
Nr 42/1093

www.wiadomoscirudzkie.pl

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNYISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 

Dbamy o bezpieczeństwo

„Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina” to hasło, które po raz czwarty przyświeca 
kampanii społecznej organizowanej przez „Wiadomości Rudzkie”. Już za tydzień (23.10.) za 
pośrednictwem gazety rozdamy Państwu 20 tys. zaproszeń do bezpłatnego sprawdzenia swo-
jego samochodu w wybranych stacjach diagnostycznych na terenie miasta. W specjalnym 
dodatku poświęconym kampanii przeczytacie Państwo gdzie i jak z akcji skorzystać. 

Dziś
w numerze:

REKLAMA

16 października
(środa)
2013 r.

– Takich akcji nigdy za wiele, po-
nieważ zwiększanie świadomości 
kierowców i wpływanie na poprawę 
bezpieczeństwa na drogach to spra-
wa nadrzędna. Mieszkańcy już we 
wrześniu dzwonili do redakcji i py-
tali kiedy dostaną zaproszenie do 
stacji diagnostycznych. To nas bar-
dzo cieszy, ponieważ coraz więcej 
osób ma świadomość, że bezpiecz-

na jazda to jazda samochodem bez 
usterek – tłumaczy Izabela Nowro-
tek, specjalista ds. marketingu 
w „Wiadomościach Rudzkich”. 

Z roku na rok w akcji uczestni-
czy coraz więcej osób. Choć jest 
ona kierowana do mieszkańców 
Rudy Śląskiej, z zaproszeń korzy-
stają również kierowcy z miast 
ościennych.

REKLAMA

– Uczestniczyłem w kampanii na 
wiosnę i muszę przyznać, że to bar-
dzo fajna inicjatywa. Dbam o swój 
samochód, ale zawsze wolę dmu-
chać na zimne i sprawdzić, czy 
wszystko jest w porządku. Czasem 
coś, czego nie widać gołym okiem, 
może być zagrożeniem – mówi Da-
rek, kierowca z Bykowiny. – Zno-
wu pojadę i sprawdzę, czy aby na 
pewno przez tych kilka miesięcy 
nic się w samochodzie nie zepsuło 
– deklaruje swój udział w kampanii.

– Dużo podróżuję i to nie tylko 
po mieście. Cieszę się, że będę 
mógł podjechać na stację i spraw-
dzić swoje auto – mówi Tomasz, 
kierowca z Nowego Bytomia i do-
daje: – Jeżdżę nie tylko sam, ale 
z całą rodziną i muszę mieć pew-
ność, że to podróżowanie jest bez-
pieczne.

Zaproszenia trafi ą do mieszkań-
ców za pośrednictwem gazety już 
za tydzień. Będą dostępne również 
w wersji elektronicznej na stronie 

www.wiadomoscirudzkie.pl. Z za-
proszeniem będzie można spraw-
dzić stan techniczny pojazdów. 
Diagności zwrócą uwagę na zawie-
szenie, ogumienie, światła, pomo-
gą w rozstrzygnięciu dylematów 
związanych ze stanem klimatyza-
cji. Jeżeli samochód będzie nie-
sprawny, stacje diagnostyczne nie 
będą zatrzymywały dowodów reje-
stracyjnych, ponieważ to nie są 
obowiązkowe, coroczne przeglądy. 

– Zachęcamy wszystkich do 
udziału w tej akcji. Wystarczy po-
święcić kilkanaście minut, by mieć 
pewność, że jeździmy bezpiecznie. 
W tym roku zamiast naklejek z logo 
kampanii każdy kierowca, który 
przyjedzie sprawdzić stan technicz-
ny samochodu, dostanie zapach do 
zawieszenia na lusterku z logoty-
pem akcji. Ma to przypominać kie-
rowcom o bezpiecznej jeździe – 
wyjaśnia Izabela Nowrotek z „Wia-
domości Rudzkich”. 

Anna Piątek
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Kradzież w myjni
Od pewnego czasu w jednej 

z automyjni w Rudzie Śląskiej do-
chodzi do kradzieży. Nocą niezna-
ni sprawcy wykradają z automa-
tów pieniądze. Osoby, które były 
świadkami takiego zdarzenia lub 
posiadają w tej sprawie jakieś in-
formacje, prosimy o kontakt z re-
dakcją (32 248-60-97). Za pomoc 
czeka nagroda.

Poszukiwanie z sukcesem
Wyszedł na spacer na grzyby 

przed południem. Gdy po kilku go-
dzinach nie wracał do domu,  
zaniepokojona rodzina 86-letniego  
mężczyzny powiadomiła policję. 
Poszukiwania trwały cały wieczór, 
aż do godziny 4.00 rano następne-
go dnia. Kolejne rozpoczęły się  
o godzinie 6.00. W akcji wzięli 
udział policjanci z Rudy Śląskiej 
i Katowic. Użyto też psów i śmi-
głowca z kamerą termowizyjną. 
Finalnie mężczyznę znaleziono 
w jednym z rowów na terenie la-
sów mikołowskich. Mężczyzna po-
za domem przebywał ponad dobę.

Jazda z promilami
We wtorkowy wieczór (8.10.) 

w Rudzie Śl.-Halembie 39-letni 
rowerzysta został zatrzymany 
przez patrol straży miejskiej. 
Uwagę strażników zwróciło nie-
przewidywalne zachowanie męż-
czyzny. Nie potrafił on utrzymać 
prostego toru jazdy, nie zachowy-
wał należytej ostrożności, gwał-
townie hamował i zmuszał do tego 
również innych kierowców. Bada-
nie wykazało, że w powietrzu wy-
dychanym przez mężczyznę, znaj-
duje się 1,76 promila alkoholu.

Wjechała w drzewo
Do zdarzenia doszło na drodze 

z Halemby do Bielszowic. W śro-
dę (9.10.) w godzinach popołu-
dniowych kobieta kierująca samo-
chodem marki Renault z niezna-
nych przyczyn wjechała w drzewo 
w rejonie ulicy Halembskiej 44. 
W wyniku zdarzenia odniosła 
drobne obrażenia.

Świadkowie poszukiwani
Policjanci ustalają okoliczności 

potrącenia, do którego doszło 
w Wirku w pobliżu centrum han-
dlowego. Motocyklista potrącił 
tam przechodzącą przez pasy ko-
bietę i uciekł z miejsca wypadku 
w kierunku Halemby. Policja pro-
si o kontakt osoby, które posiadają 
informacje w tej sprawie.

Statystyki
Urodzenia  – 42 
Zgony  – 31 
Małżeństwa  – 13 
Rozwody  – 0

TEMAT TYGODNIA

Poradnik Innego Myślenia
– Bardzo dużo jest osób z Zespo-

łem Aspergera, autyzmem i ADHD. 
Są to przede wszystkim dzieci. Oso-
by współpracujące z nimi bądź ich 
rodzice często nie wiedzą jak sobie 
w tej sytuacji poradzić oraz jak wy-
tłumaczyć innym, dlaczego dziecko 
zachowuje się tak a nie inaczej – 
tłumaczyła jak narodziła się idea 
zorganizowania konferencji Elżbie-
ta Kuś z Rudzkiego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Niebanalnych In-nI oraz 
Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Rudzie Śląskiej.

Głównym celem konferencji by-
ło uświadomienie otoczenia. Za-
działano więc na różnych frontach. 
We wtorek w bielszowickim Domu 
Kultury specjaliści w tych tematach 
podzielili się swoją wiedzą z rodzi-
cami, nauczycielami, lekarzami, 
psychologami, pedagogami i tera-
peutami. W środę natomiast w kinie 
„Patria” wyświetlono film pt. „Ma-

Kiedyś, gdy dziecko się wierciło bądź rozrabiało uważano, że jest po prostu niegrzeczne. Dzisiaj, chociaż wiadomo, że może to 
być przyczyną choroby, nadal nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak z takim dzieckiem sobie poradzić. Naprzeciw osobom 
mającym kontakt z dziećmi chorującymi na Zespół Aspergera lub ADHD wyszło Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych 
In-nI, które wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rudzie Śląskiej zorganizowało dwudniową (8-9.10.) konferencję 
naukową. Szereg informacji, porad i refleksji utworzyły razem „Poradnik Innego Myślenia”.

ry i Max” w reżyserii Adama Elio-
ta. Dedykowano go nie tylko  
dorosłym, ale także dzieciom  
i młodzieży.

– Warto pamiętać, że kontakt 
człowieka z człowiekiem jest zupeł-
nie inny niż kontakt człowieka ze 
sztuką. Film „Mary i Max” jest ani-
macją, a więc ten dystans jest jesz-
cze zwielokrotniony. Poznawanie 
w taki sposób jakichkolwiek proble-
mów świata jest zdecydowanie ła-
twiejsze i milsze oraz ma efekty wy-
mierne – dzieci wiedzą co to jest 
Zespół Aspergera, jak chorzy się 
zachowują i dlaczego tak się dzieje 
– mówił Krzysztof Kasprzyk 
z Rudzkiego Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Niebanalnych In-nI.

Dotarcie do różnych grup społecz-
nych było priorytetem, jak bowiem 
wielokrotnie podkreślano w trakcie 
konferencji, zrozumienie otoczenia 
jest w przypadku tych zaburzeń nie-

zwykle istotne. – Problem w przy-
padku tych chorób polega bardziej 
na tym, że to my musimy dostoso-
wać swoją wiedzę, umiejętności  
i postępowanie codzienne do opieki 
nad dziećmi(…). Musimy tak postę-

pować, by uciążliwość tego scho-
rzenia była jak najmniejsza – pod-
kreślała Halina Kozioł-Woźnikow-
ska, dyrektor Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Rudzie 
Śląskiej.

Feliks Matusiak – lekarz, psycholog i psychoterapeuta. Pracuje 
w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

– Czy ADHD istnieje? W rozumieniu systemu medycznego jest taka 
choroba jak ADHD. Natomiast z punktu widzenia jednostek, które cier-
pią, istnieje zespół objawów wpływających na ich życie. My go nazywa-
my teraz ADHD. Głównym objawem tej choroby są trudności w funk-

cjonowaniu. W związku z tym niezwykle ważna jest otwartość rodziców 
w komunikacji ze szkołą i nauczycielami. Jeżeli oni sugerują, że wystę-
pują jakieś trudności, to nie należy torpedować dziecka, zmuszając je 
by do godzin porannych uczyło się bądź też obrażać się na nauczyciela. 
Warto wspólnie zastanowić się na czym te trudności polegają i udać się 
do specjalisty. Trzeba jednak być bardzo ostrożnym w tym kiedy posił-
kować się medycyną czy psychiatrią. Czasem rozpoznanie lub diagnozy 
mogą sprawić, że komuś przyklei się pewną etykietę, co finalnie może 
doprowadzić do większego upośledzenia funkcjonowania danej osoby. 
Dzieje się tak na przykład, gdy trudności szkolne są nieznaczne, a zo-
stają zdiagnozowane i włączony zostanie tryb nauczania indywidualne-
go. Ma to za zadanie pomóc dziecku, ale finalnie rozwojowo będzie to 
dla niego niekorzystne. Nie można też przesadzać w drugą stronę. Jeże-
li jest coś, co można opisać i będzie niosło to konkretną pomoc dla 
dziecka, to wówczas ma to sens. ADHD nie powinno się bać. Jeśli wy-
stępuje trudność to trzeba się z nią zmierzyć. Teraz farmakoterapia jest 
w miarę bezpieczna i bardzo skuteczna.

Zdaniem eksperta

Sandra Hajduk – sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

Konferencja to owoc współpracy Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych In-
nI oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej. Foto: SH
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– Pani Prezydent, mieszkańcy 
Rudy Śląskiej już trochę się niepo-
koili, że w tym roku zapomniała 
Pani o spotkaniach z nimi. Po-
przednio rozpoczęły się one na po-
czątku października, a teraz do-
piero pod koniec tego miesiąca?

– Jak Pani widzi, nie ma się czego 
obawiać. Nawet przez myśl mi nie 
przeszło, by rezygnować ze spotkań 
z rudzianami. Wielokrotnie mówi-
łam, że te spotkania są dla mnie bar-
dzo ważne. Dzięki nim mam bez-
pośredni kontakt z mieszkańcami. 
Spotkania zaczynamy później ze 
względu na wiele spraw jakimi ra-
zem z moimi współpracownikami 
musieliśmy się ostatnio zajmować. 
Budżet obywatelski, strategia roz-
woju miasta oraz projekt przyszło-
rocznego budżetu Rudy Śląskiej, to 
najważniejsze z nich.

– I to są rozumiem sprawy, któ-
re będą poruszane podczas paź-
dziernikowo-listopadowych spo-
tkań?

– Myślę, że tak. Mam mieszkań-
com sporo do powiedzenia. Jak 
Pani wiadomo, w chwili obecnej 
rudzianie  mogą wybierać inwesty-
cje, które ich zdaniem, powinny 
być realizowane w ramach budże-
tu obywatelskiego w przyszłym 
roku. Zainteresowanie tym tema-

tem było spore, z czego bardzo się 
cieszę.  

Przypomnę, że do urzędu wpłynę-
ło ponad 90 propozycji inwestycji 
obywatelskich. Warto zwrócić uwagę 
na to, jakie to były propozycje. Otóż 
mieszkańcy chcieli, byśmy w przy-
szłym roku budowali na ich osie-
dlach place zabaw, chodniki oraz 
urządzenia służące do rekreacji 
i wypoczynku. Proszę zwrócić uwa-
gę na postulat budowy placów za-
baw. Otóż od początku mojej kaden-
cji wybudowaliśmy około 20 takich 
placów. Wydawać by się mogło, że 
sporo. Okazuje się, że jednak wciąż 
za mało. Tymczasem opozycja kry-
tykuje mnie właśnie za taki kierunek 
działań. Jeden z opozycyjnych rad-
nych mówi wprost, że budowa pla-
ców zabaw, to żadna inwestycja.

– Słucha Pani ludzi, spotyka się 
z nimi, realizuje to czego chcą, ale 
nie przekłada się to na sympatię 
wobec Pani. Z Diagnozy Społecz-
nej 2013 wynika, że ponad 18 
proc. rudzian często denerwowa-
ły decyzje i działania miejsco-
wych władz.

– Przypomnę, że z  tej samej dia-
gnozy wynika, iż mieszkańcy Rudy 
Śląskiej są bardzo zadowoleni  
z życia w swoim mieście. Jak wia-
domo Ruda Śląska zajęła w tym 

rankingu wysokie 4 miejsce. Ale 
odnosząc się do Pani pytania chcę 
zwrócić uwagę, że ankieterzy pytali 
o decyzje i działania miejscowych 
władz, a nie tylko prezydenta. Miej-
scowe władze to nie tylko prezy-
dent, ale również Rada Miasta. Na-
leżałoby w tej sytuacji ustalić, w ja-
kim stopniu ja zapracowałam na ten 
wynik, a w jakim Rada Miasta. 

– Co Pani ma na myśli?
– Może ludzie mają dosyć nie-

ustannej wojny, jaką opozycja pro-
wadzi ze mną od początku kadencji, 
albo dosyć referendów w sprawie 
odwołania prezydenta miasta. Mam 
na to dowód. Dwa lata temu z po-
czynań władz Rudy Śląskiej było 

Spotkaj się z prezydent miasta

23 października ruszają spotkania  prezydent miasta z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Pierwsze z nich odbędzie się w DK 
Bielszowice – ostatnie  20 listopada w Gimnazjum nr 5 w Orzegowie. – Te spotkania są dla mnie niezwykle ważne, dzięki nim 
mam bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Chcę informować o bieżących sprawach związanych z Rudą Śląską, chcę również 
wiedzieć jak żyją mieszkańcy – zapowiada prezydent  Grażyna Dziedzic. W sumie odbędzie się 10 spotkań, na których pytania 
będą mogli zadać mieszkańcy każdej  dzielnicy.

niezadowolonych zaledwie 8,5 
proc. mieszkańców Rudy Śląskiej. 
A przecież już wtedy musiałam po-
dejmować trudne decyzje związane 
z oszczędnościami. Przypomnę, że 
to właśnie wtedy musieliśmy znacz-
nie ograniczyć inwestycje, wydatki, 
a nawet zwolnić około 100  urzędni-
ków. I wtedy jakoś niezadowolo-
nych było zdecydowanie mniej.

Reasumując, moje zdanie  w tej 
sprawie jest takie, że mieszkańcy 
mają dosyć wojny politycznej 
w mieście. Słyszę to zresztą pod-
czas wielu spotkań i pewnie usłyszę 
teraz.

– Dziękuję za rozmowę.
Monika Herman-Sopniewska

HArmoNogrAm  
spotkAń  

prEZydENt mIAstA  
Z mIEsZkAńcAmI

23 października, godz. 17.00 • 
– Bielszowice, Dom Kultury 
w Bielszowicach przy  
ul. Kokota 170, 

28 października, godz. 17.00  • 
– Kochłowice,  Szkoła Podstawo-
wa nr 18 przy  
ul. Łukasiewicza 7, 

29 października, godz. 17.00  • 
– Bykowina, ROD Sielanka przy 
ul. Plebiscytowej, 

4 listopada, godz. 17.00  • 
– Wirek i Czarny Las, Szkoła 
Podstawowa nr 8  
przy ul. Głównej 1,  

5 listopada, godz. 17.00  • 
– Ruda, Szkoła Podstawowa nr 41 
przy ul. Gierałtowskiego 15, 

6 listopada, godz. 17.00  • 
– Ruda, Miejskie Przedszkole  
nr 8 przy ul. Sobieskiego 49, 

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

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

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

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

– W związku z systematycznym nie-
realizowaniem  przez rząd RP  kon-
stytucyjnego obowiązku pełnego fi-
nansowania zadań zleconych, zwra-
camy się do Państwa z apelem  
o wsparcie naszych działań zmierza-
jących do przekazania należnych nam 
pieniędzy z budżetu państwa.

Z roku na rok otrzymujemy nowe 
zadania. Niestety wraz z nimi  nie 
otrzymujemy wystarczających środ-
ków pieniężnych. Tylko w ubiegłym 
roku Miasto Ruda Śląska do realizacji 
zadań zleconych musiało dopłacić  
ponad 3,3 mln złotych. W tym roku 
kwota ta będzie jeszcze wyższa. W po-
dobnej sytuacji są wszystkie polskie 
samorządy, które jak wynika z danych  
Związku Miast Polskich, dofinanso-
wują zadania zlecone w skali około 
połowy rzeczywistych kosztów ich 
wykonywania.  Tymczasem to woje-
wodowie powinni przekazywać dota-

cje celowe w sposób umożliwiający 
pełne i terminowe wykonanie zleca-
nych zadań.  Gminy i powiaty, dając 
liczne dowody swej odpowiedzialno-
ści za państwo realizują wszystkie 
zadania zlecone na poziomie zapew-
niającym obywatelom odpowiednią 

obsługę, kosztem środków przewi-
dzianych na realizację zadań wła-
snych  – tak rozpoczyna się apel rad-
nych Razem dla Rudy Śląskiej do 
śląskich parlamentarzystów.  

– Mamy swoich przedstawicieli 
w parlamencie – dlatego zwróciliśmy 

się do naszych posłów o nagłośnienie 
tematu. Chcemy również, żeby pozo-
stali radni również do tego apelu się 
dołączyli i żeby  był to również głos 
całej Rady Miasta. Brakuje pieniędzy 
rządowych – tych na zadania  
zlecone przez rząd, a realizowanych 
przez samorząd. Te kwoty nie są małe 
– już na ten moment wykonaliśmy za-
dania na ponad 3 mln złotych, a bra-
kuje jeszcze 10 mln zł. To pieniądze 
rządowe i jest ich w tej chwili w na-
szej kasie za mało. To powoduje, że 
zadania zlecone przez rząd musimy 
realizować z pieniędzy własnych, które 
mogłyby być przeznaczone na inne 
cele i działania. To ewidentnie jest 
niezgodne z tym, co gwarantuje nam 
konstytucja i należałoby to uporząd-
kować – mówi Witold Hanke, radny 
z Razem dla Rudy Śląskiej.

W niedawnym rankingu dwutygo-
dnika „Wspólnota”, dotyczącym po-

ziomu zadłużenia polskich samorzą-
dów, Ruda Śląska znalazła się na 36. 
miejscu wśród 47 miast na prawach 
powiatu objętych rankingiem (im 
niższa pozycja w rankingu, tym le-
piej, bo oznacza ona mniejszy po-
ziom zadłużenia). Miasto spadło aż 
o 13 miejsc w stosunku do zeszło-
rocznego zestawienia.

– Cały czas mówimy o tym, że Ru-
da Śląska wychodzi na prostą  
i z wielkim trudem realizuje zadania 
własne i zadania zlecone, do tego 
staramy się spłacać regularnie zobo-
wiązania. I to się udaje. Nasze zadłu-
żenie zostało zmniejszone o 55 mln 
złotych. To jest efekt gospodarnej po-
lityki. Ale kiedy nie ma środków na 
zadania zlecone – to popadamy w ko-
lejną trudną sytuację – dodaje Wi-
told Hanke, radny z Razem dla Rudy 
Śląskiej.

Monika Herman-Sopniewska

O wsparcie działań władz miasta zmierzających do przekazania należnych Rudzie Śląskiej pieniędzy z budżetu państwa zaapelowali podczas ostatniej sesji 
Rady Miasta w Rudzie Śląskiej radni z Razem dla Rudy Śląskiej. Adresatem apelu są śląscy parlamentarzyści, którzy zdaniem radnych powinni stanąć po stronie 
konstytucyjnych praw samorządu. Apel wychodzi naprzeciw rudzkiemu samorządowi, który jest coraz bardziej zaniepokojony systematycznym zmniejszaniem 
przez rząd środków na wykonywanie jego zadań. Wszystko wskazuje na to, że do końca roku z różnych powodów Ruda Śląska nie otrzyma od władz centralnych 
23 mln złotych.

Radni apelują do parlamentarzystów

Rudzianie chętnie biorą udział w spotkaniach z prezydent miasta. Foto: arch.

Radni zaapelowali do parlamentarzystów o wsparcie działań władz miasta. Foto: SH
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Za zasługi dla rozwoju turystyki

Wyróżnienia wręczono na Zamku Pia-
stowskim w Raciborzu.  Foto: MHS
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Kącik adopcyjny
Goldi to mix owczarka podhalańskiego, ma około 5 lat. Psiak został ode-

brany właścicielowi, który wyjechał, a psa pozostawił na działce z ogrom-
nym krwiakiem ucha. Dziś jest już zdrowy, wszystko ładnie się zagoiło. 
Goldi kocha ludzi. Będzie wspaniałym towarzyszem. Świetnie sprawdzi 
się również jako stróż. Kontakt w sprawie adopcji, tel. 510-268-586.

Po papierosy sięgają coraz to młod-
si ludzie. By uświadomić im konse-
kwencje tego zachowania i pokazać, 
jak ważna jest szybka profilaktyka ra-

ka płuc, w ZSO nr 3 im. Jana Pawła II 
w Kochłowicach odbyła się akcja 
„U-racz się spokojem”. Wysłuchano 
wykładu lekarza specjalisty, który 

omówił schorzenie nowotworu płuc 
w kontekście przyczyn, objawów oraz 
diagnostyki, a ludzie, którzy sami 
zmierzyli się z tą chorobą, opowie-
dzieli swoje historie. W tym dniu nie 
brakowało też specjalnych warsztatów, 
a w ramach akcji każdy mógł puścić 
ostatniego symbolicznego „dymka”.

– Myślę, że jest to ciekawa forma 
profilaktyki. Widząc reakcję uczniów i to, 
co dzieje się w auli, sądzę, że trafia do 
nich ta forma przekazu. Fundacja Gie-
sche zaprosiła do współpracy młodych 
ludzi, którzy mówią językiem młodzie-
ży, co ułatwia przekazanie treści – mó-
wił dyrektor szkoły, Rafał Otręba.

– To fajna akcja. Tych, którzy nie 
palą utwierdza w tym, żeby dalej tego 
nie robili, a tych, którzy trwają w na-
łogu, przestrzega przed konsekwen-
cjami – uważa Nataniel, uczeń III kla-
sy gimnazjum. Agnieszka Pach

Obchodzący w tym roku 50-lecie 
rudzki oddział PTTK oraz Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 5 zostały wy-
różnione dyplomem marszałka woje-
wództwa śląskiego za zasługi dla roz-
woju turystyki w województwie w 2013 r. 
Okazją do wręczenia wyróżnień były 
obchody Światowego Dnia Turystyki, 
które w tym roku miały miejsce na 
Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Rudzki oddział Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawczego dy-
plom ten otrzymał tuż przed obchoda-
mi 50-lecia działalności, zaplanowany-
mi na 19 października w Osiedlowym 
Domu Kultury RSM „Matecznik”.

– Najstarsze imprezy to organizo-
wany nieprzerwanie od 1966 roku 
„Złaz Barbórkowy” oraz „Rajd Kro-
kusowy”, którego pierwsza edycja od-
była się w 1967 roku – mówi Stanisław 
Witała, prezes rudzkiego oddziału 
PTTK.

Dyplomem marszałka wojewódz-
twa za zasługi dla rozwoju turystyki na 
Śląsku uhonorowany został także Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 
im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śla-
skiej. – Kształcimy uczniów w zawo-
dzie technik obsługi turystycznej i je-
steśmy wieloletnim członkiem Śląskiej 
Izby Turystyki – mówi Iwona Kania, 

REKLAMA

Uczniowie przedstawili spektakl pt.: „Przedziwna historia o zbójniku Ondraszku”. 
Foto: AP

Konferencja regionalna

Mury Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr II im. Gustawa 
Morcinka wypełniły się w ponie-
działek (7.10.) ważnymi gośćmi. 
Wśród nich byli m.in. Prezydent 
Miasta, Przewodnicząca Komisji 
Kultury i Prezes Bractwa Oświato-
wego. Wszystko za sprawą konfe-
rencji regionalnej, inaugurującej 
nowy rok w Klubie Nauczyciela 
Regionalisty. Spotkanie rozpoczął 
spektakl w wykonaniu uczniów, 
którzy uczą się na dosyć innowa-
cyjnym profilu.

– Jest to tzw. klasa regionalna, 
która treści z języka polskiego, hi-
storii i działalności artystycznej 

poszerzone ma o liczne elementy 
wiedzy o regionie, który prezento-
wany jest na bogatym tle historii 
Polski. Takie pojęcie regionalizmu 
nie ma nic wspólnego z jednokie-
runkowym omówieniem tylko cha-
rakterystyki Śląska, ale ukazuje 
bogactwo i wielokulturowość tego 
regionu jako jednego z wielu ele-
mentów mozaiki polskich ziem – 
tłumaczy Anna Morajko, autorka 
innowacji. Po przedstawieniu przy-
szedł czas na sprawozdanie z dzia-
łalności regionalnej klasy i omó-
wienie planu pracy Klubu Nauczy-
ciela Regionalisty na nowy rok.

Agnieszka Pach

REKLAMA

Sala pełna słuchaczy. Foto: AP

Nie hoduj raka!

dyrektor ZSP nr 5. – Młodzież aktyw-
nie uczestniczy w pracach Izby, a także 
w projektach Departamentu Turystyki 
i Współpracy Międzynarodowej Urzę-
du Marszałkowskiego – dodaje.

Monika Herman-Sopniewska
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Nauczyciele na basen
Ci, którzy z pasją i zaangażo-

waniem na co dzień przekazują 
wiedzę swoim podopiecznym, 
do 20 października mogą sko-
rzystać ze specjalnej promocji, 
jaką z okazji Dnia Nauczyciela 
przygotował dla nich Aquadrom. 
Zaproszenia dla nauczycieli  
zostały rozesłane drogą mailową 
do placówek oświatowych wo-
jewództwa śląskiego. – Aby 
skorzystać z dedykowanej zniż-
ki, wystarczy pieczęć i podpis 
dyrektora szkoły czy przedszko-
la na naszym zaproszeniu – tłu-
maczy Agnieszka Piekorz 
z Aquadromu.

Casting przesunięty
Do 24 października przedłu-

żono możliwość wysyłania 
zgłoszeń na casting „Małe 
gwiazdy, wielkie głosy! Rudz-
kie dzieci śpiewają kolędy”. 
Zgłoszenia należy wysyłać na 
adres: zgloszeniaplaza@nafus.
pl. CASTING rozpocznie się 
w sobotę, 26 października 
o godz. 9.00 w Szkole Muzycz-
nej Yamaha przy ul. Różyckie-
go 30. Udział w castingu  
i w nagraniach płyty jest całko-
wicie BEZPŁATNY! Zwycięz-
ca weźmie udział w nagraniu 
płyty z najpiękniejszymi kolę-
dami i zabłyśnie na scenie 
w Plazie w Rudzie Śląskiej. 

Poezja po ślonsku
Po raz dziewiąty Miejska Bi-

blioteka Publiczna w Rudzie 
Śląskiej organizuje „Regional-
ny Konkurs Poetycki po ślon-
sku im. ks. Norberta Bonczy-
ka”. Warunkiem uczestnictwa 
jest ukończenie 15. roku życia 
oraz nadesłanie na adres orga-
nizatora trzech wierszy napisa-
nych po śląsku (tematyka do-
wolna). Termin nadsyłania prac 
konkursowych mija 30 paź-
dziernika 2013 r. Więcej infor-
macji na stronie www.bibliote-
ka.r-sl.pl.

Strzał w dziesiątkę!
O tym, że można bawić się bez alko-

holu, przekonywało w niedzielę Rudz-
kie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenc-
kich „Zdrowe Życie”. Na Rodzinnym 
Pikniku Strzeleckim odbywającym się 
pod hasłem „Trzeźwe życie – strzał  
w dziesiątkę” można było nie tylko 
wspólnie grillować, ale także zasmako-
wać odrobiny rywalizacji.

– Rodzinny Piknik Strzelecki organi-
zujemy co roku. Biorą w nim udział nie 
tylko członkowie i sympatycy naszego 
stowarzyszenia, ale także inni miesz-
kańcy Rudy Śląskiej. Głównym celem 
tej imprezy jest integracja rodzin. Do-
datkowo chcemy wszystkim pokazać 
alternatywne metody spędzenia wolne-
go czasu – tłumaczył Antoni Urbanek, 
prezes Rudzkiego Stowarzyszenia Ro-
dzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”. 
A przybyli na piknik mogli nie tylko 
lepiej się poznać, ale także ze sobą po-
rywalizować. Zawody na strzelnicy 
sportowej w Kochłowicach rozgrywa-
ne były w trzech kategoriach. Wybrano 
najlepszą rodzinę, najlepszych strzel-
ców wśród dorosłych oraz najlepszych 

strzelców wśród dzieci. Zostali oni 
uhonorowani pamiątkowymi dyploma-
mi i pucharami. Ale jak podkreślali 
wszyscy, nie wyniki się liczyły, a dobra 
zabawa.

– Fajnie jest spędzić w taki sposób 
niedzielne popołudnie – przekonywała 
Iwona Kozyra-Kołecka, uczestniczka 
pikniku i dodała: – Bawimy się przed-
nio, poznajemy się bliżej. Nutka konku-
rencji jest tylko dodatkowym atutem.

 Sandra Hajduk
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W skrócie

M-42

Bowlingowa olimpiada
Najpierw odbyła się sesja trenin-

gowa, potem przyszedł czas na ofi-
cjalną ceremonię otwarcia, by 
w końcu przejść do rozgrywek fina-
łowych. W czwartek (10.10.) odbył 
się w mieście XX Regionalny Tur-
niej Bowlingowy Olimpiad Spe-
cjalnych organizowany przez Sek-
cję Terenową Olimpiad Specjal-
nych „Halembianka”.

– Nasi zawodnicy, tak jak i inni 
sportowcy, są przygotowywani 
przez cały rok. Staramy się w ten 
sposób promować sport, pokazy-
wać, że osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną też mogą się 
dzielić swoimi talentami poprzez 
aktywny sport czy rehabilitację – 
mówił Dariusz Wosz, dyrektor re-
gionalny Olimpiad Specjalnych 
Polska – Śląskie.

Na turnieju spotkało się 19 sekcji 
terenowych, czyli ponad 130 nie-
pełnosprawnych sportowców z kil-
kunastu miast naszego regionu. 
Każdy z zawodników miał swój 
własny sposób na wygraną.

– Żeby wygrać trzeba dobrze rzu-
cać kulą i zbić jak najwięcej kręgli. 
Moją taktyką na zwycięstwo jest ku-
la nr 11, którą mam ze sobą. Ona 
przynosi mi szczęście – opowiadał 
Mateusz, jeden z wielu medali-
stów.

Agnieszka Pach

Udekorowanie medalami. Foto: AP

Przed strzelaniem uczestnicy pikniku zo-
stali przeszkoleni. Foto: SH

REKLAMA

Prezes WUG wyraził ogromne zadowolenie, że to właśnie przy kopalni „Wujek” Ruch 
„Śląsk” powstała taka stacja.  Foto: MS

Zakładu Energetyki Cieplnej 
S.A., gdzie wykorzystana zosta-
nie do produkcji energii elek-
trycznej i ciepła. Pozwoli to czę-
ściowo obniżyć koszt wydatków 
przeznaczanych na bezpieczeń-
stwo. Natomiast przy Szybie 3 
kopalni znajduje się oddana nie-
dawno do użytku stacja klima-
tyczna pozwalająca poprawić wa-
runki pracy pod ziemią – to dzięki 
niej będzie możliwe obniżenie 
temperatury głównie na najniż-
szych głębokościach. 

– Przede wszystkim chciała-
bym podziękować Holdingowi 
Węglowemu i kopalni „Wujek”, 
że to właśnie na terenie naszego 
miasta powstał tak nowoczesny 
zakład, i że tak znacznie poprawi 
bezpieczeństwo górników. Po-
wszechnie wiadomo, że jestem 

Właśnie zakończono realizację 
nowej inwestycji dokonanej przez 
Katowicki Holding Węglowy S.A. 
W kopalni „Wujek” Ruch „Śląsk”, 
za kwotę 10 mln zł, wybudowano 
powierzchniową stację odmetano-
wania – z tej okazji, w ubiegłą śro-
dę, zorganizowano specjalną kon-
ferencję.

– Inwestycja znacząco wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa pra-
cy oraz spowoduje znaczne 
oszczędności – podkreśla Woj-
ciech Jaros, rzecznik Katowic-
kiego Holdingu Węglowego.

Pracująca od 1 października 
stacja była budowana 15 miesię-
cy. W zautomatyzowanym i skom-
puteryzowanym obiekcie zainsta-
lowano trzy dmuchawy, które za-
sysają mieszankę powietrzno-me-
tanową z dołu kopalni i tłoczą do 

Bezpieczniej w rudzkiej kopalni

całym sercem z górnikami. Zale-
ży mi, by ich warunki pracy były 
jak najbezpieczniejsze – mówiła 

podczas konferencji prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Magdalena Szewczyk
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nie matura – tłumaczył Damian 
Duda, mistrz fryzjerstwa.

– Zdarza mi się mówić po angiel-
sku. Bardzo lubię ten język. Lubię 
też się komunikować w innych języ-
kach, mówię trochę po portugalsku. 
Ten test traktuję z przymrużeniem 
oka. Mam nadzieję go napisać lek-
ką ręką – mówiła Anita Romaniuk, 
przedstawicielka Teatru Bezpań-
skiego.

– Bardzo spodobała mi się idea 
tego testu. Można się sprawdzić, 
a przy okazji dobrze pobawić. 
Warto znać ten język. On bardzo 
przydaje się podczas  podróżowa-
nia – podkreślał Andrzej Witek, 
lekarz.

A przy okazji dobrej zabawy 
można było wygrać przydatną na-
grodę. Dwudziestu pięciu laure-
atom konkursu przekazane zostaną 
egzaminy certyfikujące TOEIC.

– Ten certyfikat może być świet-
nym dodatkiem do CV i zwiększyć 
czyjeś szanse na zatrudnienie   
– przekonywał Karol Granoszew-
ski, dyrektor regionalny ETS Glo-
bal na Europę Wschodnią, które 
ufundowało nagrodę.

Sandra Hajduk

W Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości test rozwiązywali przedstawiciele różnych 
grup społecznych. Foto: SH

urzędnicy i inni przedstawiciele 
różnych grup społecznych spotkali 
się w Rudzkim Inkubatorze Przed-
siębiorczości, by wspólnie spraw-
dzić stan swojej wiedzy.

– Trochę angielski znam, ale na 
poziomie podstawowym. Może jesz-
cze się czegoś tutaj nauczę. Traktu-
ję to wyłącznie jako formę dobrej 
zabawy. Nie stresuję się, w końcu to 

– Inicjatywa spotkała się z bar-
dzo pozytywnym oddźwiękiem. Za-
rejestrowało się około 1 600 uczest-
ników. Bardzo nas to cieszy – mówił 
Dominik Doliński, dyrektor szkoły 
AngloMan i współorganizator wy-
darzenia.

Większość rudzian zasiadła do 
testu w domu, przed własnymi 
komputerami. Księża, lekarze, 

Wielki test z angielskiego

Chwilę po godzinie 18 ponad 1,5 tysiąca rudzian zasiadło przed komputerami, by za pomocą testu 
sprawdzić poziom swojej znajomości języka angielskiego. W ten wyjątkowy sposób obchodzono w Rudzie 
Śląskiej Dzień Edukacji Narodowej. – Traktujemy to jako formę zabawy i sprawdzenia siebie – mówili ci, 
którzy test rozwiązywali w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

PREzyDENT 
MIasTa 

RuDa Śląska 
informuje 

o wywieszeniu na okres  
21 dni, tj. od dnia 4.10.2013 r.  

do dnia 24.10.2013 r., na 
tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6 (II 

piętro, obok pokoju 221) 
wykazu niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej 

własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska, położonej w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach przy 

ulicy Obrońców Pokoju, 
obejmującej stanowiące 

całość gospodarczą działki 
oznaczone numerami 

geodezyjnymi 2902/118 
i 2904/118 o łącznej 

powierzchni 1309 m2, obręb 
Bielszowice, zapisaną na 

karcie mapy 4 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej pod nr 

KW GL1S/00028213/6 (dział 
III i IV księgi wolne są od 
wpisów), która zostanie 

sprzedana z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną 

z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta  
Ruda Śląska.

REKLAMY

PREzyDENT MIasTa RuDa Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu 

lokalu użytkowego: 
ul Jana Gierałtowskiego 16b/01

stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska,  
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  

na rzecz najemcy.

OGŁOSZENIA
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INTERWENCJA

O sprawie poinformowała nas 
jedna z mam zaniepokojona sytu-
acją. Postanowiliśmy sprawdzić 
jak duży jest to problem dla 
uczniów i ich rodziców. 

– Nam najbardziej nie podobało 
się to, że dwie klasy połączono 
w jedną. Wychowawczyni ma 30 
dzieci. A przecież mówi się o tym, 
że jeśli w klasie znajdują się sze-
ściolatki, to liczba uczniów w tej 
klasie nie powinna przekraczać 
25. Po połączeniu klas mamy 30 
uczniów, którzy w tak dużej grupie 
muszą uczyć się języka obcego 
i informatyki. Postawiono nas 
przed faktem dokonanym. O połą-
czeniu klas dowiedzieliśmy się do-
kładnie tydzień przed rozpoczę-

ciem roku szkolnego. Od razu po 
tym jak dotarła do nas ta informa-
cja, napisaliśmy petycję do Urzę-
du Miasta – mówi pani Iwona, 
mama małej Oliwii.

– Najmłodsi uczniowie powinni 
się uczyć w jak najmniej licznych 
klasach. Te dzieci mają swoje pra-
wa i nie można na nich oszczędzać 
– dodaje.

Dyrekcja ZSP nr 2 uspokaja – 
problem był, ale na jego rozwiąza-
nie nie trzeba było długo czekać: 
– Przeprowadziłam wcześniej roz-
mowę z rodzicami. Wszyscy byli-
śmy świadomi tego, że te klasy 
mogą zostać połączone. Uspoka-
jałam również, że w razie proble-
mów klasę podzielimy – tłumaczy 
Anna Wlaszczyk, dyrektor ZSP  
nr 2. 

Dyrekcja szkoły szybko wystą-
piła z wnioskiem w sprawie przy-
znania dodatkowych godzin, co 
spowodowało podzielenie klasy 
na grupy. 

– Władze miasta zdecydowały 
się wykorzystać możliwości praw-
ne jakie daje jedna z ustaw – Roz-
porządzenie Ministerstwa Eduka-

Teraz na zajęciach dzieci będą mogły swobodnie korzystać z komputerów. Foto: RP

cji Narodowej. W efekcie przyzna-
no na okres od 30 września br. do 
27 czerwca 2014 r. 3 godziny tygo-
dniowo (maksymalną liczbę go-
dzin) dla oddziału klasy II szkoły 
podstawowej na okresowe zwięk-
szenie liczby godzin obowiązko-
wych zajęć – wyjaśnia Aleksandra 
Piecko, naczelnik Wydziału 
Oświaty Urzędu Miasta w Rudzie 
Śląskiej.

Zatem z ulgą odetchnęli rodzice 
i pedagodzy. Dla tych drugich de-
cyzja ta oznacza prawdziwy kom-

fort pracy: – Mniejsza klasa to 
przede wszystkim większe możli-
wości pracy. W mniej licznych 
grupach automatycznie uczniowie 
pracują pojedynczo przy kompute-
rze. Przy liczniejszej klasie po-
wstaje problem, bo przy jednym 
stanowisku pracy jest dwóch 
uczniów. Dla nauczycieli trzech 
uczniów przy komputerze to już sy-
tuacja nie do przyjęcia – mówi 
Andrzej Morys, nauczyciel infor-
matyki w ZSP nr 2.

Robert Połzoń

Nauka informatyki i języka obcego w grupie trzydziestoosobowej na pewno nie należy do najskuteczniejszych – szczególnie, 
gdy mówimy o nauce w szkole podstawowej. W takiej sytuacji znaleźli się drugoklasiści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 
na Kłodnicy. Na szczęście problem został szybko rozwiązany. 
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Luźniejsza nauka
– Za garażami na Halembie 

przy Kłodnicy stoi stara opusz-
czona szopa. Jej dach jest 
przegnity i stan ogólnie grozi 
zawaleniem. Niestety bawią 
się tam dzieci i może stać się 
im krzywda. Znam ludzi, któ-
rzy na własny koszt, w zamian 
za działkę, rozbiorą tę szopę. 
Czy jest możliwość, by zare-
agować, zanim stanie się coś 
złego? – pyta mieszkaniec.

– W sprawie działki, na któ-
rej stoi opuszczona stodoła to-
czy się postępowanie, gdyż 
dzierżawcy tego terenu nie 
zwrócili działki zgodnie z umo-
wą. O jej dalszym losie będę 
mógł poinformować po zakoń-
czeniu postępowania. W wyni-
ku interwencji Straż Miejska 
ogrodziła teren, została też tam 
umieszczona tabliczka o zaka-
zie wstępu. Jednocześnie ape-
lujemy do rodziców dzieci, by 
nie pozwalali bawić się im 
w tym niebezpiecznym miejscu. 
Apel ten kierujemy również do 
osób, które zauważą bawiące 
się dzieci na tym terenie, by in-
terweniowały – odpowiada 
Adam Nowak, rzecznik praso-
wy Urzędu Miasta w Rudzie 
Śląskiej.

*  Z redakcyjnej
 skrzynki
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Pędzlem malowane
Kolejna wystawa malarska za-

witała do filii nr 18 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Rudzie Śl.-
Halembie. Tym razem podziwiać 
można piękne obrazy Sabiny Pa-
soń, malarki działającej w Grupie 
Janowskiej.

– Jestem poniekąd sprawcą te-
go zamieszania, jak to mówi Sabi-
na. Znam ją od paru lat i pomy-
ślałem, że dobrze by było wysta-
wić jej prace, bo nie są to banalne 
malunki. Jej malarstwo jest cha-
rakterystyczne – mówił podczas 
otwarcia wystawy Adam Podgór-
ski. Wystawione obrazy Sabiny 
Pasoń przedstawiają martwą na-
turę i pejzaże, ale nie brakuje też 
na nich postaci pełnych fantazji.

– Inspirują mnie różne rzeczy. 
Na moje prace ma wpływ to co 
widzę, słyszę i czuję. Czasami du-
żą rolę odgrywają też emocje. 
Można powiedzieć, że przelewam 
na obrazy siebie – mówi artystka. 
– W swoich pracach czasem chcę 
coś pokazać, a czasem ukryć. Ma-

larstwo jest dla mnie odskocznią 
od szarej rzeczywistości. Zdarza 
się, że gdy maluję coś z wyobraź-
ni, to staję się wtedy taką małą 
Sabinką – dodaje.

Wystawę można zwiedzać 
przez najbliższy miesiąc.

Agnieszka Pach

Wystawę może zwiedzić każdy.
 Foto: AP

– Najważniejsze jest to, że ludzie 
piszą po śląsku, bawią się i promu-
ją Rudę Śląską – podkreślał Broni-
sław Wątroba w trakcie przyzna-
wania wyróżnień zwycięzcom 
I Konkursu Limeryków Nowoby-
tomskich. Uroczyste ogłoszenie 
wyników odbyło się we wtorek 
(8.10.) w filii nr 18 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Rudzie Ślą-
skiej-Halembie.

– W Internecie pojawił się cykl 
konkursów „Limeryki rudzkie”. 
Pierwszy konkurs miał miejsce 
przed wakacjami. Można było pi-
sać o Rudzie Śląskiej albo dzielni-
cy Ruda. Postanowiliśmy konty-
nuować ten cykl i teraz tematem 
limeryków stał się Nowy Bytom – 
tłumaczył Bronisław Wątroba, 
inicjator i organizator konkursu. 

– Do konkursu zgłosiło się ośmiu 
twórców. Każdy z nich przysłał po 
trzy limeryki. Głosowali na nie in-
ternauci. Jury liczyło 148 osób – 
dodał.

Największą popularnością cie-
szyły się utwory Józefa Szczygła. 
Jak zapewniał autor, zamiłowanie 
do pisania odkrył w sobie przy-
padkowo: – W pisanie wciągnęła 
mnie moja była koleżanka z pracy 
– Grażyna Kisielewicz. Korespon-
dowaliśmy ze sobą przez jeden 
z portali społecznościowych i na-
sze rozmowy odbywały się wła-
śnie za pomocą wierszy. Zacząłem 
pisać coraz więcej. Potem usły-
szałem o konkursie limeryków 
i postanowiłem wziąć w nim 
udział – opowiadał zwycięzca 
konkursu, który na uroczystość 

 Józef Szczygieł odebrał dyplom z rąk pomysłodawcy konkursu Bronisława Wątroby.
Foto: SH
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przyjechał aż z Niemiec i dodał: 
– Bardzo się cieszę z tego zwycię-
stwa. Daje mi to ogromną satys-
fakcję.

Na drugim miejscu uplasowały 
się limeryki pióra Grażyny Kisiele-
wicz, a na trzecim Grażyny  
Maicher. Sandra Hajduk

Doceniony na festiwalu

Przedstawienie „Synek” zrealizo-
wane w Kopalni Guido otrzymało 
GRAND PRIX Festiwalu Monodra-
mów w Teatrze WARSawy. Jego re-
żyserem jest Maciej Podstawny,  sce-
nografię i reżyserię światła do przed-
stawienia przygotował Bartłomiej 
Latoszek. 

– Bardzo się cieszę, że spektakl ten 
został doceniony. To dla mnie ogrom-
ne wyróżnienie i mam nadzieję, że nie 
ostatnie. Przedstawienie „Synek” 
skłania do refleksji nad powolnym za-
nikaniem Śląska, scenografia i świa-

Bartłomiej Latoszek w towarzystwie kandydatek do tytułu Miss Rudy Śląskiej 2013.
 Foto: arch.

tło odgrywa w nim ogromne znacze-
nie – mówi Bartłomiej Latoszek. 

Bartłomiej Latoszek to plastyk, 
scenograf i animator kultury. Od po-
nad 20 lat związany jest z Teatrem 
Nowym i wieloma instytucjami kul-
tury w  Zabrzu.   Realizuje on rów-
nież swoje pomysły artystyczne 
w wielu dziedzinach sztuki. Co roku 
reżyseruje także galę Miss Rudy Ślą-
skiej organizowaną przez „Wiado-
mości Rudzkie”. Gratulujemy wyróż-
nienia i trzymamy kciuki za kolejne. 

Monika Herman-Sopniewska

Krzyż dla  
bohaterki

Jest przyznawany przez Instytut Pa-
mięci Narodowej z zatwierdzeniem 
prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego. Wręczony został w czasie uro-
czystości odbywających się w Warsza-
wie w ramach projektu „Kamienie pa-
mięci. Nauczyciele historii prawdzi-
wej”. Krzyż Wolności i Solidarności 
trafił do rąk Weroniki Rduch – rudzian-
ki, nauczycielki biologii, która miała 
odwagę stawić opór w czasach systemu 
komunistycznego.

– Odznaczenia otrzymało pięcioro 
nauczycieli z całej Polski. To było dla 
mnie bardzo miłe, gdy młodzież wręczy-
ła mi bukiet biało-czerwonych goździ-
ków – wspomina siedemdziesięciolet-
nia rudzianka.

Pani Weronika była zatrzymana 
i przesłuchiwana w grudniu 1981 roku, 
następnie internowana i przez miesiąc 
więziona w Darłówku podczas stanu 
wojennego. Była wtedy trzydziesto-
dwuletnią nauczycielką kochłowickie-
go liceum, która odważyła się podpisać 
wniosek o wstąpienie do „Solidarno-
ści” nauczycielskiej.

– Nie powiem, że była to wielka od-
waga, ale przełamałam bariery i wpi-
sałam się jako pierwsza ze szkoły. Wte-
dy także uczniowie postanowili powie-
sić w klasach krzyże i gdy mnie zatrzy-
mano, pokazano mi dowody pisemne 
oraz jeden ze zdjętych później krzyży. 
Jako że jestem osobą wierzącą, to mnie 
psychicznie podbudowało. Jeśli krzyż 
był dowodem przeciwko mnie, to było 
to wyróżnienie – opowiada Weronika 
Rduch. – Fizycznie jednak to doświad-
czenie dało mi w kość – dodaje.

 Magdalena Szewczyk

Foto: MS



Wierzyć warto

Gościem tegorocznej edycji festiwalu 
była Magda Anioł. Foto: SH

Patria po cyfryzacji
Proces cyfryzacji na ukończeniu. Już 18 października o godz. 17.30 w kinie „Patria” widzowie obejrzą pierwszy film w nowym udźwiękowie-

niu. Trwają ostatnie prace związane z instalacją nowego sprzętu. 
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„Limo” w Rudzie!  
Ewa Błachnio, Abelard Giza, 

Wojciech Tremiszewski i Szy-
mon Jachimek – to skład, który 
pojawi się na deskach bielszo-
wickiego Domu Kultury. 29 paź-
dziernika zapraszamy na występ 
kabaretu „Limo”. Start – godzi-
na 19.00. Bilety w cenie 50 zł.

Andrzejki w MCK-u
Jeśli andrzejki, to tylko w ryt-

mie bluesa. W Miejskim Cen-
trum Kultury odbędzie się im-
preza andrzejkowa z dwoma ro-
dzimymi zespołami: Dżemem 
i Gangiem Olsena. Wszystkich 
rudzian chcących udanie spędzić 
ten dzień, zapraszamy 29 listo-
pada o  godzinie 18.00. Bilety 
w cenie 40 i 50 zł.

Wodna uciecha  
Chcesz wybrać się do Aqu-

adromu? Z nami możesz to zro-
bić nie płacąc za wstęp. Mamy 
do rozdania dwa dwugodzinne 
bilety do rudzkiego aquaparku. 
Wystarczy wysłać SMS-a  
o treści wiad.aqua+ imię i na-
zwisko pod numer 71100. Na 
SMS-y czekamy od 16.10.2013 
od godz 10.00 do 18.10.2013 do 
godz. 15.00 (koszt SMS-a to  
1 zł + VAT, tj. 1,23 zł). 

Bigloteki ciąg dalszy
Gdy w szafie brakuje miejsca, 

a ubrania już się znudziły, nie 
ma nic lepszego niż wymiana na 
lepszy model. W Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej odbędą się 
kolejne Bigloteki, które umożli-
wią wymianę galanterii dam-
skiej – tym razem torebek, pa-
sków, portfeli, apaszek. Zapra-
szamy 17-18.10. w godzinach 
11.00-18.00 do halembskiej filii 
MBP oraz 21-23.10., w tych sa-
mych godzinach do filii 
w Rudzie Śl.-Goduli. 

z kuLTuRĄ Na TY
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To, że taśma filmowa wychodzi 
z obiegu, nie jest tajemnicą. Proces 
cyfryzacji zaczyna obejmować 
również kina studyjne. Tak stało się 
z rudzkim kinem „Patria”.

– Pierwotnie zakładaliśmy, że 
zmienimy nośnik z aparatów analo-
gowych na aparaty cyfrowe. Ale 
w związku z tym, że dostaliśmy 
atrakcyjną cenę po przetargu – na-
mówiono mnie na zmianę dźwięku. 
Więc będzie nie tylko rewelacyjny 
obraz, ale i dźwięk. W styczniu wy-
mienimy ekran. Jestem zachwycona 
obrazem i dźwiękiem – to kino jest 
w świetnej kondycji. Wszystko zale-
ży teraz od frekwencji, ale liczę, że 
repertuar przyciągnie widza – mó-
wi Ewa Brzezińska-Dłóciok, wła-
ścicielka kina „Patria”. 

Kilka miesięcy temu pani Ewa 
stanęła przed dylematem: zamykać 
kino czy unowocześniać je. Do-
tychczasowy sprzęt analogowy nie 
pozwalał na dalsze projekcje fil-
mów. Udało się jednak pozyskać 

fundusze z Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej, drugą połowę pa-
ni Ewa wyłożyła z własnej kiesze-
ni. Przetarg na sprzęt odbył się 
w pierwszych dniach września, te-
raz jest on montowany. 

– Przez pierwszy tydzień zapre-
zentujemy nowy film – „Wałęsa. 
Człowiek z nadziei” w reż. Andrze-
ja Wajdy. Mając cyfrowy sprzęt, 
mamy już pełny dostęp do nowości. 
Będziemy grać różne filmy, ale nie 
wprowadzamy bardzo wysokich 
cen. Ceny biletów podnosimy tylko 
o złotówkę i co ważne – nie stosuje-
my u nas zróżnicowania na weeken-
dy – tłumaczy Ewa Brzezińska-
Dłóciok.

Rudzkie kino nadal planuje pod-
trzymywać swój studyjny charak-
ter. Ale „Patria” to nie tylko kino. 

– „Patria” zmienia formułę funk-
cjonowania. Kino nastawia się na 
wydarzenia ogólnopolskie. Chcemy 
robić przegląd festiwali polskich, 
chcemy pokazywać krótkometra-

 Ostatnie chwile montażu nowego sprzętu w kinie „Patria”.  Foto: MHS

„Wierzyć warto” – przekonywali organizatorzy Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej GLORIA DEI. Pod 
takim hasłem w miniony weekend w Domu Kultury w Bielszowicach odbyła się XVIII edycja imprezy.

żówki, nastawiamy się także na 
edukację. W marcu pokażemy filmy 
dystrybuowane przez Nowe Hory-
zonty, otwieramy się też na senio-
rów, chcemy żeby powstało tutaj 
miejsce, gdzie będzie można zoba-
czyć jak powstaje film. Kino „Pa-
tria” dysponuje starymi sprzętami 
– sklejarką, przewijarką, taśmą fil-

– Zwiększyła się liczba uczestników 
w konkursach muzycznych, plastycz-
nych i literackich. Przyjechali oni nie 
tylko z Rudy Śląskiej, ale także z miast 
ościennych. To nas bardzo cieszy – mó-
wił Grzegorz Gros, pomysłodawca im-
prezy i przewodniczący Rady Progra-
mowej Festiwalu. – W trakcie przesłu-
chań sala była po brzegi wypełniona. To 
nam pokazuje jak takie festiwale są po-
trzebne i utwierdza nas w przekonaniu, 
że trzeba je organizować – podkreślał.

Dla uczestników występ przed tak 
dużą publicznością wiązał się ze stre-

sem. – Na chwilę przed konkursem by-
łam jeszcze chora, więc dodatkowo się 
stresowałam. Udało mi się jednak wy-
grać i muszę przyznać, że to mnie bar-
dzo cieszy – opowiadała po odebraniu 
nagrody Julia Hanke, zwyciężczyni 
konkursu muzycznego w kategorii mło-
dzieżowej.

A przykładem na to, że występ na 
tym festiwalu może być jednym 
z pierwszych kroków do dalszej karie-
ry, był tegoroczny gość – Magda Anioł, 
laureatka jednej z pierwszych edycji 
imprezy.

mową. Z jednej strony mamy tu 
swoistego rodzaju muzuem kina, 
z drugiej strony to świetne miejsce 
do pokazania dzieciakom na czym 
polega ułuda obrazu – opowiada 
Krzysztof Kasprzyk ze Stowarzy-
szenia Inicjatyw Niebanalnych 
In–nI.

Monika Herman-Sopniewska

– To był jeden z pierwszych poważ-
niejszych konkursów, w których wzięli-
śmy udział. Nawet wtedy zajęliśmy jakieś 
miejsce. Pamiętam, że nagrodą był mi-
krofon. Do dzisiaj mam go w domu. Dzi-
siaj jesteśmy tu w zupełnie innej roli  
– mówiła wokalistka. SH

Cieszącą się coraz większym powo-
dzeniem imprezę zorganizowało Mu-
zeum Miejskie im. Maksymiliana 
Chroboka wraz z Towarzystwem Przy-
jaciół Rudy Śląskiej.

– Plener odbywa się w kilku miej-
scach. Dzieci i młodzież rysują wszyst-
kie obiekty znajdujące się wokół Mu-
zeum, czyli zabytkowe osiedla leżące 
przy ulicach Staszica i Kościelnej, bu-
dynek Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 1, świeżo wyremontowany pie-
karok, a także dawny budynek proku-
ratury znajdujący się przy ulicy Mic-
kiewicza. Wybraliśmy te miejsca bo są 
one ciekawe architektonicznie – tłu-
maczył Krzysztof Gołąb z rudzkiego 
Muzeum.

Zakątki dzielnicy Ruda oraz hala główna „Carbo-Energii” stały się obiektem inspiracji dla młodych rudzian, którzy w sobotę wzięli udział  
w II Plenerze Malarskim i Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Rudzka Jesień”. – Można tu porysować, spotkać fajnych ludzi i zoba-
czyć wiele zabytków. Jest naprawdę fajnie – przekonywali uczestnicy pleneru.

Ruda jesienią wymalowana
Przed starszymi uczestnikami ple-

neru postawiono jednak trudniejsze 
zadanie. Ich sztalugi zostały bowiem 
ustawione w pełnej specjalistycznych 
maszyn głównej hali „Carbo-Energii”.

– Ten obiekt od środka wygląda rze-
czywiście bardzo ciekawie. Te wszyst-
kie maszyny nie są łatwymi rzeczami 
do narysowania, bo składa się na nie 
wiele detali, na których trzeba skupić. 
Pracy z takim rysunkiem jest dużo, ale 
to dobra zabawa – przekonywała Dag-
mara Rzadkowska, uczestniczka  
pleneru.

A o tym jak utalentowana jest rudzka 
młodzież, będzie można przekonać się 
już niedługo na specjalnej wystawie 
pokonkursowej. Sandra Hajduk Dzieci kończyły swoje prace w siedzibie Muzeum. Foto: SH

REKLAMA
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– Jesteś po występach w dwóch 
programach typu „talent show” i za-
gościłeś na dobre na rynku muzycz-
nym. Jak Ci się żyje w polskim show 
-biznesie?

– To była niezła, trzyletnia podróż, 
podczas której zebrałem wiele do-
świadczeń. Wykreowały one mój po-
gląd na świat polskiego show-bizne-
su. Szczerze mówiąc jest on do cna 
wypełniony złymi wartościami. To 
jest show i biznes – jedna i druga 
część nazwy mówi sama za siebie. Ja 
staram się być obok tego. Nie przepa-
dam szczególnie za pokazywaniem 
się w typowo medialnych sytuacjach. 
Lubię spotkania z ludźmi, którzy trak-
tują mnie jak normalnego człowieka. 
Często jednak zapominają, że dzieli 
mnie od nich jedynie ta odległość od 
sceny. Tylko ona nas różni. Jednak 

ogólnie te ostatnie trzy lata były nie-
samowite. Taki przyspieszony kurs 
dojrzewania. 

– Mogłeś liczyć na wsparcie naj-
bliższych?

– Takie życie pomogło mi zwrócić 
uwagę na prawdziwe wartości. Jeżeli 
nie miałbym wokół siebie szczerych 
przyjaciół, a otaczał się samymi klakie-
rami, którzy poklepują po plecach 
i w każdej sytuacji pozwalają się pogrą-
żać w błędach, to – podejrzewam – 
mógłbym nie znaleźć się w miejscu, 
w którym jestem teraz. To moi przyja-
ciele zawsze sprawiali, że czułem się 
silny. Na początku wierzyłem w wiele 
słów, które słyszałem od różnych ludzi 
i nie do końca zdawałem sobie sprawę, 
że mogą być nieszczere. 

– Prawdziwych przyjaciół poznaje 
się w biedzie.

Realizacja projektu unijnego „Ruda Śląska szansą dla wszystkich”, za który odpowiedzialny był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podsumowana! Każdy z uczestników projek-
tu zawierał umowę z pracownikiem socjalnym, w której określone były sposoby współdziałania w rozwiązywaniu problemów związanych z trudną sytuacją życiową. Na placu Jana 
Pawła II (26 września) odbył się festyn integracyjny „Sześć lat projektu – radość z efektu”, który był uroczystym zwieńczeniem wspólnej pracy. Organizatorzy imprezy nie kryli 
zadowolenia z osiągniętych efektów: – Koncert jest zwieńczeniem sześcioletniej pracy. Integruje osoby, które uczestniczyły w projekcie. Wiele z nich zostało zaangażowanych 
w organizację imprezy – począwszy od społeczności romskiej, a skończywszy na osobach niepełnosprawnych – podkreślał Krystian Morys, dyrektor MOPS-u w Rudzie Śląskiej.  
– Sam projekt przeszedł nasze oczekiwania. To szansa, którą daje się osobom często w jakiś sposób naznaczonym, wytykanym przez innych.  Jej uzupełnieniem jest pozytywny 
odbiór ich działań przez społeczność lokalną oraz możliwość znalezienia normalnej pracy – dodał. Impreza sprowadziła na rudzki rynek tysiące osób. Po gorącym koncercie mie-
liśmy okazję porozmawiać z gwiazdą imprezy – Kamilem Bednarkiem. Opowiedział o życiu artysty, reggae i muzycznych planach…

Reggae modlitwa 

I – w moim przypadku – w sukcesie.
– A jak to jest z polskim rynkiem 

muzycznym? Czy jest gorszy od za-
chodniego?

– Każdy rynek jest inny, każdy kraj 
ma swoją historię i własne korzenie. 
Muzyka powinna być wspólnym mia-
nownikiem. Każdy gatunek muzyki, 
który komuś pomaga w życiu, i z które-
go można czerpać radość, ma jakąś war-
tość. Dla mnie taką wskazówką było 
reggae. Mając 15 lat słuchałem dużo  
hip-hopu, nic mi się nie chciało, to był 
wówczas ciężki okres. Natomiast kiedy 
poznałem reggae zacząłem cieszyć się 
małymi rzeczami i od tych właśnie rze-
czy zaczęło się spełnianie marzeń. Ta 
muzyka jest dla mnie jak modlitwa.

– Jest miejsce na reggae wśród na-
rzekających i sfrustrowanych Pola-
ków?

– Myślę, że jak najbardziej. Wielu 
z nas się nie przelewa, dlatego rozu-
miem Polaków. Wyścig szczurów po-
woduje, że każdy chciałby fajnie miesz-
kać, jeździć dobrym samochodem i wy-
godnie żyć, ale przez ten bieg zapomina 
się o tym, co jest naprawdę ważne. Mu-
zyka to szybki odskok od rzeczy mate-
rialnych.

– Miałeś problemy ze strunami 
głosowymi, jesteś po zabiegu usunię-
cia polipa. Oszczędzasz gardło?

– Tak, miałem zabieg i cieszę się, 
że w ogóle śpiewam. A z tym oszczę-
dzaniem w moim przypadku jest 

ciężko i to głównie przez emocje, ja-
kie wyzwalają się na scenie. Jestem 
początkującym artystą, wszystkiego 
się jeszcze uczę i trudno mi je opano-
wać. Ludzie dają mi niesamowitą 
energię, a ja nie chcę ich zawieść... 
Ale będę starał się bardziej dbać  
o siebie.

– Jakie są Twoje muzyczne plany?
– Na razie koncerty, także w Irlan-

dii i Anglii, zatem coś nowego. Faj-
nie, że wystąpię wreszcie przed ludź-
mi, którzy mnie nie znają.

– Podejrzałam na Facebooku, że 
coś Cię połączyło z Donatanem…

– Nic mnie nie łączy z Donata-
nem! Chyba, że pasja do muzyki! 
(śmiech). Tak na poważnie – dosta-
łem od niego ciekawą propozycję. 
Donatan nagrywa właśnie album 
z CLEO, bardzo zdolną wokalistką. 
Myślę, że niejeden chciałby dostać 
propozycję współpracy z takimi arty-
stami. Naprawdę lubię twórczość 
Donatana – słychać w jego bitach, że 
kocha to, co robi. Nawzajem się po-
nakręcaliśmy i zrobiliśmy naprawdę 
parę fajnych rzeczy. Dla mnie było to 
starcie z innym rodzajem muzyki. 
Nie wiem jak na efekty zareagują fa-
ni, zobaczymy.

– W takim razie czekamy z nie-
cierpliwością. Dziękuję za rozmowę.

Magdalena SzewczykFoto: MS

Foto: MS

Foto: MS
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Akcja odbywa się na różnych 
płaszczyznach – na terenie całe-
go Śląska ukazało się kilkanaście 
billboardów przedstawiających 
pięć różnych postaci, które utoż-
samiają się z hasłem „Jestem 
górnikiem. Rozumiem Śląsk”.

– Pomysł narodził się z co-
dziennych doświadczeń zebra-
nych podczas obserwacji tury-
stów zjeżdżających do Kopalni 
Guido w Zabrzu. Uznaliśmy, że 
taki pobyt, dla wielu pierwszy, 
sprawia, że można zrozumieć na 
czym tak naprawdę ta praca po-
lega. Wizyta sprawia, że taką 
osobę można nazwać górnikiem, 
bo zrozumiała istotę tego zawo-
du – mówi o projekcie Andrzej 
Mitek, specjalista ds. kontaktów 
społecznych z Kopalni Guido. – 
Chcemy również, by zmieniło się 
postrzeganie górników, chcemy 
ich odbrązowić – dodaje.

Oprócz ogromnych plakatów, 
w wielu śląskich centrach han-

dlowych można bezpośrednio 
zetknąć się z kampanią. W mi-
nionym miesiącu reprezentanci 
akcji odwiedzili Silesię City 
Center i w ciągu jednego week-
endu rozdali ponad 6 000 kupo-
nów zniżkowych na zwiedzanie 
Kopalni Guido. To okazja nie 
tylko do zaplanowania odwie-
dzin w tym niezwykłym miejscu, 
ale także możliwość dyskusji na 
temat górnictwa oraz zadania 
pytań dotyczących atrakcji w ko-
palni.

– Guido jest jedyną autentycz-
ną kopalnią na Śląsku, do której 
każdy może zjechać prawdziwą 
szolą, poczuć się jak na górniczej 
szychcie i pozdrowić mijanego 
górnika tradycyjnym „Szczęść 
Boże”. Chcemy pokazać Kopal-
nię Guido jako miejsce, w którym 
można „zostać” górnikiem, przy-
pomnieć sobie śląskość, utożsa-
mić się z kulturą regionu – pod-
kreśla Andrzej Mitek.

Gdyby wymienić skojarzenia związane ze Śląskiem, w pierwszej trójce zawsze znajdą się 
kopalnie. To gałąź przemysłu, bez której nie byłoby Śląska, a bez zasobów naturalnych śląskiej 
ziemi nie byłoby tradycji górnictwa. Tę jakże ważną część życia na Śląsku stara się uwidocznić 
Kopalnia Guido, która poprzez kampanię promocyjną „Jestem górnikiem. Rozumiem Śląsk” 
pozwala zrozumieć górniczy etos pracy.

Ja, Ty, My – jesteśmy górnikami!
Na tym górniczy event się nie 

kończy. W planach jest także 
wielkie wieszanie prania, pod-
czas którego w centrum Kato-
wic na ogromnym sznurze za-
wisną górnicze koszulki, z któ-
rymi będzie można zrobić sobie 
zdjęcie, ściągnąć i zabrać do 
domu, a także organizacja kon-
kursu fotograficznego dla dzieci 
i młodzieży.

Ruda Śląska to ostoja śląsko-
ści i górnictwa – tutaj każdy 
ma w rodzinie tatę, wujka czy 
dziadka – górnika. Dlatego 
cieszymy się, że my również 
będziemy mogli powiedzieć: 
„Jesteśmy górnikami. Rozu-
miemy Śląsk”, bo w najbliż-
szym czasie i w naszym cen-
trum handlowym stanie spe-
cjalne stoisko, które na pewno 
skutecznie zachęci do zrozu-
mienia górników i odwiedze-
nia podziemi Kopalni Guido.

Magdalena Szewczyk

Zbliżenia
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– Projekt „Modna Ruda” jest kolejną 
odsłoną kampanii „Atrakcyjna Ruda” 
– tłumaczy prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – „Atrakcyjna Ruda” była już 
„sposobem na bruda”, pomagała ru-
dzianom zrozumieć zawiłości ustawy 
śmieciowej i promowała ideę segregacji 
śmieci, zachęcała do przekazania 
1 proc. podatku rudzkim organizacjom 
pozarządowym, promuje również wiele 
aktualnych wydarzeń. Teraz ma rekla-
mować modne oblicze miasta – dodaje. 

– „Modna Ruda” to zarówno modna 
kobieta, jak i modne miasto – podkreśla 
Renata Młynarczuk, naczelnik Wydzia-
łu Komunikacji Społecznej i Promocji 
Miasta. – Dlatego też przygotowaliśmy 
cykl warsztatów fotografi cznych, archi-
tektonicznych czy malarskich oraz styli-
zacji i wizażu w niewykorzystywanej 
dotąd przestrzeni miasta. Wydarzeniu 
towarzyszyć będzie poszukiwanie twa-
rzy Rudej Roku 2013, która będzie brała 
udział w miejskich akcjach promocyj-
nych – komentuje. 

„Modna Ruda” rozpocznie się 
19 października warsztatami fotogra-
fi cznymi na osiedlu Kaufhaus. Będzie 
im towarzyszyć pokaz fi lmów ze zbioru 
Zdzisława Truszczyńskiego. 26 paź-
dziernika odbędą się natomiast warszta-
ty Fashion DIY, czyli „Modowe zrób to 
sam” oraz pokazy fryzjerstwa i wizażu. 
Również tego dnia będzie można zwie-
dzić podziemia budynku „Kaufhausu” 
oraz zobaczyć wystawy związane z tym 
unikatowym miejscem. 

Kolejna odsłona „Modnej Rudy” na-
stąpi 9 listopada. Wtedy też zostaną zor-
ganizowane warsztaty malarskie 
z udziałem m.in. Akademii Sztuk Pięk-
nych w Katowicach. Będą one połączo-
ne z wystawą związaną z historią Ślą-
ska. Z kolei 16 listopada odbędą się 
warsztaty architektoniczne z cyklu „Na-
praw swoje miasto”. 

– Wydarzenie będzie też okazją do 
„odświeżenia” swojej garderoby – tłu-
maczy Renata Młynarczuk. – „Wymian-
kę ciuchów” czyli „Swap Party” zapla-
nowaliśmy na 23 listopada. Wtedy też 

Na pomysł nowoczesnego zagospo-
darowania dziedzińca, zgodnie z zasa-
dami ochrony zabytków, wpadła Mię-
dzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Perspektywa”.

– Naszą ambicją było, żeby to osiedle 
stało się wizytówką miasta – mówi 
Aleksandra Wilk, Zastępca Prezesa ds. 
Eksploatacji i Rozwoju MGSM „Per-
spektywa”. – Plac z budynkami gospo-
darczymi wewnątrz osiedla nie spełniał 
już swojej dawnej roli. Dzisiaj miesz-
kańcy mają inne oczekiwania, dlatego 
staraliśmy się dostosować tę przestrzeń 
do aktualnych potrzeb nowych miesz-
kańców, nie zapominając jednak o hi-
storycznym wymiarze tego miejsca – 
wyjaśnia.

Osiedle robotnicze przy ul. Wolności 
i Raciborskiej zostało wpisane do reje-
stru zabytków w 1995 r. Jego wewnętrz-
ny dziedziniec jest przykładem typowe-

Dobre praktyki godne naśladowania

Jeszcze niedawno zaniedbany, z szeregiem zrujnowanych i połatanych chlewików straszył okolicznych mieszkańców. Dzisiaj świeci przy-
kładem dobrych praktyk na estetyczne  i pomysłowe zagospodarowanie przestrzeni. Spełnia obecne oczekiwania mieszkańców,  a jednocze-
śnie jest świadectwem życia lokatorów XIX-wiecznych familoków. Mowa o dziedzińcu wewnętrznym zabytkowego osiedla przy ul. Wolności 
i Raciborskiej w Rudzie.

go dla przełomu XIX i XX w. śląskiego 
osiedla robotniczego. Do niedawna 
w centralnej części znajdowały się za-
budowania gospodarcze, tzw. chlewiki 
z fi szlą, czyli pięterkiem. Ówcześni 
mieszkańcy trzymali w nich węgiel i ho-
dowali drobny inwentarz: króliki, świ-

nie, drób. Do każdego mieszkania przy-
pisany był jeden chlewik.

Dzisiaj chlewiki nie spełniają już 
swoich pierwotnych funkcji. Przez lata 
opuszczone, zaniedbane, stały się nie-
chlubną wizytówką osiedla. Dlatego 
spółdzielnia wystąpiła o zezwolenie na 

rozbiórkę tych budynków. Opracowa-
no plan nowego zagospodarowania 
wolnej przestrzeni, biorąc pod uwagę 
potrzeby obecnych mieszkańców. 
– Trzeba było zaprojektować kanaliza-
cję, utwardzić teren kostką. W środku 
powstały zagrody gospodarcze prze-
platane terenami zielonymi. Powstał 
plac zabaw, piaskownica, stoliki do 
gier, ławki i miejsca postojowe dla po-
jazdów – wylicza Aleksandra Wilk. 
– W kilku miejscach została wykorzy-
stana stara cegła, wiosną zostanie wy-
remontowany jeden  z chlewików, który 
pozostał jako żywy świadek historii – 
dodaje. W sumie do zagospodarowa-
nia było 8000 m2 przestrzeni pomiędzy 
budynkami. Koszt modernizacji wy-
niósł ponad 3 mln zł, w tym 1,3 mln 
kosztowała budowa kanalizacji. Reno-
wacja „świadka” będzie kosztować ok. 
115 tys. zł.

– Zagospodarowanie tego terenu 
stanowi przykład dobrych praktyk, 
który chcemy podpatrzeć i pokazać, że 
jeśli się chce, to można wydobyć pięk-
no nawet z placu przy familokach – 
mówi prezydent miasta Grażyna Dzie-
dzic. – Stawiam Spółdzielnię 
„Perspektywa” jako wzór do naślado-
wania dla pozostałych zarządców nie-
ruchomości w mieście. Chcemy zachę-
cić mieszkańców do zmiany swojego 
otoczenia. W ten sposób razem może-
my wykreować nowe oblicze miasta – 
podkreśla. 

Spółdzielnia mieszkaniowa „Per-
spektywa” posiada w swoich zasobach 
744 budynki, z czego 618 znajduje się 
na terenie Rudy Śląskiej. Ponad 390 
z nich objętych jest ochroną konserwa-
torską. Mieszka w nich 9600 lokato-
rów.

 IM

Kiedyś były prawie na każdej ulicy, dziś został tylko jeden! Ostatni zachowany, wyremontowany pieka-
rok znowu jest czynny. Władze Rudy Śląskiej zaprosiły mieszkańców na pierwsze od lat pieczenie chleba 
w tradycyjnym piecu. – Jestem pewna, że wielu rudzian dziś wspomina chleb wypiekany w piekaroku. 
Cieszę się, że udało się nam uratować ten obiekt. Powinniśmy dbać o swoje korzenie, pamiętać jak żyli 
nasi przodkowie. Ten piekarok to świadek tamtych czasów – mówiła prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Znowu zapachniało chlebem

 Wyremontowany piekarok znaj-
duje się przy ul. Bujoczka 24 
w dzielnicy Ruda. Na miejscu moż-
na było poczęstować się świeżo 
wypieczonym chlebem, którego 
smak zasadniczo różni się od wy-
pieków kupowanych na co dzień.
 – Ten piekarok był dla nas wyzwa-
niem, ale myślę, że sprostaliśmy 
zadaniu – mówił Marek Jakubiec, 
właściciel piekarni „Jakubiec”, 
opiekun piekaroka. – Pracujemy te-
raz na nowych technologiach, na 
nowych maszynach. Musieliśmy 
przypomnieć sobie jak to było daw-
niej. Żeby przywrócić ten obiekt do 
życia przez cztery dni wypalaliśmy 
go, aby osiągnąć temperaturę pie-
czenia. Ale udało się. Możecie pań-
stwo sami się przekonać, kosztując 
wypieczony w nim chleb – zapraszał 
do degustacji Marek Jakubiec.

Wyremontowany piekarok po-
wstał około 1900 roku i działał do 
lat 50. ubiegłego wieku. Składa się 
z przedsionka i pieca. Swojego cza-
su został zagospodarowany na po-
mieszczenie dla królików. By 
obiekt doprowadzić do stanu pier-
wotnego, trzeba było rozebrać i od-
tworzyć na nowo część, w której 
znajdował się piec. Wymieniono 
również dach i niektóre elementy 
elewacji. Remont piekaroka kosz-
tował miasto 13 tys. zł. – Prawie 
wszystkie piekaroki zniknęły już 
z powierzchni ziemi. Niektóre zosta-
ły zamienione na kapliczki, tak jak 
ten przy ul. Potokowej, niektóre peł-
nią jakieś inne funkcje lub po prostu 
zostały rozebrane. Mamy szczęście, 
że ten obiekt pozostał w pierwotnej 
formie, że nikt nie zniszczył komory 
piekarniczej i mogliśmy przystąpić 
do remontu – wyjaśniał dr Łukasz 

Urbańczyk, miejski konserwator 
zabytków. – Dzisiaj najwspanialszy 
zapach jaki nas mógł tutaj spotkać, 
to ten zapach zapamiętany z dzie-
ciństwa, zapach chleba pieczonego 
tradycyjnie – dodał.

Władzom Rudy Śląskiej zależy 
na tym, aby piekarok był nie tylko 
atrakcją turystyczną, ale spełniał 
także swoją dawną funkcję. 
– Chcielibyśmy, by piekarnia opie-
kująca się obiektem organizowała 
pokazowe pieczenie chleba w tym 
miejscu, które towarzyszyłoby róż-
nym imprezom organizowanym 
przez miasto. Pokazy te mogą być 
również ciekawym punktem progra-
mu podczas różnych wycieczek or-

Anna Morajko jest nauczycielką od 
16 lat. Przez 15 lat pracowała w szkole 
podstawowej, a od 2007 uczy języka 
polskiego i historii w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr II w Rudzie 
Śląskiej, którego jest absolwentką. Jest 
szeroko znaną teatromanką i regiona-
listką. Jako pierwsza w Rudzie Śląskiej 
prowadziła klasę artystyczną, a od ze-
szłego roku, także jako pierwsza w mie-
ście, prowadzi klasę regionalną. Jest 
autorką kilkunastu programów profi -
laktycznych, z których najpopularniej-
szy –„Na scenie życia” – doczekał się 
aż siedmiu edycji realizacji. Anna Mo-
rajko jest również założycielką Teatru 
„Pierro”, który przez 16 lat swojej dzia-
łalności zdobył ponad 300 różnych na-
gród i ma ponad 1000 absolwentów. 

Inna lekcja

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja do podziękowań 
wszystkim pracownikom oświaty, szczególnie nauczycielom. Wielu 
z nich to prawdziwi pasjonaci zawodu, którzy przez lata swojej pra-
cy stawiają pomocne drogowskazy na krętej drodze młodych ludzi, 
prowadząc ich w dorosłość. Takim nauczycielem jest z pewnością 
Anna Morajko.

– Czym jest dla Pani Dzień Na-
uczyciela?

– Jest to taki dzień, w którym po-
winniśmy pamiętać o wszystkich tych, 
od których czegoś się nauczyliśmy. 
Dlatego używam określenia „Dzień 
Nauczyciela”, a nie Dzień Edukacji 
Narodowej. Nie tylko zawodowy na-
uczyciel może nas czegoś nauczyć. 
Uczymy się od każdego człowieka.

– Ten dzień to nie tylko chwile 
uroczystości, ale także możliwość 
poruszenia problemów nauczy-
cieli.

– Wydaje mi się, że obecnie naj-
większym problemem nauczyciela jest 
niszczenie jego wizerunku. Coraz 
mniej mówi się o tym, że jest to zawód 
z pasją. Pojawiają się opinie, że kto nie 
ma pomysłu na siebie i nie wie, co ro-
bić w życiu, wybiera zawód nauczy-
ciela. Jest to zupełna nieprawda, bo 
praca ta jest bardzo wymagająca. Trze-
ba dobrze znać siebie, swoje predys-
pozycje, być gotowym na podporząd-
kowanie swojego życia temu 
zawodowi. Jeżeli mogłabym mieć ży-
czenie z okazji tego dnia, to właśnie 
takie, żebyśmy wszyscy przychylnie 
spojrzeli na ludzi, którzy mają ogrom-
ny wpływ na wychowanie młodych 
pokoleń. Cieszę się, że w swoim życiu 
nauczycielskim bardzo często spoty-
kam fantastycznych rodziców, którzy 
też są nauczycielami dla swoich dzieci 

i  zdają sobie sprawę, jaką odpowie-
dzialną i ważną funkcję odgrywają 
szkolni nauczyciele w życiu ich dzieci. 
Przyjazne podejście owocuje bardzo 
dobrą współpracą i ma pozytywny 
wpływ na młodych ludzi. Oczywiście 
nurtuje nas temat przesunięcia granicy 
wieku emerytalnego, bolączką są tak-
że sprawy fi nansowe. 

– Jakimi cechami powinna dyspo-
nować osoba, która chce być dobrym 
nauczycielem?

– Myślę, że nieodzowną cechą jest 
otwartość na dialog z młodymi ludź-
mi. Nauczyciel musi umieć słuchać 
i wyciągać wnioski z tego, co słyszy. 
Musi to być osoba aktywna, pomysło-
wa, zaangażowana, która chce 
z uczniami tworzyć układ partnerski.

– Czy Pani jako nauczyciel zmie-
niła się podczas lat pracy?

– Na początku praca była dla mnie 
źródłem satysfakcji, ale również i stre-
su. Dużo czasu spędzałam nad przygo-
towaniem się do zajęć, wygłaszałam 
lekcje przed moją rodziną, która była 
moją prywatną komisją oceniającą, 
przygotowywałam konspekty. Na 
szczęście lata pracy nie przyniosły mi 
wypalenia zawodowego. Mam swoją 
pasję, interesują mnie różne aspekty 
pracy pedagogicznej, więc zawodowe 
zakręty nie są takie straszne.

– Czy dla Pani taką pasją są zaję-
cia teatralne?

– Oczywiście. Myślę, że w naszym 
zawodzie przed rutyną i wypaleniem 
chronią nas młodzi ludzie, którzy zara-
żają nas swoją energią. Z każdą kolej-
ną klasą przychodzi inna młodzież, 
z którą trzeba znaleźć wspólny język. 
Tym samym nauczyciel znowu musi 
doskonalić swój warsztat i zadbać o to, 
by jego lekcje były interesujące. 

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja do podziękowań 

Drodzy Nauczyciele 
i Pracownicy Oświaty!
Z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej,
wraz ze słowami uznania 
i podziękowania za pracę 
na rzecz rudzkiej oświaty,

kieruję do Państwa 
najserdeczniejsze życzenia

 zdrowia i wszelkiej 
pomyślności.

Niech każdy dzień upływa 
Państwu pod znakiem 
zawodowej satysfakcji 

i osobistego spełnienia. 

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz ze słowami uznania 
i podziękowania za pracę 
na rzecz rudzkiej oświaty,

najserdeczniejsze życzenia

Niech każdy dzień upływa 

i osobistego spełnienia. 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Modna Ruda

Warsztaty modowe, pokazy najnowszych kolekcji śląskich projek-
tantów, Swap Party, studio fryzur i wizażu oraz wybory Rudej Roku 
2013 - tej jesieni Ruda Śląska na kilka dni zmieni się w stolicę mody! 
Miasto rusza z nową kampanią promocyjną „MODNA RUDA”. Impre-
zie będą towarzyszyły sesje fotografi czne, warsztaty architektonicz-
ne, plenery malarskie i wydarzenia kulturalne. 

będzie można zamienić swoje ubrania 
na oryginalne stroje – dodaje. 29 listo-
pada zorganizowany zostanie natomiast 
wernisaż prac powstałych podczas ple-
nerów malarskich, sesji fotografi cznych 
oraz warsztatów architektonicznych 
i modowych. W tym dniu będzie można 
również zobaczyć wystawę „Śląsk – in-
dustrialna kraina” studentów Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach i Uni-
wersytetu Tomasza Baty w Zlinie oraz 
zaprezentowane zostaną dzieła rudzkich 
artystów-malarzy. Dzień zakończy spek-
takl w wykonaniu Teatru Bezpańskiego 
na dworcu PKP w Chebziu. 

Podsumowanie „Modnej Rudy” na-
stąpi 30 listopada w Miejskim Centrum 
Kultury im. Henryka Bisty. Podczas 
uroczystej gali fi nałowej zostanie wyło-
niona Ruda Roku 2013 oraz zostaną 
zaprezentowane kolekcje śląskich pro-
jektantów mody. – Ruda Śląska jest bar-
dzo inspirującym miejscem – podkreśla 
Ilona Kanclerz z „Modnego Śląska”. – 
Stanowi pigułkę regionu, którego naj-
większym skarbem są ludzie. Jeśli do jej 
potencjału ludzkiego doda się potencjał 
przestrzenny z ,,Kaufhausem”, wielkim 
piecem hutniczym, czy pięknym dwor-
cem na czele,  otrzymamy mozaikę 
miejsc, które kreują kulturę, sztukę 
i modę – dodaje.

Organizatorami projektu „Modna 
Ruda” są miasto Ruda Śląska oraz twór-
czyni idei „Modnego Śląska” – Ilona 
Kanclerz. W przedsięwzięciu udział 
wezmą również: Akademia Sztuk Pięk-
nych, Politechnika Śląska, regionalni 
artyści, organizacje pozarządowe i sto-
warzyszenia, mieszkańcy i sympatycy 
Rudy Śląskiej, a także marka Furelle 
i KM Energy. – Przedsięwzięcie daje 
możliwość integracji różnych środo-
wisk, nie tylko na poziomie lokalnym, 
ale również regionalnym – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic. – Jest to 
też okazja do wymiany doświadczeń 
z zakresu szeroko pojętych obszarów 
mody, designu, fotografi i artystycznej, 
malarstwa czy architektury – podsumo-
wuje.  KP

– Mówi się, że młodzież obecnie 
jest niezaangażowana, woli statycz-
ne spędzanie czasu, jest konsump-
cyjnie nastawiona do życia. Jak uda-
je się Pani przez tyle lat zachęcić 
młodzież do aktywnego uczestnicze-
nia w życiu kulturalnym w takim 
aspekcie?

– Skłamałabym mówiąc, że każdy 
uczeń jest chętny i zainteresowany 
współpracą z nauczycielem. Przede 
wszystkim muszę podkreślić, że nie 
pokazuję teatru jako jedynej drogi 
w życiu. Pokazuję go jako możliwość 
nabycia wielu umiejętności, które 
można wykorzystać w różnych sytu-
acjach w dorosłym życiu. Na przykład 
głośne, ładne mówienie i umiejętność 
autoprezentacji zaowocują na egzami-
nach czy podczas starania się o pracę. 
Nie wszyscy moi uczniowie należą do 

kółka teatralnego, jednak większość 
osób jeździ do teatru, podejmujemy 
rozmowy na wiele tematów porusza-
nych w sztukach. Teatr jest oczywiście 
świątynią sztuki, ale także inną lekcją. 
Tym bardziej, że w okolicy mamy do-
skonałe teatry ze świetnym repertu-
arem.

– Co jest najważniejsze dla na-
uczyciela?

– Człowiek cały czas pisze spraw-
dzian. Dla mnie najważniejsze jest, 
żeby moi uczniowie byli zadowoleni 
z rezultatatów tego sprawdzianu. 
A takie dni, jak Dzień Nauczyciela, 
kiedy trudno mi odebrać wszystkie 
maile z życzeniami od moich byłych 
i obecnych uczniów, pokazują mi, że 
warto i że idę dobrą drogą. Ta pew-
ność jest dla mnie bardzo ważna

. AS

ganizowanych przez szkoły, czy 
rudzkie jednostki kulturalne – pod-
kreśla Renata Młynarczuk, naczel-
nik Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta.

Remont rudzkiego piekaroka jest 
przede wszystkim okazją do wspo-
mnień. Okazją powrotu do prze-

szłości i sięgnięcia po stare, nieraz 
zapomniane fotografi e, na których 
uwiecznione zostały chwile radości 
towarzyszące wspólnemu wypieka-
niu chleba w gronie rodziny, przy-
jaciół i sąsiadów. W związku z tym 
zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców do podzielenia się swoimi 
wspomnieniami i udostępnienia 
zdjęć prezentujących rudzkie pie-
karoki, które mogłyby wzbogacić 
materiały promocyjne miasta.

Piekaroki były nieodłącznym 
elementem XIX-wiecznych fami-
loków. Z czasem ulegały zniszcze-
niu lub wykorzystywano je do in-
nych celów niż piekarnicze. Dla 
przykładu – dwa obiekty znajdują-

ce się przy ul. Szczęść Boże za-
adaptowane zostały na garaże sa-
mochodowe, zaś były piekarok 
usytuowany przy ul. Potokowej 
przebudowano na kapliczkę, dzięki 
czemu zachował swój pierwotny 
kształt.

 IM

odsłoną kampanii „Atrakcyjna Ruda”
– tłumaczy prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – 
„sposobem na bruda”, pomagała ru-
dzianom zrozumieć zawiłości ustawy 
śmieciowej i promowała ideę segregacji 
śmieci, zachęcała do przekazania 
1 proc. podatku rudzkim organizacjom 
pozarządowym, promuje również wiele 
aktualnych wydarzeń. Teraz ma rekla-
mować modne oblicze miasta 

kobieta, jak i modne miasto
Renata Młynarczuk, naczelnik Wydzia-
łu Komunikacji Społecznej i Promocji 
Miasta. – 
cykl warsztatów fotografi cznych, archi-
tektonicznych czy malarskich oraz styli-
zacji i wizażu w niewykorzystywanej 
dotąd przestrzeni miasta. Wydarzeniu 
towarzyszyć będzie poszukiwanie twa-
rzy Rudej Roku 2013, która będzie brała 
udział w miejskich akcjach promocyj-
nych

19 października warsztatami fotogra-
fi cznymi na osiedlu Kaufhaus. Będzie 
im towarzyszyć pokaz fi lmów ze zbioru 
Zdzisława Truszczyńskiego. 26 paź-
dziernika odbędą się natomiast warszta-
ty Fashion DIY, czyli „Modowe zrób to 
sam” oraz pokazy fryzjerstwa i wizażu. 
Również tego dnia będzie można zwie-
dzić podziemia budynku „Kaufhausu” 
oraz zobaczyć wystawy związane z tym 
unikatowym miejscem. 

stąpi 9 listopada. Wtedy też zostaną zor-
ganizowane warsztaty malarskie 
z udziałem m.in. Akademii Sztuk Pięk-
nych w Katowicach. Będą one połączo-
ne z wystawą związaną z historią Ślą-
ska. Z kolei 16 listopada odbędą się 
warsztaty architektoniczne z cyklu „Na-
praw swoje miasto”. 

„odświeżenia” swojej garderoby
maczy Renata Młynarczuk. – 
kę ciuchów” czyli „Swap Party” zapla-
nowaliśmy na 23 listopada. Wtedy też 

– Jestem pewna, że wielu rudzian dziś wspomina chleb wypiekany w piekaroku. 
Cieszę się, że udało się nam uratować ten obiekt. Powinniśmy dbać o swoje korzenie, pamiętać jak żyli 

Modna Ruda

tantów, Swap Party, studio fryzur i wizażu oraz wybory Rudej Roku 
2013 - tej jesieni Ruda Śląska na kilka dni zmieni się w stolicę mody! 
Miasto rusza z nową kampanią promocyjną „MODNA RUDA”. Impre-
zie będą towarzyszyły sesje fotografi czne, warsztaty architektonicz-
ne, plenery malarskie i wydarzenia kulturalne. 

Zagospodarowanie dziedzińca ul. Wolności i Raciborskiej to przykład dobrych praktyk.

Do degustacji chleba z piekaroka zachęcały dzieci z zespołu „Rudzianie”.

Po 50 latach przy ul. Bujoczka znowu zapachniało chlebem.

Anna Morajko – nauczyciel z pasją.
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– Oczyszczalnie ścieków „Halemba Centrum” i „Orzegów”, przez dwa dni były otwarte dla rudzian. Postanowiliśmy pokazać wszyst-
kie etapy skomplikowanego procesu oczyszczania wody, obecnej przy tak wielu czynnościach życia codziennego. Cieszę się, że pod-
czas Dni Otwartych odwiedzają nas nie tylko uczniowie rudzkich szkół, ale również mieszkańcy miasta – podkreśla Grzegorz Rybka, 
prezes PWiK Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej.

Wodociągi od kuchni
Lekcje w terenie są zawsze najcie-

kawsze. W piątek i sobotę Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej odwie-
dzili uczniowie rudzkich szkół, któ-
rzy mogli dowiedzieć się skąd trafia 
woda do naszych domów 
i zobaczyć jak jest oczyszczana. 
W programie przewidziane było 
zwiedzanie oczyszczalni ścieków 
„Halemba Centrum” oraz „Orze-
gów”, pokaz sprzętu specjalistyczne-
go, a także zwiedzanie laboratorium. 

– Zarówno uczniowie jak i miesz-
kańcy mogą dowiedzieć się jak wy-
gląda i pracuje nowoczesna oczysz-
czalnia ścieków, jakie procesy tu  
zachodzą i jakie czynności trzeba 
spełnić, żeby zanieczyszczone ścieki, 
które tutaj dopływają, doprowadzić 
do takiego stanu, by spełniały 
wszystkie normy i przepisy jakości 
dla ścieków oczyszczonych. Pokaza-

liśmy jakie urządzenia są odpowie-
dzialne za poszczególne etapy 
oczyszczania. Wtórnym elementem, 
ale bardzo ważnym,  jest powstawa-
nie odpadów z oczyszczania ścieków, 
które trzeba unieszkodliwić. Ilościo-
wo najwięcej powstaje osadu, który 
po wstępnym zagęszczeniu, jest od-
wadniany na prasach taśmowych, 
a następnie suszony w specjalnych 
komorach suszarniczych w tempera-
turze powietrza ok. 100oC. Tak 
unieszkodliwiony osad, w ilości  
8 ton na dobę, stanowi bardzo dobry 
materiał – wartość opałową porów-
nywalną z węglem brunatnym  
– do wykorzystania energetycznego 
– wyjaśniał Rafał Kopiec, p.o. kie-
rownika Oczyszczalni Ścieków 
„Orzegów” PWiK Sp. z o.o.  
w Rudzie Śląskiej. 

Uczniowie z ciekawością przyglą-
dali się poszczególnym etapom pra-

cy przedsiębiorstwa: – To był bardzo 
dobry pomysł, by przyjść tu z klasą. 
Jest to dla nas coś nowego, ciekawe-
go i wiele uświadamia – mówiła 
Agnieszka, uczennica jednej z rudz-
kich szkół i dodała: – Nie zdawałam 
sobie sprawy, że tak wiele czynności 
trzeba wykonać i wykorzystać taką 
ilość sprzętu, by woda nadawała się 
do użytku.

Z Dni Otwartych skorzystali nie 
tylko uczniowie, ale także inni 
mieszkańcy Rudy Śląskiej, a nawet 
pobliskich miast: – Bardzo mnie inte-
resowało co  dzieje się z wodą, którą 
wylewam, spłukuję, używam. Pierw-
szy raz jestem w takim miejscu. 
O Dniach Otwartych dowiedziałem 
się z ,,Wiadomości Rudzkich” i po-
stanowiłem skorzystać z okazji – tłu-
maczył Józef Brol, emerytowany 
górnik z Tarnowskich Gór.

Magdalena Szewczyk
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Salon Wróżb 
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska 
( Halemba)
Wróżka 
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Baran – Możesz być teraz nerwo-
wy i drażliwy. Uważaj na swe emocje, 
bo mogą być przyczyną kłótni. 
W weekend czekają Cię szalone zaba-
wy, będziesz miał okazję poznać ko-
goś ciekawego.

Byk – Jesienna pogoda sprawi, że 
nie będzie Ci się nic chciało, będziesz 
czuł się zmęczony i otępiały. Zadbaj 
o zdrowie, przyda Ci się parę dni re-
laksu.

Bliźnięta – Cały tydzień będzie 
bardzo pozytywny. Czekają Cię przy-
szłościowe rozmowy i udane zakupy. 
Poczujesz się w swoim żywiole. Choć 
będziesz miał wiele spraw na głowie, 
nie zabraknie Ci entuzjazmu.

Rak – Możesz teraz narzekać na 
zdrowie i samopoczucie. Zajmij się 
sobą i zatroszcz o to, by nie dać się 
przeziębieniu. Poza tym planety będą 
sprzyjać i uda Ci się załatwić parę 
spraw.

Lew – To będzie czas z jednej stro-
ny bardzo ciekawy i aktywny, z dru-
giej zaś odczujesz zmęczenie wszyst-
kim co Cię otacza. Nie przywykłeś do 
nowości, ale otwórz się na nowe wy-
zwania.

Panna – Cały tydzień będzie dla 
Ciebie bardzo pozytywny. Zapra-
gniesz zdobywać wiedzę, uczyć się – 
być może zapiszesz się na dodatkowe 
kursy. Weekend spędzisz w ciekawym 
towarzystwie.

Waga – To nie czas na siedzenie 
w domu i robienie jesiennych porząd-
ków. Wyjdź do ludzi, zabaw się, lub 
przynajmniej idź do kosmetyczki czy 
fryzjera. Zrób coś dla siebie.

Skorpion – Czeka Cię udany ty-
dzień. Ciekawe spotkania, wyjścia 
ze znajomymi, a i w pracy atmosfera się 
polepszy. Wybierz się również na zaku-
py, możesz zaoszczędzić na czymś, co 
już dawno chciałeś zakupić.

Strzelec – Nie słuchaj plotek i pil-
nuj swoich interesów, ale nie poświę-
caj się w całości pracy. Nie tylko szef 
Cię potrzebuje, rodzina także. Spędź 
z najbliższymi wolny czas.

Koziorożec – W tym tygodniu po-
staraj się nie przemęczać, odpocznij 
i zregeneruj siły. Ważne sprawy odłóż 
na inny termin. Ten czas nie sprzyja 
podejmowaniu decyzji.

Wodnik – Dużo się będzie teraz 
działo. I choć każda akcja to Twój ży-
wioł, uważaj i zwolnij, bo o pomyłkę 
nietrudno. Przemyśl dokładnie to, co 
chcesz osiągnąć. W weekend możliwe 
dalsze podróże.

Ryby – Mogą Cię teraz łapać prze-
ziębienia i różne infekcje. Już wcze-
śniej zadbaj o profi laktykę. Tym bar-
dziej, że nie będziesz mogła pozwolić 
sobie na leżenie w łóżku z gorączką – 
praca wre i jesteś potrzebna.
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97, fax 32 248-74-10.
Dział ogłoszeń, promocji, reklamy i marketingu: Izabela Nowrotek, 
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Poziomo: 1 – cięgi, baty, 5 – chińska 

świątynia, 8 – wypryskowe zapalenie 
skóry u koni, bydła, 9 – lennik, 11 – ka-
bina, 12 – samica dzika, 15 – ulotka, 17 
– marka piwa, 20 – półwysep w Rosji, 
21 – dla kanarka, 23 – achtel, 25 – tarlak, 
28 – ryba z rodz. karpiowatych, 29 – so-
fa, 32 – zarzewie ognia, 33 – cicha mo-
wa, 36 – pałeczka dyrygenta, 39 – esen-
cja, wyciąg, 42 – odm. dwutlenku tyta-
nu, 43 – francuskie wino czerwone lub 
białe, 45 – miraż, złuda, 46 – bęben afry-
kański, 47 – tytuł książąt indyjskich. 

Pionowo: 1 – stawonóg z rzędu usto-
nogów, 2 – orzeł przedni, 3 – rodzaj pil-
niczka, 4 – gat. antylopy, 5 – gryzoń 
z Ameryki Pd., 6 – kobza, dudy, 7 – da-
wany na tacę, 10 – pierw. chem., 13 – 
widziadło, 14 – ptak budujący wiszące 
gniazda, 16 – bramka, 17 – dawna jed-
nostka powierzchni, 18 – rząd lamp 
oświetlający scenę, 19 – kotew, 21 – 
orzech palmy , 22 – w mit. gr. żona króla 
Feaków, 23 – wóz do przewozu więź-
niów, 26 – staroż. instrument muzyczny, 
27 – zat. Morza Czerwonego, 30 – cię-
żar towaru bez opakowania, 31 – niedo-
pałek, 34 – zęza, miejsce na dnie statku, 

35 – czcionka drukarska wielkości 8 
punktów, 37 – przydomek władcy wiel-
kich Mogołów, 38 – drzewo zwrotniko-
we, 40 – szmer, 41 – np. oszczepem, 
dyskiem, 41 – promieniotwórczy pier-
wiastek.

Hasło krzyżówki nr 39 brzmiało: Ser-
wis aukcyjny. Nagrodę otrzymuje Józef 
Szafraniec z Rudy Śl. Po odbiór nagrody 
– kuponu o wartości 50 złotych, który 
jest do zrealizowania w Firmie Handlo-
wej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul. Hlonda 38 
– 40) zapraszamy do redakcji „WR” od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 
15.30. Nagrodę z tej krzyżówki otrzyma 
jedna osoba spośród tych, które nadeślą 
na adres redakcji (41 – 709 Ruda Śląska, 
ul. Niedurnego 36) zamieszczony poni-
żej kupon oraz hasło, które jest rozwią-
zaniem krzyżówki. Na rozwiązania cze-
kamy do dwóch tygodni od daty za-
mieszczenia konkursu. 

TYLKO Z TĄ REKLAMĄ!!!

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotografi czne ENTUZJA

Zuzia
córka Kasi i Wojtka

ur. 2.10. (3200 g, 56 cm)

Wojciech Surmicki
syn Agnieszki i Michała

ur. 8.09. (1700 g, 46 cm)

Anna Surmicka
córka Agnieszki i Michała
ur. 8.09. (1700 g, 46 cm)

Jakub Augustyn Cebula
syn Beaty i Grzegorza

ur. 1.10. (4250 g, 60 cm)

Oskar Gomoluch
syn Patrycji i Michała

ur. 2.10. (3270 g, 55 cm)

Eunika Langier
córka Magdaleny i Jarosława
ur. 28.09. (3400 g, 55 cm)

Filip Majchrzak
syn Diany i Marka

ur. 5.10. (3600 g, 56 cm)

Michał Danielewski
syn Katarzyny i Marka

ur. 7.10. (4020 g, 56 cm)

Daniel Ceklarz
syn Janiny i Łukasza

ur. 7.10. (3000 g, 53 cm)

Tomasz Kaniuk
syn Maryli i Marka

ur. 8.10. (3800 g, 58 cm)

Dla naszych Czytelników mamy 3 po-
dwójne zaproszenia na ELECTRIC LIGHT 
ORCHESTRA.

Wystarczy wysłać SMS-a o treści wiad.
elo+imię i nazwisko pod numer 71100 Na 
SMS-y czekamy od 16.10.2013 od godz 
10.00 do 18.10.2013 do godz. 15.00 (koszt 
SMS-a to 1 zł + VAT, tj. 1,23 zł).

Dla naszych Czy-
telników mamy 3 po-
dwójne zaproszenia 
na ŚLONSKI KABARE-
TON. Wystarczy wysłać 
SMS-a o treści wiad.
SK+imię i nazwisko pod 
numer 71100. Na SMS-y 
czekamy od 16.10.2013 
od godz 10.00 do 
18.10.2013 do godz. 
15.00 (koszt SMS-a to 
1 zł + VAT, tj. 1,23 zł).
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„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Księdzu
Ryszardowi Nowakowi

proboszczowi parafii św. Michała Archanioła
wyrazy szczerego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Ojca
składa

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

18 Wiadomości Rudzkie 16.10.2013  ogłoszenia

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Pani
Marii Turek

pracownikowi Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta
wyrazy szczerego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Męża
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Julii Drożdżyńskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca
składa

Dyrektor oraz Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Rudzie Śląskiej

Prezydent Miasta ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok po-
koju 236) wykazu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy 
ulicy Osiedlowej 10 w Rudzie Śląskiej-Wirku, stanowiącego własność 
Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetar-
gowym na podstawie umowy najmu zawartej na okres 1 roku na rzecz 
dotychczasowego użytkownika.

Prezydent 
Miasta 

ruda Śląska 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta 

wykazu lokalu użytkowego 
usytuowanego na terenie 

Miasta Ruda Śląska:
ul. Objazdowa 3a/02

stanowiącego własność 
Miasta Ruda Śląska, 
a przeznaczonego do 
sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 
najemców.

Wyciąg z ogłoszenia o rokoWaniach

Prezydent Miasta ruda Śląska
ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności 

niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych 
w rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. ludwika Mierosławskiego 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.

Trzy przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 26.02.2013 r., 
24.07.2013 r. oraz 16.09.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudo-
wę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własno-
ści Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 
ul. Ludwika Mierosławskiego – działka nr 1300/1193 o powierzchni 921 m2, 
obręb Bielszowice, k.m. 7, KW nr GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi 
wolne są od wpisów. W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieru-
chomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 
część działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, nr 1304/1193 
o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7, KW nr GL1S/00039359/1. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu działka nr 1300/1193 stanowi te-
ren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast 
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających 
w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Zbywane działki położo-
ne są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu 
kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę 
mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi pu-
blicznej ul. Ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 63.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należ-

ny podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 21.11.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzę-

du Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają 

się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) 
i w terminie do dnia 14.11.2013 r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 3.150,00 
zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Ślą-
ski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem: „zaliczka 
– ul. L. Mierosławskiego” i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach 
oraz przed otwarciem rokowań przedłożą Komisji przeprowadzającej rokowa-
nia wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi 
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia rokowań (dot. również cudzoziemców 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców, przy czym do zawarcia umowy zobowiązani są 
przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. 
nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów 
i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej 
własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający rokowania ponosi wszel-
kie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez 
uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli 
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwie-
nia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie po-
danych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VaT 
pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić 
od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka 
ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do 
dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wy-
danego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczest-
nikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po rokowaniach. Zastrzega się 
prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

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

Prezydent 
Miasta 

ruda Śląska 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta 

wykazu lokali mieszkalnych 
usytuowanych w budynkach 

mieszkalnych na terenie 
miasta Ruda Śląska: 

ul. Ignacego Nowaka 4/3
ul. Ignacego Nowaka 4/7
ul. Ignacego Nowaka 4/4
ul. Ignacego Nowaka 2/6
ul. Ignacego Nowaka 2/4

ul. Ignacego Nowaka 2/10
stanowiących własność  

Miasta Ruda Śląska,  
a przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz ich 
najemców.

Prezydent 
Miasta 

ruda Śląska 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta 

wykazu lokali mieszkalnych 
usytuowanych w budynkach 

mieszkalnych  na terenie 
Miasta Ruda Śląska:
ul. Ogrodowa 16/1

ul. Powstańców 5a/9
ul. Piastowska 7a/8

ul. Piastowska 7a/10
ul. Piastowska 7a/7

ul. Piotra Niedurnego 50a/10
stanowiących własność 

Miasta Ruda Śląska, 
a przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz ich 
najemców.



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

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

pow. 118 m2 i 144 m2

Posiadłość  207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  258/750  550 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
Dom szeregowy Wirek                  109/250                                 495 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula 240/508 499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 749 m2  98 zł/m2 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 763 m2   98 zł/m2

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

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  98 zł/m2 
Zabrze Makoszowy pow. 1022 m2  120 tys. 
M-2 Ruda Śl.-Godula 36 m2  99 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek 39 m2  95 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek  47 m2  125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 44 m2  99,5 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bykowina  48 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  105 tys. zł 
M-4 Ruda Śl.-Bykowina 53 m2  115 tys. zł 
M-5 Ruda Śl.-Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 69 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom  80 m2 1200 zł/m-c
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom 62 m2  1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula  54 m2  800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek 44 m2  1000 zł/m-c
Dom szeregowy Wirek          118 m2      2000 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  1200 zł/m-c 
Ruda Śl.-Nowy Bytom  90 m2  3000 zł/m-c 
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
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NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32

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

www.stemark.pl
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką - Najlepsze ceny 
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31
0,70 gr
0,70 gr
0,70 gr
za kgza kgza kg

RESTAURACJA URASOL 
ul. Kłodnicka 54a, 

PUB ATMOSFERA ul. Pordzika 1 
Organizujemy wszelkiego rodzaju uro-

czystości. Oferujemy catering, 
na życzenie Klienta wystrój stołów 

oraz pełna obsługa. 
 tel. 510-070-858, 501-068-720, 504-167-542 

URASOLP.
W

. s
p.

 z
 o

.o
.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu 
na okres 21 dni na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6 

(II piętro, obok pokoju 
217) wykazu wolnego 

lokalu mieszkalnego nr 7 
usytuowanego w budynku 
przy ul. Wojska Polskiego 

21 w dzielnicy Nowy Bytom 
o powierzchni użytkowej 

49,28 m2, wyznaczonego do 
sprzedaży w drodze przetargu.

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

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-
01.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Profesjonalne remonty łazienek, miesz-
kań, domów. Tel. 512-121-532.

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

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

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafel-
kowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

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

 Docieplenia budynków, remonty elewa-
cji. Tel. 607-969-200.

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

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

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

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

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kaspe-
rek.

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

 Usługi transportowe, przeprowadz-
ki. Szybko, tanio, solidnie. Tel. 605-
109-517.

 Przeprowadzki, tel. 692-777-256.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profe-
sjonalne, kompleksowe kafelkowanie ła-
zienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 32 
244-40-90, 784-699-569.

 Profesjonalna opieka nad dzieckiem. 
Przedszkolanka po studiach z 3-letnią prak-
tyką zawodową zaopiekuje się 1-3 dzieci. 
Elastyczny czas pracy. W ramach opieki 
nauka prawidłowej wymowy, rozwijanie 
zdolności matematycznych, plastycznych, 
gimnastyka. Tel. 604-468-539.

 Usługi transportowe, przeprowadz-
ki, tanio. Tel. 662-681-204, 698-027-
952.

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

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

 Serwis komputerowy. Naprawa: lapto-
pów, komputerów stacjonarnych; konfi gu-
racja sieciowa. Szybko, tanio i solidnie! 
Tel. 666-360-136.

 Naprawa AGD, tel. 666-360-136.

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

 POŻYCZKI fi rmowe: k. podatkowa, 
ryczałt, KPiR na cele obrotowe, inwe-
stycyjne. Dla fi rm nie wykazujących 
wszystkich przychodów, na stracie, do-
chód na oświadczenie, szybka decyzja, 
tel. 32 253-90-23, 795-406-305.

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

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

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

 Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 91 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 50 m2, 58 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, jednopokojowe, 25 m2, 65 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

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

 Bykowina – OKAZJA! sprzedam trzy-
pokojowe 66m2, 159 tys. GABRIEL, tel. 
607-706-692.

 Nowy Bytom – OKAZJA! sprzedam 
dwupokojowe 38m2, 78 tys. GABRIEL, tel. 
607-706-692.

 Jednopokojowe, c.o. miejskie, tanio, 
26 m2 47 tys. Bykowina, LOKATOR, tel. 
793-396-040.

 Dwupokojowe c.o. miejskie, tanio, 50 
m2 89 tys., Wirek, LOKATOR, tel. 793-
396-040.

 CODZIENNIE NOWE OFERTY 
TANICH MIESZKAŃ na WWW.LO-
KATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 58 
m2, 128 tys., Wirek, LOKATOR, tel. 793-
396-040.

 Sprzedam mieszkanie Godula-Latki. 
Tel. 696-163-767.

 Sprzedam mieszkanie, 4 pokoje, 70 m2. 
Tel. 503-741-402.

 Sprzedam lub wynajmę M-4, po remon-
cie, 65 m2, Godula, osiedle Lipińska. Tel. 
691-377-573.

 Bykowina – sprzedam kawalerkę, 36 m2, 
90 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Sprzedam dwupokojowe, Godula, tel. 
692-777-256.

 Sprzedam M-4 po remoncie, Bykowina, 
62 m2. Tel. 607-159-790.

 Wynajmę mieszkanie 2 pokoje – Wirek, 
tel. 508-715-069.

 Odstąpię sklep z wyposażeniem w Ru-
dzie Śląskiej-Bykowinie. Tel. 500-474-
705.

 Sprzedam atrakcyjną kawalerkę w Go-
duli, 37 m2, po generalnym remoncie. Tel. 
518-342-499.

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

 Ruda Śląska-Chebzie, 2 pokoje, 51,4 m2, 
niski blok, superkomfortowe, 126 tys. Tel. 
603-581-579.

 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we, Godula, kamienica, 650 zł. Tel. 606-
717-534.

 Sprzedam pilnie mieszkanie, 64 m2 
w Goduli. Tel. 501-018-217.

 Do wynajęcia ładna kawalerka z dużym 
balkonem – Bykowina. Tel. 790-460-141.

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

 Działki Orzesze Zawada 3000 m2 – 200 
tys., Orzesze – Gardawice 950 m2 – 81 tys., 
700 m2 – 60 tys. Tel. 506-137-347.

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

 Wynajmę M-3 w Halembie, tel. 691-
495-818.

 Wynajmę mieszkanie w Rudzie Śląskiej, 
tel. 601-766-766.

 Sprzedam garaż Szyb Zofi i, tel. 692-
777-256.

NAUKA
 Bezpłatna Policealna Szkoła Antyter-
roryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 32 203-
27-01, 605-294-324, www.grom-ochrona.
pl.

 Angielski – korepetycje. Tel. 32 240-
65-93, 692-664-522, wieczorem.

 Matematyka. Tel. 504-514-537.

 MATEMATYKA, tel. 501-730-
750.

 Absolwent Wydziału Chemicznego Po-
litechniki Śląskiej udzieli korepetycji – ma-
tematyka, chemia (w tym przygotowanie 
do matury i egzaminów gimnazjalnych), 
TANIO, SOLIDNIE. Tel: 606-157-640.

MOTORYZACJA 
 Skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 793-780-654.

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

OGŁOSZENIA DROBNE
 Kupię skorodowane auta, powypadko-
we, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

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

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

 Skup samochodów wszystkich marek. 
Tel. 515-533-560.

 Sprzedam Skodę Octawię 1.9 TD, sa-
lon polska, 2009 r., przebieg 80 tys., gara-
żowana. Tel. 508-699-656, 601-914-238.

 AUTO SKUP samochodów za gotów-
kę. Płacę więcej niż konkurencja. Tel. 791-
669-630.

PRACA
 Zatrudnię do pracy w Niemczech – 
opieka nad seniorami. Tel. (32)271-09-
66, 781-989-873.

 Podejmę pracę jako opiekunka osoby 
starszej. Tel. 606-224-523.

 Praca w ochronie na obiektach handlo-
wych. Ruda Śląska, Katowice, Chorzów i oko-
lice. Tel. 502-293-237.

 Poszukuję pośredników fi nansowych, 
tel. 795-406-305.

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

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221. 

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

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

 Prawa do akcji KOMPANII WĘ-
GLOWEJ kupię. Tel. 507-851-852.

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

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

 
 Sprzedam pianino. Tel 696-163-767.

 Sprzedam kury nioski 10-miesięczne 
oraz jajka od kur z wybiegu. Halemba.Tel. 
601-081-517.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
 

PREZYdENT MIASTA  
RUdA ŚlĄSkA 

 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowych położonych  w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach przy ulicy Partyzantów z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego są nieza-
budowane nieruchomości gruntowe położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy  
ulicy Partyzantów, obręb Bielszowice, k.m. 4: 

nr • 3265/147 o powierzchni 676 m2, KW nr GL1S/00042034/1,  (działy III i IV ww. 
księgi są wolne od wpisów); 
nr • 3264/147 o powierzchni 563 m2, KW nr GL1S/00020896/1 
(w dziale III  księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczo-
we związane z inna nieruchomością, dział IV jest wolny od wpisów)  
– z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,
nr • 3266/147 o powierzchni 722 m2, KW nr GL1S/00044229/9 
(w dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe,  dział IV jest wolny od 
wpisów) – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. 

Każda z działek pod zabudowę mieszkaniową zostanie sprzedana z udziałem wy-
noszącym 1/6 część działki nr 3266/147. Nieruchomości stanowią własność Gminy 
Miasta Ruda Śląska. 

Pierwszy przetarg, który odbył  się 19.08.2013 r. zakończył się wynikiem nega-
tywnym.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 
i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 
11.06.2013 r.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ruda Śląska działki nr 3264/147 i 3265/147 stanowią tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną (symbol planu MN2), z tym, że działka nr 3265/147 fragmentarycznie 
stanowi również teren dróg wewnętrznych (symbol planu KDW), działka nr 3266/147 
stanowi teren dróg wewnętrznych (symbol planu KDW).

Zbywane  działki  są  niezagospodarowane,   zatrawione oraz  porośnięte drze-
wami i krzewami,  położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów 
zielonych, posiadają nieregularny kształt zbliżony do prostokąta, obniżają się 
w kierunku zachodnim. Dojazd do nieruchomości inwestycyjnych z drogi publicz-
nej ul. Partyzantów powinien odbywać się poprzez działkę  drogi wewnętrznej nr 
3266/147 – w celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępo-
wania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyż-
sze. Obiekty budowlane powinny być usytuowane  w odległości co najmniej 6,00 
m od krawędzi ul. Partyzantów. Przez działkę nr 3266/147 przebiega rów terenowy, 
który nie posiada odbiornika.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą – dla każdej z nw. działek 
łącznie z udziałem wynoszącym 1/6 część działki nr 3266/147  (droga dojazdo-
wa):

– dla działki nr 3265/147:  47.000,00 zł,
– dla działki nr 3264/147:  37.000,00 zł,
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o podatek od to-

warów i usług wg stawki obowiązującej w dacie nabycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.10.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu 

Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z peł-

ną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do 
dnia 23.10.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości podanej w pełnej treści 
ogłoszenia, przelewem na konto i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem 
wymagane dokumenty i oświadczenia. 

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

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROkOWANIACh

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza rokowania na sprzedaż pięciu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej 

-Bielszowicach przy ulicy ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska  oraz pod drogę dojazdową.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są cztery niezabudowane nieruchomość gruntowe własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiące 
działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 1303/1193 o powierzchni 951 m2, 1302/1193 o powierzchni 980 m2, 1298/1193 o powierzchni 616 m2, 1297/1193 
o powierzchni 1009 m2, obręb Bielszowice, karta mapy 7 oraz nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne 
są od wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie 
z udziałem wynoszącym 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem 
geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00039359/1. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 1303/1193, 
1302/1193, 1298/1193, 1297/1193 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast 
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu 
KDW).

Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2 i KDW.

Zbywane działki o regularnym kształcie położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od 
nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami, posiadają dojazd z drogi publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego 
przez działkę nr 1304/1193. 

Pierwsze przetargi odbyły się:
– dnia 28.02.2013 r. dla działki nr 1303/1193, dnia 7.03.2013 r. dla działki nr 1302/1193, dnia 4.03.2013 r. dla działki nr 

1298/1193, dnia 27.02.2013 r. dla działki nr 1297/1193. Drugi przetarg dla wszystkich ww. działek 
(oprócz działki nr 1297/1193) odbył się dnia 5.06.2013 r., natomiast trzeci przetarg – dnia 27.08.2013 r. Drugi i trzeci 

przetarg dla działki nr 1297/1193 odbyły się dnia 16.05.2013 r. i 21.08.2013 r.
Ceny wywoławcze (netto) do rokowań dla działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/10 

część działki nr 1304/1193 wynoszą:
– dla działki nr 1303/1193 – 63.000,00 zł,   – dla działki nr 1298/1193 – 46.000,00 zł
– dla działki nr 1302/1193 – 68.000,00 zł  – dla działki nr 1297/1193 – 68.000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 13.11.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła 

II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną 

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie 
do dnia 6.11.2013 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokościach: 

– dla działki nr 1303/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 3.150,00 zł
– dla działki nr 1302/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 3.400,00 zł
– dla działki nr 1297/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 2.300,00 zł
– dla działki nr 1296/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 3.400,00 zł
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta 

Ruda Śląska, z dopiskiem: „zaliczka – ul. Ludwika Mierosławskiego – działka nr ….” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach 
oraz przed otwarciem rokowań przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu 
notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia rokowań (dot. również cudzoziemców w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy 
zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena 
nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy 
przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda 
Śląska). Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez 
uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych 
w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organizator 
rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi 
również cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie 
nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie 
zwrócona niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA
ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 część  
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-halembie  

przy ulicy Pancernych z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową jest udział 
wynoszący 1/2 część niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy Pancer-
nych – działki nr 3721/32 o powierzchni 271 m2, karta mapy 3 obręb Halemba, KW GL1S/00006871/6. 

 W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU1) z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła. 

 Działka – o kształcie prostokąta – jest niezabudowana, płaska, porośnięta trawą oraz nielicznymi krzewami i drzewami. 
Do udziału w ustnym przetargu ograniczonym uprawnione są osoby będące właścicielami nieruchomości graniczą-

cych z działką nr 3721/32, tj. działek nr: 1924/34 KW Nr 5616 R, 1923/34 KW Nr 5615 R, 2739/32 KW Nr T 4 K 54 H.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 19.520,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzeda-

ży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 19.11.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 

6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia, która została zamieszczona na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości – budownictwo mieszka-
niowe). W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które w terminie do dnia 12.11.2013 r. dokonają wpłaty wadium 
w kwocie 1.000,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu oraz złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomości (pokój 
nr 217) w godzinach pracy tut. Urzędu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w prze-
targu zobowiązane są do przedłożenia przed otwarciem przetargu wymaganych dokumentów i oświadczeń. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami (pokój 215), tel. 32 244-90-00, wew. 2150.

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236) 
wykazu lokalu użytkowego nr 10 usytuowanego w budynku przy ulicy Osiedlo-
wej 1 w Rudzie Śląskiej-Wirku, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, 
który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy 
najmu zawartej na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy.
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Piłka nożna – IV liga – grupa I

Passa na wyjeździe
Zdecydowanie lepiej idzie na wyjeź-

dzie niż przed własną publicznością 
piłkarzom Slavii Ruda Śląska. Rudzia-
nie udali się w niedzielę do Koniecpola, 
by zmierzyć się z tamtejszą Pilicą i od-
notowali aż czterobramkowe zwycię-
stwo, wygrywając tym samym po raz 
trzeci z rzędu na wyjeździe. Aktualnie 
zajmują oni 12 miejsce w tabeli. 

Zaskakująca porażka
Po serii czterech zwycięstw z rzędu 

przyszedł w końcu czas na porażkę.  
W sobotę Grunwald Ruda Śląska zmie-
rzył się na wyjeździe z Concordią Knu-
rów i przegrał aż 1:5. Stratę punktów 
wykorzystali piłkarze Górnika Piaski, 
którzy wygrywając z Sarmacją Będzin 
zepchnęli zielonych z fotela lidera.

Gospodarze szybko objęli prowa-
dzenie w tym spotkaniu. Zaledwie sie-
dem minut po gwizdku rozpoczynają-
cym mecz po kombinacyjnie rozegra-
nym rzucie wolnym, zawodnik Concor-
dii wpakował z bliska piłkę do siatki. 
Halembianie starali się doprowadzić do 
wyrównania. Najlepszą okazję ku temu 
miał Dreszer, który w 21 minucie spo-
tkania po kontrze znalazł się w sytuacji 
sam na sam z golkiperem knurowian. 

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Po jego uderzeniu piłka przeleciała jed-
nak obok bramki. Później uderzał za-
wodnik gości, ale Haas zdołał przenieść 
piłkę nad poprzeczkę. W końcówce 
strzelał jeszcze Kot, ale zdołał sparo-
wać golkiper Concordii. Ta część gry 
zakończyła się jednobramkowym pro-
wadzeniem gospodarzy.

Ciekawiej zrobiło się po przerwie. 
Zaledwie 20 sekund po rozpoczęciu 
drugiej połowy spotkania strzałem 
z woleja pokonał Haasa zawodnik go-
spodarzy i było 2:0. Siedem minut póź-
niej zawodnik Concordii pokonał gło-
wą golkipera zielonych, podwyższając 
prowadzenie swojego zespołu do 
trzech trafień. Po chwili na taki stan 
rzeczy odpowiedział Grunwald. W 55 
minucie kontrę zielonych przypieczę-

tował celnym trafieniem Szczypior. Jak 
się jednak z czasem okazało, tylko na 
to jedno celne trafienie było tego dnia 
stać ekipę z Rudy Śląskiej. Gospodarze 
natomiast do końca spotkania grali 
swoje i sukcesywnie zwiększali prowa-
dzenie. W 62 minucie po dośrodkowa-
niu z rzutu rożnego i przedłużeniu, za-
wodnik Concordii umieścił piłkę 
w siatce głową i było 4:1. Wynik spo-
tkania został ustalony w 87 minucie, 
kiedy to jeden z knurowian minął Ha-
asa i umieścił futbolówkę w pustej 
bramce.

Concordia Knurów  
– Grunwald Ruda Śląska 5:1

Grunwald Ruda Śląska: Haas – 
Oswald, Szpoton (kpt), Łęcki - Wolek 
– Dreszer, Maciongowski, Jagodziń-
ski, Szczypior – Kot, Brzozowski Re-
zerwa: Majchrzak – Kowalski, No-
wicki, Simon, Szczygieł, Jarczyk, 
Wróblewski.

Trener: Teodor Wawoczny

REKLAMA

Rudzianie objęli prowadzenie 
już w pierwszej połowie spotkania. 
Po stałym fragmencie gry piłkę gło-
wą w siatce umieścił Moritz. Cho-
ciaż były okazje do tego, by prowa-
dzenie podwyższyć, nie udało się 
tego zrealizować i na przerwę Sla-
via schodziła z jednobramkową za-
liczką.

W drugiej połowie rudzianie suk-
cesywnie powiększali swoje prowa-
dzenie. Jako pierwszy w drugiej od-
słonie pojedynku bramkarza gospo-
darzy zdołał pokonać strzałem z po-
la karnego T. Rejmanowski. Ta 
bramka zupełnie podcięła skrzydła 
drużynie Pilicy. Skrupulatnie taki 
stan rzeczy wykorzystali rudzianie. 
Najpierw strzałem zza 16 metrów 
umieścił piłkę w siatce M. Rejma-
nowski. Następnie na strzał z dy-
stansu po akcji Pożogi zdecydował 
się Gancarczyk, ustalając wynik na 

4:0. W końcówce okazję mieli jesz-
cze gospodarze, ale dzięki dobrej 
interwencji Frankego rudzianom 
udało się zachować czyste konto.

Pilica Koniecpol – Slavia  
Ruda Śląska 0:4 (0:1)

Slavia Ruda Śląska: Franke – 
Klimas, Szaruga, Skorupski, Mo-
ritz – Witor, M. Rejmanowski, 
Kowalik, Gancarczyk – T. Rejma-
nowski, Pożoga

Zmiany: Lach, Zalewski, 
Chmurczyk

Trener: Marek Piotrowicz

Pozostałe wyniki:
Piłka nożna – klasa A

Pogoń Nowy Bytom (Ruda Śląska) 
– Wawel II Wirek (Ruda Śląska) 3:2

Sparta Katowice  
– Urania II Ruda Śląska 8:1

Piłka nożna – klasa B
Stadion Śląski Chorzów – Urania III 

Ruda Śląska 5:0
Slavia II Ruda Śląska – Jastrząb II 

Bielszowice (Ruda Śląska) 4:1
Piłka nożna – II liga kobiet

Gwiazda Ruda Śląska – Tygryski 
Świętochłowice 0:1

W sobotę 12 października w Dą-
browie Górniczej rozegrane zostały 
zawody o Puchar Śląska Młodzi-
ków i Dziewcząt w zapasach w sty-
lu wolnym. Tradycyjnie najliczniej-
szą ekipę stanowiła reprezentacja 
ZKS-u SLAVIA Ruda Śląska. Rów-
nież jeżeli chodzi o dorobek meda-
lowy, rudzianie nie mieli sobie 
równych.

Złote medale w grupie młodzi-
ków zdobyli: Klaudiusz Rejnart 38 
kg, Edwin Krawczyk 47 kg, Maciej 
Wieczorek 59 kg, Piotr Kaproń 73 
kg, Patryk Zawada 85 kg

Srebrne: Klaudiusz Wiezner 35 
kg, Łukasz Czekajło 42 kg, Bartosz 
Kowalczyk 59 kg, Błażej Dojas 73 
kg, Łukasz Kolonko 100 kg

Zapasy

Medale młodzików i dziewcząt
Brązowy: Jakub Kurka 59 kg
Medalistki w rywalizacji 

dziewcząt:
Złote: Nicol Wiezner 32 kg, Ka-

rolina Stróżyk 44 kg, Karolina Ma-
zur 48 kg, Monika Galowy 52 kg, 
Kamila Czapla 57 kg

Srebrne: Anna Pisarek 44 kg, 
Justyna Trutwin 48 kg, Dagmara 
Wiercińska 52 kg, Weronika Stra-
chowicz 62 kg, Klaudia Krzykow-
ska 67 kg

Brązowe: Wiktoria Gregorczyk 
34 kg, Paulina Danisz 44 kg, Karo-
lina Białek 52 kg, Natalia Piosek 48 
kg, Sabina Kurcz 57 kg, Nikola 
Fiołka 62 kg

W klasyfikacji klubowej Slavia 
była bezkonkurencyjna.
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Wysoka wygrana
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

Drugiej z rzędu porażki doznał Wa-
wel Wirek. Ekipa z Rudy Śląskiej zmie-
rzyła się w sobotę na boisku przy ulicy 
Katowickiej z Pogonią Imielin i musia-
ła uznać wyższość przyjezdnych, prze-
grywając 3:4. Strata punktów spowo-
dowała, że rudzianie spadli na trzecie 
miejsce w tabeli.

Początek spotkania należał do gości. 
To oni dominowali na boisku i stwarza-
li sobie sytuacje podbramkowe, których 
nie byli w stanie od razu wykorzystać. 
Jednak to rudzianie, chociaż wypraco-
wanie dobrej sytuacji przychodziło im 
trudniej,  otworzyli wynik spotkania. 
W 18 minucie meczu sędzia podykto-
wał na ich korzyść rzut karny, który na 
bramkę zamienił Lokaj. Na taki stan 
rzeczy niemal natychmiast odpowie-
dzieli przyjezdni. Po szybkim wzno-
wieniu gry strzałem po ziemi pokonał 
Bednarza zawodnik Pogoni, doprowa-
dzając do remisu. W 33 minucie goście 
wyszli na prowadzenie – po podaniu 
wzdłuż bramki piłkę wpakował głową 
do siatki zawodnik z Imielina. Goście 
złapali wiatr w żagle i na tym nie po-

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Znów porażka

Niewykorzystane sytuacje
Jastrząb Bielszowice zmierzył się  

w sobotę na wyjeździe z Unią Ząbko-
wice. Rudzianie odnieśli jednobramko-
wą porażkę i nie mogą być z tego spo-
tkania zadowoleni. – Nie byliśmy dru-
żyną gorszą, po prostu po raz kolejny 
nie wykorzystaliśmy wypracowanych 
sytuacji – mówi trener bielszowiczan, 
Jacek Janiak.

Chociaż Jastrząb miał okazje do ob-
jęcia prowadzenia już w pierwszej po-
łowie spotkania, to nie zdołał ich wyko-
rzystać. Jedną z najlepszych szans miał 
Kowalski, który odebrał piłkę zawodni-
kowi Unii i znalazł się w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem gospodarzy. Nie 
zachował on jednak zimnej krwi, a pił-
ka po jego uderzeniu poszybowała nad 
bramką. Bramkę do szatni strzelili za to 
gospodarze. W 40 minucie po wybiciu 
piłki wymienili oni między sobą dwa 

podania i strzałem umieścili futbolów-
kę w siatce. W drugiej połowie także to 
bielszowiczanie dochodzili do lepszych 
okazji, ale znów nie byli w stanie za-
mienić ich na celne trafienie i w efekcie 
musieli się pogodzić z kolejną porażką. 
– Graliśmy z drużyną, która strzela du-
żo bramek, a mimo tego straciliśmy tyl-
ko jednego gola. W dalszym ciągu ma-
my problemy z wykorzystaniem nawet 
stuprocentowych sytuacji. Dodatkowo 
nie mieliśmy do dyspozycji trzech za-
wodników – tłumaczył po meczu Jacek 
Janiak, trener rudzian.

Unią Ząbkowice 
– Jastrząb Bielszowice 1:0

Jastrząb Bielszowice: Bechta – Ja-
niak, Mikuła, Skudlik, Foryś, Kowal-
ski, T. Łukasik, Sikora, Henisz, Szy-
mański, Wiertelorz

Trener: Jacek Janiak

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

REKLAMA

przestali. W 45 minucie piłkarz Pogoni 
wykorzystał nieuwagę obrony Wawelu 
i znalazł się w sytuacji sam na sam 
z Bednarzem. Położył on golkipera go-
spodarzy i umieścił piłkę w siatce, usta-
lając wynik pierwszej połowy na 1:3 
dla ekipy z Imielina.

Rozmowa z trenerem w szatni do-
brze zadziałała na ekipę z Wirku, która 
po przerwie stworzyła sobie kilka szans 
na strzelenie bramki. Najpierw rzut kar-
ny zamienił na bramkę Lokaj. Zdołali 
jednak odpowiedzieć po stałym frag-
mencie gry na to trafienie goście. W koń-
cówce wrzutkę Lokaja wykorzystał Ja-
romin, zdobywając bramkę kontakto-
wą. Ekipie z Rudy Śląskiej, chociaż le-
piej prezentowała się ona w drugiej 
połowie, zabrakło jednak czasu na od-
robienie strat i musiała się ona pogo-
dzić ze stratą trzech punktów.

Wawel Wirek – Pogoń Imielin 3:4
Wawel Wirek: Bednarz – K. Ka-

łużny, Wilczek, Buchcik, Pyc, 
Ostrowski, Piętoń, Majnusz, Lokaj. 
G. Kałużny, Jaromin

Trener: Jarosław Zajdel

Powody do radości dali swoim 
kibicom piłkarze Uranii Ruda Ślą-
ska. W sobotę kochłowiczanie 
przed własną publicznością podej-
mowali Unię Bieruń Stary i odnie-
śli aż siedmiobramkowe zwycię-
stwo.

Chociaż to Urania od początku 
była stroną dominującą, to dość 
długo nie mogła ona zaliczyć cel-
nego trafienia. W końcu w 26 mi-
nucie wynik meczu otworzył Misz-
ka, którego dobitka po uderzeniu 
z rzutu wolnego Mikusza okazała 

się być celna. W pierwszej połowie 
Miszka zaliczył jeszcze dwa trafie-
nia – najpierw w 40 minucie me-
czu pokonał on bramkarza gości 
strzałem z bliska, zaś pięć  
minut później posłał futbolówkę  
obok interweniującego golkipera  
Unii, kompletując tym samym  
hat-tricka.

Druga część gry zaczęła się ide-
alnie dla kochłowiczan. Dwie mi-
nuty po gwizdku wznawiającym 
zmagania, lobem pokonał bramka-
rza z Bierunia Miszka i było 4:0. 

Sześć minut później rzut karny 
wykorzystał Stawowy. Następnie 
na listę strzelców wpisał się jesz-
cze Oczko, który z dużej odległo-
ści skierował piłkę do pustej bram-
ki po tym, jak golkiper gości wy-
szedł, by zablokować wychodzą-
cego sam na sam z nim Żaka. Wy-
nik spotkania na 7:0 w 89 minucie 
gry ustalił Żak.

Urania Ruda Śląska  
– Unia Bieruń Stary 7:0

Urania Ruda Śląska: Pardela, 
Zawisza, Baran, Jańczak, R.
Grzesik, Stawowy (‘67 Kamień-
ski), Mikusz (‘72 Gabryś), Ba-
ron, A.Wypiór (‘59 D.Wypiór), 
Oczko, Miszka (‘72 Żak)

Trener: Stanisław Mikusz

7 sekund od zwycięstwa
Futsal – I liga

To Gwiazda Ruda Śląska była fa-
worytem w spotkaniu z Ekomem 
Futsal Nowiny. Jednak po raz ko-
lejny stało się to, co miało miejsce 
w spotkaniu pierwszej kolejki roz-
grywek i ostatecznie rudzianie mu-
sieli zadowolić się remisem 4:4.

Pierwsza połowa przebiegła po 
myśli rudzian. Wynik meczu otwo-
rzył Działach. Po chwili gospoda-
rze strzelili bramkę samobójczą 

i było 0:2 dla Gwiazdy. Przed prze-
rwą oba zespoły zdołały jeszcze 
zaliczyć po jednym trafieniu. Bram-
kę dla Gwiazdy strzelił znów Dzia-
łach. Pierwsza część spotkania za-
kończyła się wynikiem 1:3 dla ru-
dzian.

Po przerwie futsaliści Gwiazdy 
znów zaatakowali, ale byli w stanie 
umieścić piłkę w siatce rywali tylko 
jeden raz. Ponownie na listę strzel-

ców wpisał się Działach. Gospoda-
rze urządzili sobie za to prawdziwie 
gwiazdorski pościg, dwukrotnie 
doprowadzając do remisu. Drugi 
raz uczynili to na siedem sekund 
przed końcem spotkania, dzięki 
czemu podzielili się punktami z fa-
worytem tego meczu.

Ekom Futsal Nowiny – SRS 
Gwiazda Ruda Śląska 4:4 (1:3)
Gwiazda Ruda Śląska: Lasik, 

Mężyk – Łuszczek, Grudzień, 
Działach, Białek, Wawrzyczek, 
Piasecki, Zabłocki, Szol, Hisz-
pański, Krzymiński.

Trener: Tomasz Klimas

Piłka nożna – Olimpiady Specjalne Od 26 do 29 września w Byd-
goszczy odbywał się XIV Ogól-
nopolski Turniej Piłki Nożnej 
Olimpiad Specjalnych. W impre-
zie wzięli udział uczniowie Ze-
społu Szkół nr 3 Specjalnych 
w Rudzie Śląskiej. Bardzo dobrze 
zaprezentowali się oni na tle po-
zostałych drużyn, czego efektem 
jest zdobyte przez nich czwarte 
miejsce.

Skład drużyny: Sandra Cza-
plok, Weronika Czaplok, Arka-
diusz Drewniak, Mariusz Jano-
cha, Patryk Kolany, Krystian 
Kubala, Kamil Nowak, Mate-
usz Walecki.

Zawodnikami w trakcie zawo-
dów opiekowali się Adrian Buzga  
i Mariusz Piotrowski.

Tuż za podium

Efektem dzielnej walki rudzian jest zdobyte przez nich czwarte miejsce. Foto: arch.
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Dramatyczna końcówka

Sporą dawkę emocji zapewniły 
swoim kibicom szczypiornistki 
Zgody Ruda Śląska. Chociaż przez 
większość meczu ze Startem Mi-
chałkowice przewaga była po stro-
nie rudzianek, to na trzy minuty 
przed końcem spotkania przyjezd-
ne zdołały doprowadzić do remisu. 
Po pełnych emocji ostatnich sekun-
dach mecz zakończył się jedno-
bramkową wygraną Zgody (24:23).

Rudzianki dobrze zaczęły to spo-
tkanie i po sześciu minutach, głów-
nie za sprawą Magdaleny Frątczak, 
wyszły na trzybramkowe prowa-
dzenie. Później jednak w ich grę 
wkradła się spora nerwowość, przez 
co rywalki po każdej serii rudzia-
nek zdołały odrabiać straty. Już w 14 
minucie przyjezdne doprowadziły 
do remisu 5:5. Wtedy jednak znów 
do roboty wzięły się zawodniczki 
Zgody, które ponownie za sprawą 
Frątczak zyskały trzybramkową 
przewagę. Po chwili ta przewaga 
zmalała do jednego trafienia, ale 
dobra seria gospodyń w końcówce 
sprawiła, że pierwszą część zakoń-
czyły znów trzybramkową przewa-
gą (12:9).

Szczypiornistki Zgody równie 
dobrze jak pierwszą część spotkania 
rozpoczęły drugą i po chwili ich 
przewaga urosła do pięciu trafień. 

Jednak coraz słabiej działająca 
obrona i niewykorzystany karny 
sprawiły, że zawodniczki z Michał-
kowic zdołały odrobić straty. I cho-
ciaż dziesięć minut przed końcem 
spotkania rudzianki miały cztero-
bramkową przewagę, to na trzy mi-
nuty przed gwizdkiem definitywnie 
kończącym pojedynek przyjezdne 
zdołały doprowadzić do remisu. 
Odrobinę więcej zimnej krwi za-
chowały jednak w końcowych se-
kundach rudzianki i to one dzięki 
trafieniu Anny Soboty wygrały.

– Ten mecz to dla nas wielka po-
rażka. Jakieś trzy tygodnie temu 
grałyśmy z Michałkowicami spa-
ring i bez problemów wygrałyśmy. 
Dzisiaj było bardzo dużo błędów. 
Może ten pierwszy mecz przed na-
szą publicznością tak zestresował 
zawodniczki. Mam nadzieję, że da-
lej pójdzie już lepiej – mówiła po 
spotkaniu trenerka Zgody, Viktoria 
Flizikowska.

Zgoda Ruda Śląska – Start  
Michałkowice 24:23 (12:9)

Zgoda Ruda Śląska: Brzeska, 
Ploch – Góral 3, Kafel, Dziółko 3, 
Wojcik, Rolnik, Maciejowska 2, 
Hodyjas 1, Baranowska 5, Stani-
czek 2, Frątczak 7, Sobota 1, Po-
cheć

Trener: Viktoria Flizikowska

Piłka ręczna – II liga kobiet

Koszykówka – III liga mężczyzn

Zdominowali rywala

Po przegranej w pierwszej kolejce, 
Pogoń Ruda Śląska zmierzyła się na 
własnej hali z zespołem DAAS Basket 
Hills Bielsko-Biała. Po pierwszej 
kwarcie tego meczu nic nie zapowia-
dało, że rudzianie zdołają wygrać to 
spotkanie różnicą aż 30 punktów.

Pierwsze dziesięć minut rywalizacji 
charakteryzowała dość nerwowa gra 
obydwu drużyn. Pogoń przez większą 
część tej kwarty prowadziła, jednak 
dekoncentracja w ostatnich dwóch mi-
nutach podopiecznych Marcina Cyra-
na sprawiła, że zakończyła się ona 
wynikiem 18:19.

Sygnał rozpoczynający drugą kwar-
tę był punktem zwrotnym wydarzeń 
rozgrywających się na parkiecie. Od 
tego momentu gospodarze popisywali 
się dobrą skutecznością oraz konse-
kwentnie grali w obronie, zmuszając 
tym samym bielszczan do popełniania 
błędów. W rezultacie druga część gry 
zakończyła się wynikiem 42:36.

W trzeciej i czwartej kwarcie Pogoń 
ograniczyła ilość błędów do minimum, 

Gorzka lekcja

Nie mogą zaliczyć do udanych spo-
tkania z MOSiR-em Bochnią szczy-
piorniści SPR-u Grunwald. Bochnianie 
objęli prowadzenie już w pierwszej mi-
nucie i ani na sekundę go nie oddali. 
Halembianie otrzymali gorzką lekcję, 
przegrywając aż 28:38.

Już od początku spotkania gospoda-
rzom brakowało koncentracji. Taki stan 
rzeczy spowodował, że zaledwie po 
dwóch minutach od rozpoczęcia spo-
tkania goście mieli na koncie trzybram-
kową przewagę. Następnie ich prowa-

Piłka ręczna – II liga mężczyzn

 Bochnianie od początku dominowali na parkiecie.

dzenie oscylowało wokół dwóch tra-
fień. Przełomowa okazała się być 11 
minuta. Wtedy to bochnianie znaleźli 
receptę na kiepsko spisującą się obronę 
halembian. Wymieniali między sobą 
kilka błyskawicznych podań, po czym 
bez problemów znajdowali dobrą pozy-
cję do oddania rzutu. Dzięki temu przy-
jezdni odskoczyli na siedem trafień 
i bez większych problemów dowieźli tę 
przewagę do końca pierwszej połowy.

Dzięki dwóm celnym trafieniom 
Kmiecia na początku drugiej połowy 

spotkania, przewaga gości zmalała do 
pięciu trafień. Po chwili jednak wszyst-
ko wróciło do wcześniejszego stanu. 
Bochnianie, świadomi swojej pozycji, 
uspokoili grę. Ich podwyższona obrona 
na niewiele pozwalała halembianom. 
Do końca meczu goście zdołali jeszcze 
odrobinę zwiększyć swoje prowadzenie 
i ostatecznie wygrali różnicą dziesięciu 
bramek.

– Ciężko coś powiedzieć, bo chociaż 
sparingi rządzą się innymi prawami, to 
w meczu kontrolnym my wygraliśmy 
dziewięcioma bramkami, a teraz na 
parkiecie ligowym przegraliśmy różni-
cą dziesięciu trafień. Chociaż zaczęli-
śmy pracować nad obroną, to nadal 
gramy w tym segmencie bardzo słabo. 
W ataku ciągle nie ma ani współpracy, 
ani pomysłu na rozegranie. A przede 
wszystkim zabrakło dziś biegania. Mo-
że nas to czegoś nauczy i weźmiemy się 
w końcu do roboty – podsumował Mar-
cin Księżyk, trener rudzian.

SPR Grunwald – MOSiR Bochnia 
28:38 (11:18)

SPR Grunwald: Błaś, Wolniaczyk 
– Kiełbik, Hartel 4, Kmieć 9, Zarzyc-
ki 3, Płonka 1, P. Lisowski 1, Lange, 
Kowal, Ł. Wodarski 1, Gansiniec 7, 
Stogowski 2

Trener: Marcin Księżyk

 Rudzianki popełniały dużo błędów, co sprawiło, że do ostatnich sekund musiały walczyć 
o korzystny dla siebie rezultat.

co przekładało się na coraz większą 
przewagę punktową. Na wyróżnienie 
w tej części meczu zasługuje Stankala, 
który zdobył w dwóch ostatnich kwar-
tach 12 punktów i zaliczył trzy zbiórki 
w obronie. W trakcie całego spotkania 
najwięcej punktów zdobyli Wilkin 
i Tomecki. Dźwięk kończący mecz za-
trzymał zdobycze punktowe na wyni-
ku 89:59.

– Przegraliśmy spotkanie tydzień 
temu, więc dziś podeszliśmy do meczu 
bardzo skoncentrowani. Wprowadziło 
to trochę nerwowości na początku, 
jednak z biegiem czasu było coraz le-
piej. Tak to miało wyglądać – podkre-
ślał po meczu Marcin Cyran, trener 
Pogoni.

KS Pogoń Ruda Śląska – DAAS  
Basket Hills Bielsko-Biała 89:59
Pogoń Ruda Śląska: Jeleń 5, Ku-

czera 6, Mol 7, Stankala 17, Sgodzaj 
6,Bobrowski 1, Wilkin 15, Goczok 3, 
Morawiec 6, Tomecki 17, Łapot 6

Trener: Marcin Cyran
Robert Połzoń Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

W tym spotkaniu rudzianie zdominowali bielszczan.

Sportowy  
rozkład jazdy:

Piłka nożna – IV liga – grupa I
19 października, sobota, godz. 
11.00 Grunwald Ruda Śląska  

– Wyzwolenie Chorzów
19 października, sobota, godz. 

15.30 Slavia Ruda Śląska – 
Sarmacja Będzin

Piłka nożna – liga okręgowa – 
grupa I

19 października, sobota, godz. 
11.00 Urania Ruda Śląska – Piast 

Bieruń
Piłka nożna – liga okręgowa  

– grupa II
19 października, sobota, godz. 

15.30 Jastrząb Bielszowice  
– Strażak Mierzęcice

19 października, sobota, godz. 
15.30 Przemsza Siewierz – 

Wawel Wirek
Futsal – ekstraklasa:

20 października, niedziela, godz. 
17.00 Gwiazda Ruda Śląska  
– Wisła II Krakbet Kraków

Piłka ręczna – II liga kobiet
19 października, sobota, godz. 

18.00 Ruch II Chorzów  
– Zgoda Ruda Śląska

Piłka ręczna – II liga mężczyzn
19 października, sobota, godz. 
18.00 SPR Wisła Sandomierz  
– SPR Grunwald Ruda Śląska

Koszykówka – III liga 
mężczyzn

20 października, niedziela, godz. 
12.00 KKS Mickiewicz  

Katowice II  
– KS Pogoń Ruda Śląska

Wyciskanie sztangi
20 października, niedziela, godz. 

12.00, hala 
MOSiR-u w Orzegowie 

Mistrzostwa Rudy Śląskiej 
w wyciskaniu sztangi leżąc 
z podziałem na kategorie 

wagowe oraz ilość powtórzeń

Podnoszenie ciężarów

W piątek, 11 października, Ruda 
Śląska stała się areną zmagań mło-
dych ciężarowców. Rozegrana została 
bowiem czwarta runda Drużynowych 
Mistrzostw Śląska Juniorów. Rywali-
zowano w dwóch konkurencjach: 
rwaniu i podrzucie. Po czterech rzu-
tach gospodarze uplasowali się na 
trzecim miejscu. W skład CKS-u  
Slavia Ruda Śląska weszli: Piotr Wi-
tek (35 kg w rwaniu, 47 w podrzu-

cie), Kamil Kamiński (45 kg w rwa-
niu, 60 kg w podrzucie), Patryk Żu-
ławnik (80 kg w rwaniu i 110 kg 
w podrzucie) i Jarosław Herisz (75 kg 
w rwaniu i 105 kg w podrzucie). Na 
zawodach zaprezentowali się także 
młodsi zawodnicy rudzkiego klubu. 
Wiktoria Grzywocz w podrzucie 
osiągnęła rezultat 30 kg, a Daniel 
Stawinoga 40 kg. Gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!

Trzecie miejsce rudzian
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

OMEGA
GODULA ul. Stara 1, czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14, tel. 32 -72 55 888

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
POJAZDÓW MECHANICZNYCH
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Stacja LPG SIGMA• 

Serwis klimatyzacji• 

Geometria kół• 

Usługi transportowe• 

Diagnostyka komputerowa• 

Montaż i serwis instalacji LPG• 

FIRMA AUTO-BUD LIDER NA RYNKU W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
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