
na ulicach Przedszkolnej i Fabrycznej po
lewej stronie.
Dzielnica Orzegów:
Cmentarz przy ul. Kard. Hlonda
Parkowanie dozwolone na ulicach
Hlonda i Bytomskiej po lewej stronie, ulice te będą jednokierunkowe.
Dzielnica Bykowina:
Cmentarz przy ul. 11 Listopada
Na jednokierunkowej ul. 11 Listopada
parkowanie będzie możliwe jednostronnie.
Parkować można będzie na odcinku ul. Potyki, gdzie zostanie wprowadzony ruch
jednokierunkowy.
Dzielnica Halemba:
Cmentarz przy ul. 1 Maja
(cmentarz komunalny)
Na ul. 1 Maja parkowanie będzie dozwolone na wydzielonych pasach postojowych pomiędzy cmentarzem a skrzyżowaniem z ul. Nowy Świat oraz na ulicach
Chłopskiej i Strzelców Bytomskich, które
w tym dniu będą ulicami jednokierunkowymi. Ponadto będzie możliwość parkowania na skrajnym pasie w kierunku Halemby.
Cmentarz przy ul. 1 Maja,
Brodzińskiego
Parkowanie będzie możliwe na ul. Brodzińskiego, a osoby niepełnosprawne będą
mogły pozostawić pojazd na wyznaczonym miejscu na ul. 1 Maja.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Jana TAJSTRY

pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej.
Rodzinie i najbliższym
składamy wyrazy serdecznego współczucia
Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Cmentarz przy ul. Traugutta
Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na odcinku ulicy Kaczmarka od ulicy
Burszki do ulicy Traugutta oraz na ulicy
Traugutta od ulicy Kaczmarka do ulicy Kochłowickiej. Parkowanie będzie dozwolone
po lewej stronie przedmiotowych dróg.
Dzielnica Wirek:
Cmentarz przy ul. Magdziorza
i Brata Alberta
Powyższe ulice będą jednokierunkowe,
parkować będzie można po lewej stronie
ulicy. Osoby niepełnosprawne będą miały
wydzielony parking na ul. Brata Alberta.
Cmentarz przy ul. Nowary,
Ściegiennego
Ulice Ściegiennego, Czajkowskiego,
Zdziebkowskiej będą jednokierunkowe.
Parkowanie po lewej stronie tych ulic.
Cmentarz przy ul. 1 Maja
Ulica Polna będzie jednokierunkowa,
parkowanie po jej lewej stronie.
Dzielnica Nowy Bytom:
Cmentarz przy ul. Chorzowskiej
Ul. Ratowników będzie jednokierunkowa od wyjazdu z parkingu do ul. Pokoju.
Parkowanie możliwe będzie na parkingu
przy ul. Chorzowskiej (wjazd od ul. Ratowników) i przy ul. Ratowników po jej
lewej stronie za wjazdem na parking.
Cmentarz przy ul. 1 Maja, Hallera
Od skrzyżowania powyższych ulic
w kierunku dzielnicy Ruda oraz w kierunku dzielnicy Wirek na ul. 1 Maja zostaną
wydzielone pasy postoju.
Dzielnica Kochłowice:
Cmentarz przy ul. Wyzwolenia,
Oświęcimskiej
Miejsca postojowe zostaną wyznaczone
na ulicach Oświęcimskiej i Krakowskiej.
Na ul. Wyzwolenia dopuszczony będzie
postój tylko dla osób niepełnosprawnych
w zatoce parkingowej.
Cmentarz przy Alei Dworcowej
Aleja Dworcowa będzie jednokierunkowa, postój po jej lewej stronie. Wyjazd ulicą Do Dworca.
Dzielnica Bielszowice:
Cmentarz przy ul. Kokota
Osoby niepełnosprawne będą miały wyznaczone stanowiska przed bramą cmentarza. W celu zmniejszenia utrudnień zalecany jest postój na ulicach Powstańców Śląskich, Bielszowickiej i Równoległej.
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Na pierwszym miejscu środki unijne i mieszkalnictwo

– Dotychczas była Pani po stronie
władzy uchwałodawczej, teraz czas na
władzę wykonawczą. W jaki sposób zamierza Pani wykorzystać swoje doświadczenie samorządowe?
– Czas, który spędziłam w Radzie Miasta, pozwolił mi poznać organ samorządu
terytorialnego od drugiej strony. Myślę, że
jest to bardzo cenne doświadczenie, ponieważ dzięki temu wiem, czym kierują się
radni. Wiem, jak bardzo zależy im na tym,
żeby spełnić oczekiwania swoich wyborców i myślę, że to będzie bardzo pomocne
w wykonywaniu mojej obecnej funkcji.
– Jako radna, a zarazem przewodnicząca Rady Miasta, patrzała Pani na
ręce prezydentom. Nie obyło się bez krytyki. Jak wobec tego, będąc po tej drugiej stronie, wyobraża sobie Pani współpracę z radnymi?
– Myślę, że to będzie bardzo dobry czas,
bo nie mówimy tutaj o pełnej kadencji – ta
potrwa rok, może półtora. Mamy obecnie
dobre relacje z radnymi, są po naszej stronie. Natomiast korzystając z okazji, chciałabym zdementować to, o czym zrobiło się
głośno po powołaniu mnie na stanowisko
wiceprezydenta, a mianowicie, że byłam
naczelnym krytykiem śp. prezydent Grażyny Dziedzic. Tymczasem ja, jako przewodnicząca Rady Miasta, zgodnie z regulaminem, powinnam powstrzymywać się od

wypowiedzi i to czyniłam. Moim głównym
zadaniem było prowadzenie sesji zgodnie
z zasadami, koordynowanie dyskusji oraz
głosowań. Wypowiadałam się dosłownie
kilka razy, natomiast okrzyknięto mnie niemalże największym wrogiem pani Grażyny
Dziedzic. Wrogiem nigdy nie byłam, bo nie
na tym polega praca w szeregach Rady
Miasta. Tego typu opinie są po prostu
krzywdzące. Jeżeli podchodziłam do mównicy, to wyłącznie w celu prowadzenia merytorycznej dyskusji.
– Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej mówiła Pani o tym, że
w najbliższym czasie priorytetem będzie
opracowanie projektu budżetu. Jakie
zadania będą dla Pani najważniejsze?
– Temat jest trudny, bo w tej chwili
w budżecie jest ,,dziura” w wysokości
100 mln zł, którą, mówiąc kolokwialnie,
musimy załatać. Najważniejsze dla mnie
będzie zabezpieczenie środków na realizację projektów unijnych. To jest mój priorytet, bo bez wkładu własnego niestety nie
będziemy w stanie pozyskiwać środków
zewnętrznych. Druga sprawa to znajdujące
się na terenie miasta pustostany, których
jest całkiem sporo. Niektóre miasta mają
wypracowane bardzo dobre praktyki w zakresie przeznaczenia tego typu obiektów.
Myślę, że z nich skorzystamy i sami stworzymy taki program. Zresztą potrzeb

mieszkaniowych mamy w mieście bardzo
dużo.
– Skoro o tym mowa… Obecnie trwa
budowa TBS-ów przy ul. Tomanka,
a przy ul. Bankowej powstają mieszkania komunalne. Czy inwestycje te realizowane są zgodnie z planem?
– Tak, nie są zagrożone. W przyszłym
roku oddane do użytku i zasiedlane będą
mieszkania przy ul. Tomanka w Orzegowie, które powstają we współpracy z Regionalnym Towarzystwem Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. z Chorzowa. Z kolei mieszkania komunalne przy ulicy Bankowej w Rudzie zgodnie z planem mają
być ukończone pod koniec 2023 roku. Postaramy się w miarę możliwości kontynuować budowę mieszkań komunalnych na
terenie miasta. Jednak wszystko zależy od
tego, czy znajdą się na ten cel zewnętrzne
środki finansowe. Jeżeli pojawią się możliwości dofinansowania tego typu projektów, będziemy się o to starali.
– Proszę jeszcze przypomnieć, ile osób
w Rudzie Śląskiej obecnie oczekuje na
mieszkania komunalne i jakie są główne
kryteria ich przydziału?
– Obecnie w kolejce Wydziału Spraw
Lokalowych Urzędu Miasta na mieszkanie
oczekuje 836 osób. O lokal komunalny
mogą starać się przede wszystkim osoby,
będące mieszkańcami Rudy Śląskiej, które
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Trzecim zastępcą prezydenta miasta została Aleksandra Skowronek – dotychczasowa przewodnicząca Rady Miasta. Wiceprezydent ds. zagospodarowania przestrzennego przejęła resort, którym przez 12 lat zajmował się obecny prezydent Michał Pierończyk. Nadzoruje więc
pracę wydziałów: urbanistyki i architektury, spraw lokalowych, gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych, rozwoju miasta, a także Biura Geodety Miasta oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. I właśnie m.in. o mieszkalnictwie i planach, jeżeli chodzi
o pozyskiwanie środków zewnętrznych, rozmawiamy z wiceprezydent Aleksandrą Skowronek.

spełniają kryterium dochodowe, umożliwiające zabezpieczenie utrzymania tego
mieszkania. Oczywiście są pewne wyjątki,
które pozwalają na przyspieszenie przydziału mieszkania komunalnego – na przykład trudna sytuacja zdrowotna, czy stopień niepełnosprawności.
– Wspomniała już Pani o pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Jakie ma
Pani doświadczenie i propozycje w tym
zakresie?
– Temat środków unijnych jest mi bardzo dobrze znany, bo jako wicemarszałek
województwa śląskiego zarządzałam nimi
na terenie województwa. Obecnie oczekujemy na rozpoczęcie programu Fundusze
Europejskie na Infrastrukturę, Klimat,
Środowisko (FEnIKS), w ramach którego
będzie możliwość pozyskania dofinansowania m.in. na transformację w kierunku
gospodarki przyjaznej środowisku oraz inwestycje. Będą też pieniądze dla samorządów terytorialnych oraz dla zakładów

opieki zdrowotnej, co będzie szansą dla
Szpitala Miejskiego na pozyskanie dodatkowych środków finansowych. W tej
chwili na szczeblu Unii Europejskiej toczą
się dyskusje na temat uruchomienia środków finansowych dla naszego państwa.
Postaram się o to, żebyśmy byli przygotowani do aplikowania o te pieniądze. Zresztą już to robię. W ubiegłym tygodniu byłam na spotkaniu gmin podregionu katowickiego w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, podczas którego rozmawiałam na temat środków dla Rudy
Śląskiej z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Myślę, że przez ten
krótki czas kadencji uda nam się spełnić te
obietnice, które znalazły się w programie
wyborczym prezydenta Michała Pierończyka. Po to pan prezydent powołał zespół
w takim, a nie innym, składzie zastępców.
– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

podatki

Nowe stawki podatku od nieruchomości na 2023 r.

W 2023 r. w Rudzie Śląskiej obowiązywać będą nowe stawki podatku od nieruchomości. – Wspólnie z radnymi Rady Miasta
zdecydowaliśmy się na stawki wskazane przez ministra finansów. Decyzje takie podejmują także inne miasta, a rekomendacje
dotyczące uchwalania przez rady gmin maksymalnych stawek podatku wydał również Śląski Związek Gmin i Powiatów. Nie jest
tajemnicą, że powodem takich decyzji jest trudna sytuacja finansowa wszystkich samorządów – podkreśla prezydent miasta,
Michał Pierończyk.
Nowe stawki podatku od nieruchomości przyjęli podczas ostatniej sesji Rady
Miasta rudzcy radni. W ten sposób w Rudzie Śląskiej od 2023 r. stawka za 1 m²
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wyniesie 1,00 zł. To o 11 gr więcej niż dotychczas. Z kolei o 13 gr wzrośnie stawka podatku za 1 m² powierzchni
gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej i wyniesie
1,16 zł. Natomiast stawka podatku za 1 m²
od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrosła o 3,04 zł i będzie wynosiła 28,78 zł.
Z przedstawionych przez służby finansowe wyliczeń wynika, że dla właściciela

mieszkania o średniej powierzchni, która
według ostatnich danych GUS wynosi ponad 55 m², podwyżka wyniesie 6,10 zł na
rok, co w skali miesiąca daje 51 gr. Właściciel domu o powierzchni 100 m² z ogrodem o powierzchni 500 m² w skali roku
zapłaci więcej 46 zł, co w przeliczeniu na
jeden miesiąc daje 3,83 zł. Jeśli chodzi
o przedsiębiorców, to w przypadku osoby
wykorzystującej na swoją działalność jedynie budynek o powierzchni użytkowej
50 m² podwyżka wyniesie 152 zł, co miesięcznie daje 12,66 zł.
Jak szacują władze miasta, przyjęcie
nowych stawek podatku od nieruchomości przełoży się na zwiększenie wpływów
do budżetu miasta o 7,8 mln zł. Kwota ta
jednak w żaden sposób nie pokryje ubytków po stronie dochodów miasta związa-

nych m.in. z udziałem w podatku PIT,
CIT. – Otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów szczegółowe wyliczenia i wiemy
już, że wpływy z PIT będą o ponad
11 mln zł mniejsze niż w tym. Nie możemy
też liczyć na rekompensatę utraconych
wpływów. Zgodnie z naszymi prognozami
mieliśmy otrzymać 56 mln zł w ramach
tzw. subwencji rozwojowej, zamiast tego
otrzymamy 25,5 mln zł uzupełnienia dochodów, ale co istotne, środki te wpłyną
do budżetu miasta w tym roku – wylicza
Ewa Guziel, skarbnik miasta.
Ruda Śląska nie jest jedynym miastem,
które podnosi podatki od nieruchomości.
– Decyzję taką podejmują znacznie bogatsze samorządy niż nasz, np. Gliwice, czy
Katowice – wylicza Ewa Guziel. Podatek
od nieruchomości jest jednym z głównych

źródeł dochodów własnych gminy. Co
piąta złotówka pochodzi właśnie z tego
podatku. Tegoroczne wpływy do budżetu
miasta z tytułu podatku od nieruchomości
zaplanowano w kwocie 97,7 mln zł.
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta
podjęta została także uchwała w sprawie
zmiany stawki opłaty od posiadania psa.
Od 1 stycznia 2023 r. jej wysokość wynosić będzie 89 zł. Aktualnie obowiązująca
kwota to 72 zł. Co istotne maksymalna
stawka ustanowiona przez ministra finansów jest znacznie wyższa i wynosi
150,93 zł. Tegoroczne wpływy do budżetu
miasta z opłaty od posiadania psa wynoszą ok. 276 tys. zł. Natomiast wydatki
miasta w zakresie opieki nad zwierzętami
to kwota 618 tys. zł.
UM

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazów
dotyczących oddania w:
• najem gruntu pod
garażem murowanym
przy ul. Bankowej 24,
• najem gruntu pod garażem
blaszanym
przy ul. Ogrodowej,
• najem gruntu pod garażami
blaszanymi przy ul. Klary,
• najem gruntu pod garażami
blaszanymi i murowanymi
przy ul. Kędzierzyńskiej,
• najem gruntu pod garażami
blaszanymi przy
ul. Henryka Wieniawskiego,
które przydzielone zostaną
w trybie bezprzetargowym
na podstawie umów najmu
gruntu na czas oznaczony
do 3 lat.
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Dzień Edukacji Narodowej

W gronie wyróżnionych

Foto: JO

W sumie nagrodzonych zostało 54 nauczycieli.
wania kolejnych działań – powiedziała
dyrektor Joanna Stawicka. – W codziennej
pracy zajmujemy się dobrem naszych wychowanków. Chcemy, by się rozwijali. Nie
można tego dokonać bez pracy nad sobą
oraz bez wsparcia tych, z którymi pracujemy na co dzień. To dzięki zaangażowaniu
wielu osób, które są z nami na dobre, ale
też w sytuacjach trudnych. Dzięki osobom,
z których mogliśmy czerpać wzorce, może-

Foto: JO

Podczas uroczystości wręczone zostały także
akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

– Szanowni dyrektorzy i nauczyciele,
niech Wasze odpowiedzialne zadanie bycia
dla uczniów przewodnikiem po krainie
wiedzy przynosi Wam nieustannie wiele
radości, przyjemności i spełnienia. Pamiętajcie jednak, że najlepsi nauczyciele to
tacy, którzy mówią uczniowi, gdzie ma patrzeć, ale nie mówią, co ma widzieć
– zwrócił się do pracowników oświaty prezydent miasta, Michał Pierończyk.
W gronie 54 nagrodzonych nauczycieli
znalazło się także 6 dyrektorów. W imieniu wszystkich wyróżnionych głos zabrała
Joanna Stawicka, dyrektor Miejskiego
Przedszkola nr 37 im. Pracowitych
Pszczółek. – To dla nas ogromny zaszczyt,
że zostaliśmy nagrodzeni. Dzisiaj czujemy
się uskrzydleni, docenieni, otrzymaliśmy
ogrom pozytywnej energii. Otrzymana nagroda jest dla nas motywacją do podejmo-

Foto: JO

Foto: JO

Z okazji obchodzonego niedawno Dnia Edukacji Narodowej we wtorek (18.10) w bielszowickim Domu Kultury odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem m.in. nauczycieli i dyrektorów
rudzkich placówek oświatowych. W trakcie 55 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego, a 54 zostało nagrodzonych. Była to również okazja do podziękowań pracownikom oświaty.

Wyróżnieni dyrektorzy wraz z władzami miasta.

Tegoroczne obchody uświetnił występ uczniów Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia.

25 lat ze śpiewem

my dokonać nawet tego, co pierwotnie wydaje się niemożliwe. To dzięki Wam możemy być tutaj i planować kolejne działania.
To niezwykłe uczucie być wyróżnionym.
Największą motywacją do działania jest
świadomość, że jest ktoś, kto widzi w Tobie
więcej niż Ty sam. Za wsparcie, docenienie, za dostrzeżenie więcej, z całego serca
dziękujemy – dodała.
Poza wręczeniem wyróżnień podczas
rudzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej odbyło się przekazanie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego
55 osobom oraz ich ślubowanie. – Każdy
rok niesie ze sobą nowe wyzwania, których
nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jesteśmy jednak dobrej myśli, jeżeli chodzi
o rozpoczęty niedawno nowy rok szkolny,
bo dotychczas z niejednym sobie poradziliśmy – podsumowała Aleksandra Piecko,
naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta.
Joanna Oreł

JUBILEUSZ

Życzenia z okazji 25-lecia złożyli m.in.
wiceprezydenci – Anna Krzysteczko
i Jacek Morek.

Nie zabrakło upominków i podziękowań
dla założyciela zespołu – Grzegorza Grosa.

Foto: JO

szopiątkową oraz uroczystości parafialne.
Współorganizuje corocznie Rudzkie Spotkanie Kolędowe dla schol i zespołów z całej Rudy Śląskiej, Festiwal Gloria Dei,
Rudzki Stół Wigilijny oraz Światowe Dni
Młodzieży – wylicza Grzegorz Gros. Ponadto w tym roku schola „Duchu Ogniu”
wystąpiła podczas koncertu charytatywnego „Ruda Śląska solidarna z Ukrainą”.

Foto: JO

Schola powstała przy wspomnianej parafii w 1997 roku z inicjatywy Grzegorza
Grosa, który prowadzi ją do dzisiaj. Obecnie opiekunem duchowym jest ks. proboszcz Bogusław Okienko, a od strony
muzycznej i organizacyjnej dołączyła Anna Gros. – Schola bierze czynny udział
w życiu parafii i miasta Ruda Śląska. Włącza się w eucharystię niedzielną i pierw-

Zespół ma za sobą także kilka musicali,
które przygotowane zostały z okazji
10-, 15- i 20-lecia istnienia. Były to kolejno: ,,Do Przepaści Zmierza Świat”, „Wierzyć warto” oraz „Przez Maryję do Jezusa”. Zostały one wystawione w parafii
podczas uroczystości jubileuszowych po
mszach dziękczynnych i zarejestrowane
na DVD. Muzycy nagrali w sumie cztery
płyty CD, trzy DVD z musicalami oraz
dwa teledyski. Pomogli także w nagraniu
CD sióstr z Konga.
Ponadto schola ,,Duchu Ogniu” ma na
swoim koncie występy w kraju (m.in.
w Zawoi, Górce Klasztornej, Szczytnej,
Kościelisku, Katedrze Wawelskiej, Poznaniu, Sandomierzu, czy Łagiewnikach)
oraz zagraniczne (Czechy i Włochy). Tradycją są też integracyjne wyjazdy rodzinne. – Jesteśmy wielokrotnymi laureatami
przeglądów i festiwali – między innymi
Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej
„Gloria Dei” oraz Festiwalu Maria Car-

Foto: JO

W tym roku mija 25 lat od momentu, kiedy powstała schola „Duchu Ogniu”. Z tej okazji w niedzielę (23.10) w Parafii Ducha Świętego w Czarnym Lesie odbyła się dziękczynna msza święta,
a po niej koncert pod hasłem ,,Pokój zostawiam Wam” w wykonaniu byłych oraz obecnych
członków scholi.

Podczas niedzielnego koncertu zaśpiewali
i zagrali byli oraz obecni członkowie scholi.
men, gdzie mieliśmy zaszczyt spotkać się
z Ryszardem Rynkowskim. W kolejnej
edycji tego festiwalu zajęliśmy II miejsce,
zdobywając Srebrną Różę – podkreśla
Grzegorz Gros. – Największym wydarzeniem w naszej działalności było spotkanie
w ostatnim roku pontyfikatu z Ojcem
Świętym Janem Pawłem II w Castel Gandolfo, gdzie zaśpiewaliśmy piosenkę własnej kompozycji „Ojcze Święty, prowadź
nas.” Dla każdej osoby, która tam była,
niewątpliwie było to niezwykłe wydarze-

nie, które zapamięta do końca życia
– dodaje.
Obecnie schola liczy sobie kilkunastu
członków, a przystąpić może do niej każdy. – Czekamy na ludzi, którzy chcą śpiewać na chwałę Pana Boga. Nie wymagamy
doświadczenia muzycznego, bo te nabywa
się w scholi. Były przypadki, że ktoś dołączył do nas i nie umiał śpiewać, a po pewnym czasie był w stanie wykonywać partie
solowe – zachęca Grzegorz Gros.
Joanna Oreł
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,,TRAKT RUDZKI – ROZWÓJ ZIELONYCH PRZESTRZENI MIASTA RUDA ŚLĄSKA”

Trakt Rudzki opanowany przez najmłodszych

„Barwy jesieni na Trakcie Rudzkim” – pod takim hasłem odbył się środowy (19.10) festyn
w niedawno zrewitalizowanym parku przy ul. Hallera w Nowym Bytomiu. W akcji edukacyjnej, zorganizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Rudzką Agencję Rozwoju Inwestor, wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. Przygotowano dla nich m.in. tańce i animacje, dmuchaną zjeżdżalnię, warsztaty artystyczne, malowanie buziek, a także wręczono upominki.
Akcja zorganizowana została z okazji
oddania w sierpniu do użytku parku przy
ul. Hallera w ramach projektu Trakt Rudzki. – Chcemy, aby m.in. dzieci cieszyły się
tą inwestycją. Zaszła tutaj duża metamorfoza i doszło do zmiany wizerunkowej, co
zresztą potwierdzają sami mieszkańcy
– mówi Tomasz Rzeżucha, wiceprezes
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – Zaprosiliśmy
do akcji uczniów kilku klas pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 1, aby pokazać im to

miejsce w jesiennej odsłonie oraz aby mogli zapoznać ze znajdującym się tutaj ogrodem sensorycznym – dodaje.
Przypomnijmy, że w ramach rewitalizacji parku przy ul. Hallera zmodernizowane
zostały alejki, zainstalowano oświetlenie,
a w centralnym punkcie utworzono wspomniany ogród sensoryczny z roślinnością.
Ponadto zainstalowane zostały ławki, stoły
piknikowe, kosze, stojaki rowerowe oraz
oświetlenie parkowe. Odnowiona została
także bryła fontanny, która obecnie pełni
funkcję dekoracyjną. Powstały także si-

Dużą popularnością wśród najmłodszych cieszyło się malowanie buziek oraz animacje.

łownia i plac zabaw. Inwestycja kosztowała ponad 4,6 mln zł (przy czym 1,8 mln zł
to doﬁnansowanie unijne).
W zależności od tego, gdzie wybierzemy się na spacer, to właśnie w parku przy
ul. Hallera kończy się lub rozpoczyna Trakt
Rudzki. – Trasa ta ma swój początek
w Wirku przy ul. Nowary, gdzie zrealizowaliśmy pierwsze zadanie. Natomiast drugie
pomiędzy ulicą Katowicką a Tuwima. Następnie ścieżka prowadzi przez hałdę przy
ul. 1 Maja, którą obecnie nazywamy Góra
Antonia i od ulicy Kupieckiej trakt biegnie

W akcji edukacyjnej „Barwy jesieni na Trakcie Rudzkim” uczestniczyli uczniowie SP nr 1.

do ulicy Czarnoleśnej. Później mamy najdłuższy odcinek – prawie 700-metrowy
– od ulicy Czarnoleśnej do ulicy Hallera.
Do tego dochodzi Park Dworski, który został oddany do użytku kilka miesięcy temu
– wylicza wiceprezes Tomasz Rzeżucha.

Dla dzieci przygotowano m.in. warsztaty plastyczne.
Projekt ,,Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”
jest doﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

INTERWENCJA

Co z drzewami przy ul. Wolności?

– Inwestycje często kolidują
z istniejącą zielenią i niestety nie
zawsze można znaleźć kompromisowe rozwiązanie. Ale mogę zapewnić, że dokładnie analizujemy
możliwości uratowania każdego
drzewa, a niemożliwe do uniknięcia wycinki będziemy się starali
równoważyć zwiększaniem ilości
zieleni w innych miejscach – zapowiada prezydent miasta Michał
Pierończyk.
W związku z oczekiwaniem na
odpowiedzi na nasze pytania ze
strony Urzędu Miasta, więcej na
ten temat w kolejnym wydaniu
,,WR”.
JO

Foto: JO

W czwartek (20.10) odbyło się terenowe spotkanie wiceprezydenta Jacka Morka z mieszkańcami na temat wycinki drzew
wzdłuż ulicy Wolności. Padła zapowiedź, że oprócz 17 drzew,
które już udało się „uratować”, władze miasta jeszcze raz pochylą się nad planami przebudowy ulicy Wolności i zaproszą
do współpracy dendrologa, który oceni, czy jest możliwość
przesadzenia niektórych drzew.

Trakt Rudzki to ścieżka pieszo-rowerowa łącząca dzielnice Wirek i Nowym Bytom. W sumie inwestycja, która rozpoczęła
się w 2018 roku, kosztować będzie ponad
19 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel
ok. 8 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
– Trakt Rudzki to jedna z naszych ﬂagowych inwestycji, która ma w założeniu łączyć dzielnice, zachęcać mieszkańców do
uprawiania różnego rodzaju aktywności,
wypoczynku i poznawania najbliższej okolicy. W oddanym do użytku przez lata zaniedbanym parku przy ul. Hallera widać
bardzo duże zmiany, a co najważniejsze
– widać mieszkańców, którzy korzystają z uroków tego miejsca – podkreśla prezydent
miasta, Michał Pierończyk.
Warto dodać, że dodatkowym zadaniem
w ramach projektu Trakt Rudzki jest rewitalizacja plant przy ulicy Hlonda oraz Parku Młodzieży w Orzegowie. – W pierwszym przypadku inwestycja dobiega końca,
natomiast w drugim powinna zostać sﬁnalizowana na przełomie listopada i grudnia
– zapowiada Tomasz Rzeżucha.
JO

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Lucjan
Rozmus
syn
Anny
i Piotra
ur. 13.10
(2800 g
i 52 cm)

Dominik
Żydek
syn
Karoliny
i Mateusza
ur. 29.09
(3180 g
i 52 cm)

Emilia
Matuszewska
córka
Moniki
i Mariusza
ur. 18.10
(3000 g
i 52 cm)

Michalina
Tomczyk
córka
Agnieszki
i Michała
ur. 13.10
(2350 g
i 49 cm)

Przemysław
Smolarczyk
syn
Oliwii
i Łukasza
ur. 15.10
(2950 g
i 53 cm)

Henryk
Koza
syn
Brygidy
i Marcina
ur. 17.10
(3320 g
i 56 cm)

Maja
Wójcik
córka
Marty
i Michała
ur. 9.10
(3220 g
i 52 cm)

Zapraszam
na sesje:
ciążowe,
noworodkowe
oraz reportaże
z chrztów

Tel. 515-593-713 | www. magdalenaruda.pl
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Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

AKCJA SADZENIA ŻONKILI

Słuchacze Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok akademicki. Uroczysta inauguracja odbyła się w piątek (21.10) w bielszowickim Domu Kultury. Uświetnił ją
występ chóru i grupy teatralnej RUTW oraz wykład profesora Ryszarda Koziołka.

27 rudzkich placówek oświatowych wraz z Hospicjum Domowym im. św. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej włączyło się w akcję „Pola Nadziei”. 4 tysiące cebulek na wiosnę zamienią się
w żonkile, które zostaną rozdane za symboliczne datki. Te trafią na konto rudzkiego hospicjum.

Foto: JO

Życzenia do słuchaczy RUTW skierowała
m.in. wiceprezydent Anna Krzysteczko.

roku akademickim mieliśmy dwa wyjazdy.
Pierwszy w czerwcu do Świątyni Wang
w Karpaczu. Drugi szlakiem renesansu od
Puław do Sandomierza z przepięknym Kazimierzem Dolnym na trasie. Cele tych wycieczek są trzy – krajoznawczy, edukacyjny
i integracyjny – mówi Teresa Chudziak,
prezes Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
W trakcie rozpoczęcia kolejnego roku
akademickiego chór RUTW wykonał tradycyjne ,,Gaudeamus igitur”, odbył się
wykład prof. Ryszarda Koziołka, rektora
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
pt. „Jak mówić o czymś, czego się nie wie.
Literackie i teologiczne obrazy z zaświatów” oraz występ teatralny w wykonaniu
grupy RUTW pt. ,,Stypendyści ZUS”. Nie
zabrakło oczywiście życzeń i podziękowań. – Od seniorów możemy się wiele nauczyć, bo to właśnie oni mają największe
doświadczenie życiowe. Składam serdeczne gratulacje i oby następny rok akademicki był rokiem udanym i spokojnym – powiedziała w trakcie inauguracji roku akademickiego RUTW wiceprezydent miasta,
Anna Krzysteczko.
Przypomnijmy, że celem tego stowarzyszenia jest: zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków stowarzyszenia, prowa-

Gościem inauguracji kolejnego
roku akademickiego RUTW był
prof. Ryszard Koziołek, który na tę
okoliczność wygłosił swój wykład.
dzenie edukacji w różnych dziedzinach
nauki, propagowanie komunikacji społecznej, rozwój indywidualnych zainteresowań oraz inspirowanie wszelkich działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
– Bycie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku
to jest sposób na życie. Mam tutaj na myśli
integrację, kontakt z drugą osobą, poznawanie nowych osób oraz rozwój indywidualnych zainteresowań – zachęca Teresa
Chudziak.
Joanna Oreł

Wakacyjna Rudzka Kropla Krwi   

Krople, które dają życie
Wakacyjna Rudzka Kropla Krwi podsumowana! Już po raz 18. krwiodawcy z Rudy Śląskiej,
i nie tylko, przez kilka miesięcy regularnie uczestniczyli w akcjach, podczas których oddawali ratującą życie krew. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 900 osób.

– Potrzeby hospicjum są ogromne. Trzeba je „dosprzętowić”. Koncentrat tlenu to
koszt ok. 8 tys. złotych, a jedno takie urządzenie to za mało, bo potrzebujących jest
wielu. Mamy wózki inwalidzkie, chodziki
– te wypożyczamy za kaucją. Musimy legalizować również urządzenia medyczne,
które już posiadamy, a które trafiają do kolejnych naszych podopiecznych. To też
spory wydatek – wyjaśnia Dorota Tobiszowska, prezes Hospicjum Domowego
im. św. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej.
– Moim marzeniem jest stworzenie przy
hospicjum przychodni. To jest możliwe, ale
problemem jest brak lekarzy, którzy muszą
odwiedzać później pacjentów w domach co
najmniej dwa razy w miesiącu, a pielęgniarki dwa razy w tygodniu – dodaje.
Celem akcji „Pola Nadziei” jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na
cierpienie i potrzeby drugiego człowieka.
– Planujemy kontynuację akcji w następnych latach, bowiem w ten sposób chcemy
pamiętać o wszystkich podopiecznych hospicjum domowego oraz podziękować wolontariuszom, którzy bezgranicznie poświęcają się potrzebującym. Poprzez takie

działania chcemy też edukować i promować ideę opieki hospicyjnej „godne życie,
godne umieranie” – podkreśla Dorota Tobiszowska.
– Działań, które prowadzi rudzkie hospicjum, nie da się przeliczyć na żadne pieniądze. Jedyną miarą zaangażowania
członków i wolontariuszy stowarzyszenia
może być dobro, empatia i szacunek, a i tego nie da się zmierzyć w żadnej dostępnej
skali. Dlatego z całego serca dziękuję za tę
szlachetność – podkreśla prezydent Michał
Pierończyk.
Warto wspomnieć, że żonkil to symbol
nadziei, która jest nieodłącznym elementem pracy hospicyjnej. Przypomina on
o ludziach chorych, cierpiących oraz oczekujących pomocy w najtrudniejszych
chwilach życia. – Rozwijanie umiejętności
pomagania, a także propagowanie idei
opieki hospicyjnej oraz wsparcie jej działalności to tematy, o których trzeba mówić
głośno. Cieszę się, że placówki z naszego
miasta tak chętnie włączyły się w taką akcją, zwracając uwagę młodych ludzi na tak
ważne kwestie – podsumowała Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.AP
ogłoszenie

Foto: UM Ruda Śląska

XVIII Wakacyjna Rudzka Kropla Krwi
trwała od maja do września. W tym czasie
Klub Honorowych Dawców Krwi
im. Henryka Dunanta zorganizował 24 akcje poboru krwi przy Urzędzie Miejskim.
Wzięło w nich udział 939 osób z Rudy Śląskiej i miast ościennych. Krew oddało
806 osób w łącznej ilości 357 litrów. Natomiast we wszystkich akcjach krwiodawstwa od początku roku wzięło udział 1256
osób, a krew oddało 1018 osób w ilości 460
litrów (do końca września). – Z całego serca dziękuję wszystkim krwiodawcom
i oczywiście członkom klubu oddającym
krew i wolontariuszom wspierającym akcję
krwiodawstwa – mówi Eugeniusz Gunia,
prezes Klubu HDK im. Henryka Dunanta.
Podczas piątkowego (21.10) podsumowania akcji w ODK RSM „Matecznik”
wręczono również sześć odnaczeń oraz jeden srebrny medal Św. Maksymiliana Kolbego, który jest patronem krwiodawców.
Przypominamy, że aby zostać krwiodawcą, trzeba mieć od 18 do 65 lat, wagę powyżej 50 kg oraz odpowiednie BMI, a także trzeba być zdrowym oraz nie przyjmować na stałe pewnych leków.

Cebulki
żonkili
posadzono
między
innymi
przy Szkole
Podstawowej
nr 1.

Foto: AP

Obecnie do Rudzkiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku przynależy ok. 150
seniorów w wieku od 50 do ok. 85 lat. Mogą oni uczestniczyć m.in. w comiesięcznych wykładach i seminariach (m.in. cykl
„Spacerkiem dookoła świata”), zajęciach
plastycznych oraz z rękodzieła, próbach
chóru i wspomnianej grupy teatralnej.
Oprócz tego słuchacze odpłatnie uczą się
języka angielskiego i niemieckiego,
uczestniczą w gimnastyce izometrycznej
oraz w wodzie (na basenie w Nowym Bytomiu). W ramach RUTW funkcjonuje
także klub dyskusyjny i akademia seniora.
Ponadto nowością w tym semestrze są treningi pamięci. – Do tego dochodzą oczywiście fantastyczne wycieczki. W ubiegłym

Pola Nadziei

Foto:  JO

RUTW to ich całe życie

Podczas podsumowania akcji krwiodawców
odwiedził wiceprezydent Jacek Morek.
– Wakacyjna Rudzka Kropla Krwi to
istotne wydarzenie w działalności klubu,
ale nie jedyne. Poczet Sztandarowy Klubu
uczestniczył we mszy żałobnej poświęconej zmarłej prezydent Grażynie Dziedzic
i z okazji 100-lecia przyłączenia Śląska
do Polski. Poczet Sztandarowy Klubu reprezentował także Rudzką Spółdzielnię
Mieszkaniową i nasze miasto na corocznej pielgrzymce krwiodawców w Krako-

wie-Łagiewnikach – mówi Eugeniusz
Gunia. – Nadmieniam również, że wraz
z końcem XVIII Wakacyjnej Rudzkiej Kropli Krwi nie kończą się akcje krwiodawstwa, które jak co tydzień odbywają się
obok naszego Urzędu Miasta w poniedziałki i środy w godzinach od 8 do 14,
na które wszystkich chętnych zapraszamy
– dodaje.

Joanna Oreł
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Targi Śląskiej Książki za nami

Trwa ósma edycja Festu Literackiego „Kakauszale”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną. W minioną środę (19.10) w Stacji Biblioteka odbyły się Targi Śląskiej Książki,
które były szansą na upolowanie publikacji śląskich wydawców oraz zdobycie podpisów
autorów, a także spotkania autorskie. Poza tym chętni mogli wziąć udział w QR’owym poszukiwaniu skarbu Karolu Goduli. Dla gości przygotowano też napój kakauszale z łusek kakaowych.

Będziemy mówili o pewnych tematach
spornych na temat Karola Goduli.
Niespodzianką będzie pokaz strojów
z tamtej epoki i prezentacja walca,
tańca kontaktowego z XIX wieku – zapowiada Krystian Gałuszka.
Gyburstag Karola Goduli rozpocznie się 26 października o godz. 17.30,
a zakończy o 19 wspólną biesiadą.
Joanna Oreł

Foto: JO

Foto: JO

Foto: JO

Foto: JO

Na stanowiskach w Stacji Biblioteka zaprezentowało się 16 wydawców
wraz z książkami, które podpisywane
były przez autorów biorących udział
w targach. – To właśnie od targów
książek wszystko się zaczęło. Chcieliśmy, aby czytelnik mógł zajrzeć do nowych publikacji śląskich autorów
– mówi Krystian Gałuszka, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej.
W ramach trwającego Festu Literackiego „Kakauszale” dotychczas
odbył się ﬁnał Konkursu Poetyckiego
im. ks. N. Bonczyka, gala wręczenia
„Tabulki” (otrzymał ją Alojzy Lysko)
oraz wspomniane VII Targi Śląskiej
Książki połączone z prezentacjami autorskimi, a także QR’owe poszukiwanie skarbu Goduli. W planach jest
jeszcze Gyburstag Karola Goduli.
– Spotkanie to ma promować postać
Karola Goduli. Otworzy je Irena Twardoch z Muzeum Miejskiego swoim wykładem na temat naszego bohatera.

Nina Siwy. Wokal: Patrycja Zając. Piano: Ivo
Czajkowski.
Bilety w cenie: 8 zł

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
IM. H. BISTY
ul. P. Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląska, www.mckrudasl.pl
31 października, 7, 12, 14, 28 listopada, godz.
18.00 ,,Heksy z hołdy”
Scenariusz i reżyseria: Zbigniew Stryj. Asystent
reżysera: Anna Białoń. Scenograﬁa: Zbigniew
Stryj, przy współpracy Magdaleny Chrostek.
Choreograﬁa: Agnieszka Ślusarek. Kostiumy:
Dorota Zeliszek. Muzyka: Patryk Ołdziejewski.
Inspicjent: Magdalena Chrostek. Autor plakatu:
Paweł JaNic Janicki. Występują: Anna Białoń,
Magdalena Chrostek, Jolanta Niestrój-Malisz,
Nina Siwy, Jakub Podgórski, Zbigniew Stryj,
Krzysztof Wierzchowski, Jan Woldan.
Cena biletu: 40 zł (uwzględniane są także zniżki
z Kartą Seniora i Kartą Rodziny 3+ oraz na bilety
grupowe)
Uwaga! Promocje nie łączą się.
28 października, godz. 19.00
„Piosenka Ci nie da zapomnieć”
– recital Tomasza Stockingera
Lata 20. i 30. minionego wieku to okres twórczości znakomitych autorów, poetów, twórców
sceny kabaretowej. Artysta w swoim recitalu
przypomni publiczności „perły” tamtych czasów

jak „Piosenka Ci nie da zapomnieć” czy „Gdy serce drgnie”. Piosenki będą przeplatane rozmową
z publicznością i żartami charakterystycznymi
dla tamtej epoki.
Bilety w cenie: 70 zł
30 października, godz. 13.00
„Robotrons – Niepokonani
Aniołowie Galaktyki”
Interaktywny mega-show dla całej rodziny.
Bilety w cenie: 60, 50 i 40 zł.
Sprzedaż biletów tylko w opcji online.
5 listopada, godz. 18.00
„Chop od mojij baby”
Spektakl komediowy Teatru dla Dorosłych w Bieruniu. Autor: Marcin Melon. Reżyseria: Joanna
Lorenc. Występują: Dagmara Kupczyk, Joanna
Lorenc, Mateusz Duraj, Bartłomiej Jarosz, Sławomir Rosowski.
Bilety w cenie: 25 zł
Rudzka Karta Seniora: rabat 20% (sprzedaż
wyłącznie w kasie MCK).
6 listopada, godz. 12.00
Z cyklu „Krakowski Salon Poezji w Rudzie
Śląskiej” – „Pamiętajcie o ogrodach”
Różne odczytania motywu ogrodu w literaturze
oraz muzyce. Scenariusz i prowadzenie:

6 listopada, godz. 16.00
Z cyklu „Maluchy w krainie dźwięku”
– „Smyki i wybryki”
Koncert umuzykalniający dla niemowląt i dzieci
do lat 6 z rodzinami. W programie królować
będą melodie i piosenki, którym przewodzić
będą skrzypce. To one tym razem nadawać
będą ton zabawom i „brykaniu” najmłodszych
– niemowląt, maluszków i przedszkolaków.
Bilety w cenie: 20 zł – dziecko,
25 zł – rodzic/opiekun
11 listopada, godz. 17.00
Hanysy 2022
Prowadzenie: Grzegorz Poloczek, Bogdan Kalus.
Oprawa artystyczna: Grzegorz Poloczek, Bartos
Band, Katarzyna Piowczyk
Bilety w cenie: 60 zł
13 listopada, godz. 16.00
Z cyklu
„Dzieciak w Filharmonii”
– koncert umuzykalniający dla dzieci od 5 do 10
lat.
Bilety w cenie: 20 zł
13 listopada, godz. 18.00
Z cyklu „Filharmonia Seniora”
– koncert muzyczno-edukacyjny
Bilety w cenie: 20 zł

Do 15 listopada „Mam na imię Ukraina”
– wystawa graﬁki komputerowej dzieci z Zaporoża – Ekspozycja o charakterze multimedialnym.
Galeria „Fryna” w Miejskim Centrum Kultury.
Wstęp wolny
DOM KULTURY
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ-BIELSZOWICACH,
ul. E. Kokota 170,
tel. 32 240-21-25 www.domkulturyrsl.pl
11 listopad, godz.17.00
Kabaret Skeczów Męczących.
Polska Misja Kosmiczna.
Cena biletu: 70 i 80 zł
12 listopada, godz. 20.00
Spektakl muzyczny
„Dirty Dancing dla dorosłych”
Wieczór tanecznych wspomnień, podczas którego para głównych bohaterów ujęta jest w czasach ﬁlmowych oraz nam dzisiejszych w MUSICALU „DIRTY DANCING PO LATACH”.
Cena biletu: 60 zł

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ul. Dworcowa 33, www.biblioteka.r-sl.pl
Stacja Biblioteka
26 października, godz. 17.30
Gyburstag Karola Goduli.
Impreza promująca postać Karola Goduli, mająca charakter sympozjonu, zamykająca „Kakauszale – Fest Literacki 2022”.
Wstęp wolny
4 listopada
Wystawa rzeźby pana Jana Bachanka
Rzeźba w drewnie i materiałach z recyklingu.
MUZEUM MIEJSKIE IM. M. CHROBOKA
ul. Wolności 26, www.muzeum.rsl.pl
17 listopada, godz. 17.00
Konkurs Plastyki Nieprofesjonalnej – otwarcie
wystawy pokonkursowej, wystawa będzie prezentowana do 11 grudnia br. Wystawa „Bramy do Polski” prezentowana będzie do 30 października br.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

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

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych,
na terenie Miasta Ruda Śląska

• wykaz nieruchomości, która
zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem na cele rolnicze
w rej. ul. Stefana Żeromskiego,

Październik 2022 r.

Wyposażenie
w instalację

Stawka
wywoł.
(netto/
zł/m2)

Wadium
(zł)

Lp

Adres lokalu

Pow. lokalu
(m2)

1

Ruda Śląska-Ruda, ul. Gierałtowskiego 3B/02
lokal na parterze w budynku mieszkalnym WMN

84,26
+ piwnica 13,29

elektryczna, wod.-kan.,

12,00

1.500,00

2

Ruda Śląska-Ruda, ul. Piastowska 31/01
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

36,77

elektryczna, wod.-kan.

9,00

500,00

3

Ruda Śląska-Wirek, ul. Sienkiewicza 3/03
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

30,08
+ piwnica 6,98

elektryczna, – ryczałt za
pow. wsp. wod.-kan.

9,00

1.000,00

• wykaz nieruchomości, która
zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejący
ogródek rekreacyjny (przydomowy)
w rej. ul. Cypriana Norwida,

4

Ruda Śląska-Orzegów, ul. K.A.Hlonda 24/03
lokal na piętrze w budynku mieszkalnym

41,52

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

8,00

1.000,00

5

Ruda Śląska-Halemba ul. Energetyków 23/1 lokal na parterze
w budynku usługowym WMN

105,53

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

13,00

3.000,00

• wykaz nieruchomości, która
zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod parking
– miejsca postojowe dla klientów
ﬁrmy w rej. ul. Jana Dobrego.

6

Ruda Śląska-Halemba, ul. Energetyków 23/5
lokal na parterze w budynku usługowym WMN

86,67

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

13,00

3.000,00

7

Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Niedurnego 26/2
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

25,14

elektryczna, wod.-kan,
c.o.

12,00

1.500,00

• wykaz nieruchomości, która
zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod pasiekę
pszczół w rej. ul. Orzegowskiej,
• wykaz nieruchomości, która
zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod miejsca
parkingowe w rej. ul. Czesława
Miłosza,

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od
dnia 26.10.2022 r. do dnia 16.11.2022 r.,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6
(II piętro, obok pok. 217) wykazu
nieruchomości gruntowej
zainwestowanej targowiskiem miejskim,
własności Gminy Miasta Rudy Śląskiej
położonej
w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy
ul. Kościelnej, stanowiącej działkę
oznaczoną
numerem geodezyjnym: 2143/165
o powierzchni 1179 m2, użytek: Bi,
obręb Ruda, zapisanej na k.m.8
oraz w Księdze Wieczystej
nr GL1S/00007252/8,
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: 354 000,00 zł.

Termin
oględzin
lokalu (*)

UWAGA: Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali, umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg
lokali użytkowych/garaże
W przypadku zainteresowania lokalem/należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego wyłącznie w terminie od dnia 7.11.2022 r. do dnia 10.11.2022 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków tj.:
poz. 1, 2
– ul. Janasa 13A
Ruda Śląska-Ruda,
nr tel. 32 248-13-52
poz. 3
– ul. Osiedlowa 6,
Ruda Śląska-Wirek,
nr tel. 32 242-06-48
poz. 4,
– ul. Joanny 18,
Ruda Śląska-Godula,
nr tel. 32 248-17-88
poz. 5, 6
– ul. Solidarności 22,
Ruda Śląska-Halemba,
nr tel. 32 242-64-72
poz. 7
– ul. Markowej 22
Ruda Śląska-Nowy Bytom, nr tel. 32 244-26-50
Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
lub garażu w drodze przetargu na wysokość stawki czynszu najmu winny zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie
nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018r.) umieszczonym na stronie internetowej www.mpgm.com.pl i zobowiązane
są do: przesłania, nie później niż do dnia 14 listopada 2022 r. do godz. 14.00 wyłącznie drogą e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów
niżej wymienionych dokumentów i druków:
• dowód wpłaty wadium na określone lokale użytkowe w wysokości podanej w ogłoszeniu,
• DANE UCZESTNIKA, a w nim m.in. nazwa ﬁrmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz numer PESEL oferenta oraz numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległych zobowiązań ﬁnansowych względem Miasta Ruda Śląska na druku:
GLU/P-1b.
• druk o przetwarzaniu danych osobowych: ABI – 1.
Druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże oraz do
wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/garaż przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331
1000 0010 0109 0321 do dnia 14 listopada 2022 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie wpłaty wadium należy podać, że
wplata dotyczy przetargu lokali użytkowych w dniu 16.11.2022r. oraz pozycję pod którą znajduje się lokal użytkowy w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 8.30 – poz. 1, godz. 9.00 – poz. 2,
godz. 9.30 – poz. 3, godz. 10.00 – poz. 4; godz. 10.30 – poz. 5, godz. 11.00 – poz. 6, godz. 11.30 – poz. 7.
Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego lokalu
użytkowego z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej.
Informacje o lokalach/garażach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, wew. 745
lub 744
Właściciel lub organizator przetargu może wycofać lokal użytkowy z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy
uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego.
Informacje o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań
stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl
Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o. – tel. 32 242-01-33, wew. 745, 744.
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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
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. ﬁrmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
Hydraulik, tel. 797-599-031.
Pożyczka
780-116-672.

szybka

dojazd.

Tel.

Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,70-0,80/kg. Tel. 32
771-61-31, 502-097-300. Ruda ŚląskaChebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
Firma budowlana zatrudni pracowników o specjalizacji ogólnobudowlanej
oraz stażystów i praktykantów. Teren
Ruda Śląska-Katowice. Zatrudnię brygadę do pokrycia dachu dachówką ceramiczną. Tel. 601-504-030.
Pracownik utrzymania terenu zewnętrznego Ruda Śl. kat. B lub T, 668085-925.
Praca interwencyjna/odśnieżanie,
Ruda Śląska, 20-25 zł netto/godz., tel.
604-630-556.

Dekarz tanio, tel. 880-201-358.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel.
606-274-056.

RÓŻNE
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki
– kupię. Tel. 603-280-675.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.
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% doﬁnansowaniem Unijnego Programu Spowolnij
Starzenie. Możliwość dowozu, tel. 501642-492.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ, GOTÓWKA TEL. 501-239405.

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!

Walne zebranie sprawozdawcze Koła PZW nr 51 Ruda Śląska
odbędzie się dnia 27.11.2022 r. o godz. 8.00
w sali Szkoły Muzycznej w Rudzie Śląskiej 9, ul. Niedurnego 36.
Walne zebranie sprawozdawcze Koła PZW nr 92 Halemba
odbędzie się dnia 3.12.2022 r. o godz. 8.00
w Szkole Podstawowej nr 27, im. Jana Pawła II w Halembie,
ul. Zamenhofa 12.

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 zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi, które zostaną oddane w dzierżawę
na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny.

Składanie gotowych elementów
meblowych. Tel. 512-249-399.

NIERUCHOMOŚCI

DARMOWE
PROTEZY ZĘBOWE BEZ KOLEJKI!

| POLECAMY
Danuta Noszczyńska

Wnuczka wariatki.
Alina

Zuzanna Gajewska

Zamieć

Wioletta Sawicka

Wilcze dzieci

Grażyna Jeromin-Gałuszka

Złote nietoperze

Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie
Śląskiej, 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.

MOTORYZACJA
AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155155.
Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

RUDZKA
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
41-700 Ruda Śląska,
ul. Magazynowa 12

Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy, że w dniu
31 października 2022 r.
tj. w poniedziałek kasy
w Dyrekcji i Administracjach
będą nieczynne.
Za wszelkie utrudnienia
serdecznie przepraszamy.
Zarząd RSM

Każdy człowiek rodzi się z szansą na
szczęście. Nie trzeba mu tylko przeszkadzać.
Alina jest kobietą po pięćdziesiątce.
Usilnie stara się wyprzeć z pamięci smutne
dzieciństwo i nieudaną przeszłość. Impulsem do wyprowadzenia się od matki wariatki są narodziny Poli – to dla niej od tej
pory będzie budowała lepsze życie. Jednak
to „lepsze” nie zawsze okazuje się być na
tyle uniwersalne, by każdego nim uszczęśliwić. Przełom w życiu wszystkich trzech
kobiet następuje po powrocie Poli od babci, która wbrew opinii Aliny okazuje się nie
taka straszna. Carmen jest co prawda nieco szalona, ale między babcią i wnuczką
pojawia się silna więź. Pola zabiera się do
naprawienia stosunków miedzy obiema kobietami, lecz u źródeł konﬂiktu leży mroczna, rodowa tajemnica sprzed dwóch pokoleń. Jej stopniowe odkrywanie sprawia,
że nic już nie jest tak oczywiste i że warto
zastanowić się nad powodami czyichś życiowych wyborów, zanim się go osądzi. Bo
zrozumienie to już krok do pojednania. Czy
tak się stanie?

Życie mieszkańców Młynar powoli wraca
do normalności po tragicznych wydarzeniach,
do których latem doszło w miasteczku. Główną bohaterkę, Ewelinę Zawadzką, pochłaniają przygotowania do nadchodzących świąt
Bożego Narodzenia oraz wesela znajomych.
Niestety, święta marzeń zmieniają się
w koszmar. Ojciec Karolinki zabiera córkę
na wigilię do siebie i grozi Ewelinie sądem.
Zrozpaczona kobieta nie znajduje wsparcia
u własnej matki, na domiar złego zaostrza się
konﬂikt z bratem.
A to dopiero początek serii nieszczęść.
Zorganizowana przed ślubem cmentarna sesja fotograﬁczna Anety i Jacka kończy
się tragicznie. Przyszła panna młoda zostaje
znaleziona martwa, w sukni ślubnej, z nożem
wbitym w pierś.
Czy kobieta miała wrogów? Kto chciał się
jej pozbyć? Czyżby narzeczeni mieli przed
sobą mroczne tajemnice? Czy w morderstwo
Anety był zamieszany partner Eweliny?
Zawadzkiej wali się świat. Zostaje sama,
skonﬂiktowana z rodziną, z czarną wizją utraty dziecka i ukochanego. Zdeterminowana, po
raz kolejny podejmuje prywatne śledztwo.

Dziecko wobec wojny jest zawsze oﬁarą, niezależnie po której stronie frontu się
urodziło.
Historie i świadectwa „wilczych dzieci”,
czyli wojennych sierot z obecnych terenów
Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego, które jeszcze długo po 1945 roku
ukrywały się w lasach.
Upadek Trzeciej Rzeszy rozpoczął się
z chwilą wkroczenia Armii Czerwonej do
Prus Wschodnich, pierwszego terytorium
Rzeszy, do którego dotarli sowieccy żołnierze. Rosjanie wystawili Niemcom bardzo
wysoki rachunek za zbrodnie popełnione
przez nazistów na froncie wschodnim.
Bojowy szlak czerwonoarmistów znaczyły stosy bestialsko pomordowanych bezbronnych ludzi, masowe gwałty, grabieże,
pożary i powszechna dewastacja mienia.
Nikt nie był bezpieczny od żądnych zemsty
sowieckich zdobywców. Śmiertelne żniwo
wśród ludności cywilnej zbierał też przeraźliwy głód. Gdy umierały matki, dzieci,
często kilkuletnie, zostawały same.

Obie kochały tego samego mężczyznę
i obie zostały przez niego skrzywdzone.
Pełna uroku historia dwóch kobiet, które mimo zupełnie różnych charakterów
muszą razem zmierzyć się z przewrotnym
losem. Obie kochały tego samego mężczyznę i obie zostały przez niego skrzywdzone. Razem odkrywają jego mroczną
tajemnicę. Ciekawie skonstruowana fabuła, żywe dialogi oraz wątek sensacyjny
sprawiają, że sceny z powieści przesuwają
się niczym obraz ﬁlmowy.
– Nieodparty urok tej powieści polega
przede wszystkim na niezwyczajnym opisie prostego i bardzo zwyczajnego życia.
Nagle to, czego zwykle nie zauważamy
w otaczającym nas świecie i ludziach,
staje się wyraźne, nazwane, zmusza do reﬂeksji, wstrząsa nami lub nas wzrusza. Jeromin-Gałuszka nie widzi przecież innego
świata niż my, a jednak dostrzega w nim
o wiele więcej. I z niebywałą dokładnością
i wrażliwością to opisuje. Prostym, współczesnym, często dosadnym językiem. […]
Tę książkę czyta się jednym tchem, a po jej
przeczytaniu chce się być lepszym człowiekiem… – Janusz Leon Wiśniewski
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Piłka nożna

Futsal

Z piekła do nieba
kowało fauli, żółtych kartek i dyskusji z sędziami. Stroną aktywniejszą była jednak
Urania, która w 64. doprowadziła do stanu
2:2. Tym razem na listę strzelców wpisał
się Bartosz Nowakowski, który pewnie
wykorzystał akcję prawym skrzydłem. Gospodarze poszli za ciosem i już dwie minuty później Dawid Ogiński dał Uranii prowadzenie, dobijając strzał Henisza. Zawodnicy Orła reklamowali spalonego, ale
sędzia liniowy pozostał niewzruszony.
Zwycięstwo Uranii to nie tylko zasługa
dobrze funkcjonującego ataku, ale także
świetnych interwencji Rafała Pardeli.
Bramkarz gospodarzy dwukrotnie „wyciągał” uderzenia rywali głową w drugiej połowie, co przyczyniło się do tego, że Urania nadal była w grze. Gości ostatecznie
dobił w 80. minucie swoim drugim golem
Nowakowski, który wykorzystał podanie
Seweryna Zalewskiego po sprawnie przeprowadzonej kontrze. Do ostatnich chwil
gospodarze kontrolowali przebieg gry. Ponadto goście zakończyli mecz w dziesiątkę, gdy drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną obejrzał strzelec drugiego gola Dominik Piecha.
Dzięki zwycięstwu kochłowiczanie
umocnili się na szczycie tabeli. Nad Orłem
mają już cztery punkty przewagi, a nad
trzecią Kamionką Mikołów sześć.

Niepokonana w tym sezonie
Urania strzeliła w dziesięciu
meczach A klasy już 41 goli.

Foto: DK

Urania Ruda Śląska pokonała w meczu na
szczycie A klasy Orła Mokre 4:2, mimo iż do
przerwy przegrywała 1:2. Dwa gole dla gospodarzy zdobył Bartosz Nowakowski.
Obie drużyny przystępowały do meczu
10. kolejki A klasy jako lider i wicelider
tabeli. Urania do tej pory nie przegrała
żadnego meczu i zremisowała jeden, natomiast Orzeł poniósł jedną porażkę. Spotkanie na stadionie przy ulicy Tunkla zapowiadało się na hit i nie zawiodło pod żadnym względem. Już w 8. minucie byliśmy
świadkami przepięknej bramki. Goście
niedokładnie wybili piłkę po rzucie rożnym. Ta wpadła pod nogi Dawida Henisza,
który uderzył w samo okienko. Orzeł ruszył po wyrównanie, jednak przez większość pierwszej połowy obie drużyny
stwarzały zagrożenie głównie po stałych
fragmentach gry. W 37. minucie było już
1:1 – kontrę gości przeprowadzoną lewym
skrzydłem wykorzystał Robert Dymowski.
Urania nie zdołała odpowiedzieć, gdyż
sześć minut później arbiter spotkania podyktował ,,jedenastkę” za faul w polu karnym. Do piłki podszedł Dominik Piecha
i pewnie zamienił karnego na bramkę,
dzięki czemu goście zeszli na przerwę
z prowadzeniem.
W drugiej połowie licznie zgromadzeni
kibice oglądali rwaną grę, w której nie bra-

Akademicy lepsi
w Halembie

Urania Ruda Śląska
– Orzeł Mokre 4:2 (1:2)
Henisz 8’, Nowakowski 64’, 80’, Ogiński 66’ – Dymowski 37’, Piecha 43’
Urania: Pardela – Czajor, Drapała
(90’ Halusa), Kokot, Mazurek, Henisz,
Kołodziej, Kulisz (46’ Mzyk), Zalewski,
Ogiński (75’ Dobrowolski), Nowakowski.
Orzeł: Iskała – Dymowski, Iwański,
Janoszka (63’ Cioch), Kołodziej, Książek,
Piecha, Pokorski, Skrobek, Szary, Szulc.
Żółte kartki: Pardela, Kołodziej, Kulisz – Piecha, Skrobek.
Czerwone kartki: Piecha (druga żółta).

DK

Gwiazda Ruda Śląska przegrała 4:5
(1:3) z AZS UEK Kraków w piątej kolejce
I ligi futsalu. Dla zespołu Wiktora Grzywaczewskiego była to trzecia porażka
w sezonie. Zespół Gwiazdy mógł mieć do
siebie sporo pretensji po pierwszej połowie. Już w 3. minucie goście objęli prowadzenie, za sprawą uderzenia z dystansu
Mateusza Mroczki. Sześć minut później na
2:0 podwyższył Tadeusz Dziarmaga, który
dobił karnego obronionego przez Bogdziewicza. W dwunastej minucie natomiast
zawiodło krycie przy rzucie rożnym. Nieobstawiony Jakub Ptak celnie uderzył
z dystansu i dał Akademikom trzybramkowe prowadzenie. W tym momencie gospodarze w końcu się przebudzili i przejęli
inicjatywę. Jeszcze przed przerwą strzałem z prawego skrzydła deficyt bramkowy
zmniejszył Konrad Gładkowski.
W drugich 20 minutach oglądaliśmy zupełnie inną Gwiazdę – przede wszystkim
skuteczniejszą pod bramką rywala.
W 26. minucie swojego drugiego gola zdobył uderzeniem z dystansu Gładkowski.
Goście wprawdzie odpowiedzieli strzałem
Jakuba Ptaka już dwie minuty później, ale
to nie zatrzymało rudzian. Najpierw bramkarz Gwiazdy Łukasz Bogdziewicz wyko-

rzystał niefrasobliwość swojego vis-a-vis.
Rafał Aksamit, bramkarz krakowian, postanowił sam przeprowadzić akcję, ale jego strzał pewnie obronił Bogdziewicz i nie
namyślając się długo, kopnął celnie futsalówką w kierunku pustej bramki AZS-u.
W 31. minucie Gwiazda w końcu doprowadziła do upragnionego remisu. Przeprowadzający kontrę Mateusz Dynek, chciał
dograć piłkę w pole karne, ale jego podanie przeciął Dziarmaga tak szczęśliwie dla
gospodarzy, że ta wpadła do bramki. Nie
udało się jednak Gwieździe utrzymać remisu, gdyż Akademicy przeprowadzili
składną kombinacyjną akcję, którą pewnie
wykończył, niejako rehabilitując się za
bramkę samobójczą, Dziarmaga.
Gwiazda Ruda Śląska
– AZS UEK Kraków 4:5 (1:3)
Gładkowski 16’, 26’, Bogdziewicz 28’,
Dziarmaga 31’ (sam.) – Mroczka 3’, Dziarmaga 9’, 35’, Ptak 12’ 28’.
Gwiazda (wyjściowa piątka): Bogdziewicz – Grzywaczewski, Dynek, Gładkowski, Pleszak.
AZS (wyjściowa piątka): Aksamit
– Hady, Ptak, Pyś, Urbaniec.
Żółte kartki: Brysz – Witaszyk, Hady.
DK
REKLAMA
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Biegi

Foto: MOSiR Ruda Śląska

Wyniki październikowego Biegu Wiewiórki

Sobotni Bieg Wiewiórki był przedostatnim w tym roku.
227 biegaczek, biegaczy i fanów nordic
walking stanęło w sobotę (22.10) na stacie
VIII Biegu Wiewiórki. Impreza tradycyjnie odbyła się na terenie lasów halembskich oraz Szkoły Podstawowej nr 15
Sportowej.
Najszybszy w rywalizacji dzieci, podobnie jak we wrześniu, był Bartosz Jankowski, który osiągnął czas 3,59. Drugi na
mecie zameldował się Maciej Opiłka, któ-

ry zaliczył identyczny czas (3,59). Trzeci
był natomiast Krzysztof Wawrzyczek
(4,03). Wśród dziewcząt najlepsza była
Paulina Gabryś (4,13 – piąty wynik w klasyfikacji ogólnej), kolejna Magdalena
Podgórska (4,18 – siódmy wynik), a trzecia Martyna Hamerla (4,40 – czternasty
wynik).
Bieg główny, w ramach którego zawodniczki i zawodnicy mogli przebiec do pię-

ciu okrążeń, przyniósł następujące rozstrzygnięcia. Najszybszy był Adam Szołtysek, który zakończył zmagania z czasem
01:38,27. Drugi wynik osiągnął Piotr Jagielski (01:40,24), a trzeci Zbigniew Palka
(01:42,50). Z kolei wśród kobiet pierwsza
na mecie zameldowała się Dorota SobelAdamska (01:47,32 – szósty wynik w ogólnej klasyfikacji), druga była Magdalena
Żurek (01:58,13 – siódmy wynik), a trzecia
Julia Kurek (02:11,41 – dziewiąty wynik).
W rywalizacji nordic walking kolejne
zwycięstwo odniósł Adam Tkocz, który
regulaminowe trzy okrążenia pokonał
w czasie 01:33,21. Drugi na mecie był Tomasz Taisner (01:34,37), a trzecia na metę
dotarła Aleksandra Taisner (01:41,23).
Wśród panów trzeci wynik osiągnął
Krzysztof Pawliszak 01:46,45 (czwarty
wynik rywalizacji). W rywalizacji kobiet
druga była Ewa Czyżycka (01:47,16 – piąty wynik), a trzecia Aneta Franke (01:49,10
– szósty wynik).

DK

Siatkówka

Dwie porażki siatkarek

Drużyna KPKS-u Halemba przegrała
dwa weekendowe spotkania w ramach
I Ligi Śląskiej Kobiet. W sobotę (22.10)
zespół z Halemby uległ na wyjeździe po
wyrównanym meczu MKS-owi Dąbrowa
Górnicza 1:3 (24:26, 22:25, 25:17, 22:26).
Okazja do rehabilitacji pojawiła się już następnego dnia – do halembskiej hali

Foto: DK

Mimo
fantastycznej
walki
w tie-breaku
KPKS
musiał
uznać
wyższość
UKS-u
Gwiazdy
Tarnowskie
Góry.

MOSiR przyjechała drużyna UKS Gwiazda Tarnowskie Góry, czyli do weekendu
jedyny zespół, który w lidze jeszcze nie
odniósł zwycięstwa.
Pierwszy set przebiegł po myśli podopiecznych Aleksandry Olszowiec. Halembianki lepiej prezentowały się m.in. na
zagrywce i pewnie wygrały do siedemna-

stu. W drugim secie rywalki znacząco
podniosły poziom trudności i w końcówce
wyrwały zwycięstwo 25:22. W trzecim secie KPKS szybko wyszedł na prowadzenie, które rywalkom udało się zmniejszyć
tuż przed piłką setową. Ostatecznie trzeci
set i tak padł łupem halembianek do 22.
Szczególnie trudny dla KPKS-u był
czwarty set, gdy żaden z elementów gry
nie wyglądał poprawnie. Gwiazda pewnie
wygrała seta do 14 i ze zdecydowanie
większą wiarą w siebie przystąpiły do tiebreaka. Początkowo wydawało się, że gościnie wygrają go bez historii, gdyż prowadziły już 8:3. Jednak po zmianie stron
zawodniczki KPKS-u grały w dużym skupieniu i doprowadziły do remisu 8:8. Gdy
wydawało się, że szturmem wygrają cały
mecz, do głosu doszły rywalki, które wyszły na prowadzenie 14:10. Tu znów halembianki wykazały się ogromną determinacją, bo znów doprowadziły do remisu,
tym razem 15:15. Ostatecznie Gwiazda
zwyciężyła 19:17 i cały mecz 3:2, jednak
postawa KPKS-u w tie-breaku zasługuje
na uznanie. 
DK

Ponadto grali
– Gwiazda zremisowała na własnym boisku z Jastrzębiem 2:2. Gole dla gospodarzy zdobyli Hubert Szaraniec i Daniel Jagodziński, a dla zespołu z Bielszowic Krystian Brzeziński i Patryk Nowok.
Identyczny rezultat padł w niedzielnym
(23.10) meczu Wawelu Wirek z Hetmanem 22 Katowice, jednak gospodarze nie
mogą być z tego wyniku zadowoleni. Wawel po golach Igora Chudzińskiego
i Grzegorza Kokoszki prowadził do prze-

Akrobatyka

Podwójny sukces KPKS-u

To był bardzo udany weekend dla akrobatów z Halemby.
Akrobatki i akrobaci KPKS-u ,,Halemba” w miniony weekend wystąpili na
dwóch turniejach. Starsza grupa klubu zaprezentowała się podczas Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiego Turnieju
w Akrobatyce Sportowej w Łańcucie,
młodsza natomiast wystąpiła podczas turnieju andrzejkowego – Otwartych Mistrzostwach Małopolski w Akrobatyce
Sportowej w Libiążu.
Podczas zawodów w Łańcucie po złoto
w dwójkach dziewcząt sięgnęły: Zofia
Przechrzta i Maja Mrozek (kat. wiekowa
11-16 lat), a także Zofia Krawieczek i Alicja Szal (kat. wiekowa Youth). Trzecie
miejsce w II klasie sportowej zajęły Natalia Dziób i Lilianna Szudy. W tej samej
kategorii Paulina Baran i Alicja Halor były
czwarte, a Julia Kuczera i Martyna Rzepka
piąte. Pierwsze miejsce w trójkach kobiet
w kategorii junior zajęły z kolei Emilia

Urbańska, Emilia Wodyk i Emilia Biernat.
W kategorii 11-16 lat drugie miejsce zajęły Emilia Żurakowska, Liliana Winiarska
i Zuzanna Klapuch, a trzecie były Nadia
Wróżek, Agata Kołodziej i Martyna Szymik. Natomiast w kategorii youth Zuzanna
Krawieczek, Laura Wilczek i Lena Bury
były trzecie, a Iga Patyńska, Tkaczyk Wiktora i Maja Macha piąte. W dwójkach mieszanych zwyciężyła Julia Jessel z Szymonem Jaworkiem (kat. wiek 11-16 lat), a Lena Nowara i Mikołaj Czornik zajęli drugą
lokatę w kategorii youth.
W Libiążu akrobaci KPKS-u sięgnęli po
trzy medale w klasie młodzieżowej. Złoto
w dwójkach mieszanych zdobyli Nela
Dyrka i Artur Krzysteczko, a w trójkach
dziewcząt Katarzyna Jabłońska, Nela Szudy i Aleksandra Jeruzal. Po brąz ponadto
sięgnęły Katarzyna Jabłońska i Nela Szudy (dwójka dziewcząt). 
DK

Zapasy

Paulina Danisz blisko medalu
Zawodniczka ZKS-u Slavii Ruda Śląska, Paulina Danisz, zajęła piąte miejsce
podczas Mistrzostw Świata U23 w zapasach. Zawody odbyły się w dniach
17-23.10 w Pontevederze.
W Hiszpanii Paulina Danisz w pierwszej rundzie spotkała się z Japonką Nonoką Ozaki. Tu nasza zawodniczka przegrała
przez przewagę techniczną rywalki. Dalsze występy Polki w tym wypadku zależały od wyników Japonki, która w ćwierćfinale pokonała swoją rywalkę – Hsin-Ping
Pai z Tajwanu. Dla Danisz oznaczało to

możliwość dalszej walki w repasażach,
w których zmierzyła się ze wspomnianą
zapaśniczką z Tajwanu. Ostatecznie Paulina zwyciężyła na punkty 7:4. W starciu
o brązowy medal uległa jednak Kanadyjce
Anie Godinez Gonzalez, która okazała się
lepsza przez przewagę techniczną. Dla Danisz był to drugi duży turniej, który ukończyła na piątym miejscu. Przypomnijmy,
że w marcowych Mistrzostwach Europy
U23 w Płowdiwie (Bułgaria) nasza zawodniczka również zajęła piątą lokatę.

DK

MMA

Sędziowie rozstrzygnęli

Piłka nożna

W innych weekendowych spotkaniach
nasze drużyny piłkarskie grały ze zmiennym szczęściem. Slavia Ruda Śląska uległa Cyklonowi Rogoźnik 1:2, mimo iż jako pierwsza objęła prowadzenie dzięki
trafieniu Michała Taładego. Goście wyrównali przed przerwą, a zwycięską bramkę zdobyli w 61. minucie. Podopieczni Jarosława Zajdla po jedenastu kolejkach są 9
w tabeli klasy okręgowej. Rudzkie drużyny z A klasy znów spotkały się w derbach

SPORT | 26.10.2022

Foto: KPKS „Halemba”

www.wiadomoscirudzkie.pl

rwy 2:1, ale goście ostatecznie doprowadzili do remisu. Również w niedzielę
swój mecz rozegrał Grunwald, który
zmierzył się z Górnikiem Wesoła, czyli
jednym z dwóch zespołów, który przed
weekendową kolejką nie miał zwycięstwa
na swoim koncie. Niestety dla Zielonych
przełamanie przyszło właśnie w niedzielę, gdyż Górnik pokonał u siebie Grunwald 2:0.

DK

Rudzianin Kamil Wojciechowski pokonał Łukasza Olecha niejednogłośną decyzją sędziów (28-29, 29-28, 29-28) podczas
gali FEN MMA 42, która odbyła się
15 października we Wrocławiu.
Zwycięstwo w stolicy województwa
dolnośląskiego było siódmym dla Wojciechowskiego w formule MMA. Trener
rudzkiego Nelson Clubu mierzył się
z o dziesięć lat młodszym Łukaszem Olechem, dla którego była ta pierwsza porażka. W tym roku Kamil Wojciechowski pokonał już Kornela Zapadkę (w styczniu

podczas gali FEN MMA 38) oraz Arkadiusza Jędraczkę (w lipcu w ramach gali Seaside BattleS).
We Wrocławiu natomiast Wojciechowski był stroną przeważającą, m.in. złapał
rywala w klinczu i przewrócił. Olech natomiast głównie kontrował ciosami prostymi, a także był bliski zakończenia pojedynku w pierwszej rundzie poprzez trójkąt
nogami, z którego jednak Wojciechowski
zdołał uciec. Ostatecznie po trzech rundach sędziowie orzekli trzecie zwycięstwo
Wojciechowskiego podczas gal FEN. DK
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