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* KREDYTY *GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
15 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

tel. 
731-35-35-35 Najtańsze kredyty 

gotówkowe!

Marcin Wilkoszyński
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Zastępca Ordynatora Oddziału Kardiologicznego w Rudzie Śląskiej

Prywatny gabinet kardiologiczny tel. 501-553-654

Fo
to

: A
gn

ie
sz

ka
 R

ol
ni

k

KREDYT 

na każdą kieszeń
oprocentowanie kredytów • 
gotówkowych 
i konsolidacyjnych już od 5 %
kredyty hipoteczne, • 
samochodowe i firmowe
leasingi• 
kredyty bez ograniczeń • 
wiekowych
uproszczone procedury• 

Zadzwoń albo 
napisz SMS-a
o treści TAK

668-447-277
ODDZWONIMY

Dojeżdżamy do Klienta
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wBYKOWINA

pełna oferta www.intermarche.pl | Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13  REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  
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KREDYTY

tel. 535-006-200 

KREDYT NA OŚWIADCZENIE• 
KREDYTY DLA EMERYTÓW • 
I RENCISTÓW BEZ OGRANICZEŃ 
WIEKOWYCH NAWET 100 LAT
KREDYT DLA OSÓB BEZ ZDOLNOŚCI• 
10 00 ZŁ – RATA 125 ZŁ• 
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REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  

BYKOWINABYKOWINA
ŻEBERKA MIĘSNE WĘDZONE

KG.

SZYNKA WIEPRZOWA 
BEZ KOŚCI

1199
KG.

MOP PAROWY BOMANN
• MOC 1500 W
• DO RÓŻNYCH TYPÓW PODŁÓG 
I DYWANÓW
• DODATKOWE AKCESORIA 
W KOMPLECIE

14999
SZT.

FANTASIA DANON WYBRANE RODZAJE

SER ŻÓŁTY RYKI
• RYCKI EDAM

• HIT Z RYK
• RYCKI MAASDAM

1899
KG.

3299
kg

PIWO JASNE HARNAŚ
O,5 L159

SZT. 219
szt.TYLKO 17-20.11.

HIT CENOWY

Kolejni 
Hanysanci

Więcej str. 11
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Czas na zmiany w szpitalu i MPGM
ZMIANY W ZARZĄDACH SPÓŁEK

Rada nadzorcza szpitala odwołała ze 
stanowisk zarząd Szpitala Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej, którego właścicielem 
jest miasto. Dotychczasowym prezesem 
placówki był dr Sławomir Święchowicz, 
a wiceprezesem Agnieszka Kozak. Teraz 
zastąpiła ich Katarzyna Adamek. Jej 
głównym zadaniem na stanowisku szefo-
wej szpitala będzie szybkie opracowanie 
programu restrukturyzacji spółki oraz po-
prawa wyniku fi nansowego placówki 
z jednoczesnym zmniejszeniem jej zadłu-
żenia. Nowa prezes ma też przywrócić 
pracownikom szpitala zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. 

Katarzyna Adamek posiada 17-letnie 
doświadczenie zarządcze w spółkach, 
w tym również medycznych. M.in. w la-
tach 2000 – 2011 pełniła funkcję dyrekto-
ra zarządzającego, a następnie od 2011 do 
2014 r. była prezesem zarządu American 
Heart of Poland S.A. Wcześniej była pre-
zesem zarządu Telcor Sp. z o.o. oraz pre-
zesem zarządu i dyrektorem fi nansowym 

w Wojewódzkim 
Przedsiębiorstwie 
Robót Inżynieryj-
nych S.A. w Często-
chowie. Posiada ty-
tuł doktora nauk 
e k o n o m i c z n y c h . 
W 2013 r. otrzymała 
tytuł Kobiety Przed-
siębiorczej w Ślą-
skich Diamentach 
Forbesa. Od lipca te-
go roku była preze-
sem MPGM TBS 
Sp. z o.o.

Po rezygnacji 
przez Katarzynę 
Adamek z funkcji 
prezesa MPGM TBS Sp. z o.o. na to 
stanowisko powołany został dotych-
czasowy wiceprezes tej spółki Bogu-
sław Waćko. Natomiast wakat po nim 
objął Andrzej Gut, który w latach 
2008 – 2016 był prezesem Katowic-

Katarzyna Adamek jest nowym prezesem Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Była szefowa American Heart of Poland została 
właśnie powołana na to stanowisko przez radę nadzorczą. Zmiany zaszły również w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Miesz-
kaniowej TBS Sp. z o.o. Teraz będzie nim kierował Bogusław Waćko, który od 2011 r. był wiceprezesem tej spółki. W jej zarządzie 
zasiądzie też Andrzej Gut, który w latach 1996 – 2006 był związany z rudzkim samorządem. Ostatnio był natomiast szefem Kato-
wickich Wodociągów SA.

Rudzki szpital ma nowe kierownictwo.
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kich Wodociągów S.A. w Katowicach. Wcze-
śniej przez wiele lat związany był z rudzkim 
samorządem, m.in. w latach 1998 – 2003 był 
sekretarzem miasta, a od 2003 do 2006 r. peł-
nił funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. TK

REKLAMA
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Dobro liczone centymetrami
KAMPANIA ,,DAJ WŁOS!”

REKLAMA

Lawina dobrych serc rozpoczęła się nie inaczej, jak właśnie od pomaga-
nia. W sierpniu pisaliśmy o Izabeli Neumann-Tarasiewicz, mamie siedmio-
letniej Zuzi, która walczy z nowotworem złośliwym piersi, a której mąż 
dodatkowo cierpi na nieuleczalną chorobę. Jej historia poruszyła wielu 
mieszkańców – a szczególnie rudzianki, które postanowiły wesprzeć kobie-
ty, będące w podobnej sytuacji co pani Izabela. – Przy okazji zbierania 
pieniędzy na terapię Izy, ona sama opowiadała nam, jakim ciężkim do-
świadczeniem dla kobiety jest to, kiedy traci włosy. Opowiadała, że był to 
jeden z najbardziej szokujących momentów w jej życiu – mówi Aleksandra 
Poloczek, która postanowiła zmobilizować mieszkanki Rudy Śląskiej 
i rudzkich fryzjerów do wsparcia takich kobiet jak pani Izabela. – Okazało 
się, że jest bardzo mało możliwości otrzymania peruki z naturalnych wło-
sów, dlatego postanowiliśmy działać – dodaje.

Z jednej strony pojawiły się osoby – dorośli, dzieci, kobiety i mężczyźni, 
które chętnie oddają swoje włosy na rzecz innych, a z drugiej strony – salo-
ny fryzjerskie, które równie chętnie w tym pomagają. W Rudzie Śląskiej 
w akcję „Daj Włos!” włączyło się kilka zakładów – Studio Fryzjerskie „In-
spiracja” (ul. Joanny 2a), Czary-Mary (ul. Gierałtowskiego 20/1) oraz Stu-
dio Fryzur „Bożena” (ul. Pośpiecha 2c). Akcję wspiera także Studio Fry-
zjerstwa Awangardowego „Lucjan” (ul. Piastowska 1). To właśnie tam 
niedawno włosy dla innych pań postanowiła obciąć 21-letnia Alicja  
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Kubaty. – O akcji dowiedziałam się przez In-
ternet. Długie włosy nosiłam od ok. 5-6 lat, 
więc ciężko było mi się z nimi rozstać. Jed-
nak chęć pomagania przeważyła. Lubię 
pomagać, a po drugie lubię zmiany. In-
nym kobietom moje włosy bardziej się 
przydadzą, a ja mam dzięki temu ładną i wy-
godną fryzurę – podkreśla Alicja.

21-letnia rudzianka od razu zdecydowała 
się na udział w akcji. Natomiast podobny po-
mysł zaświtał w głowie Ewy Skolimowskiej  
z Gliwic już w lipcu przy okazji akcji tamtejszych 
salonów fryzjerskich, ale wziąć udział w kampanii „Daj Włos!” zdecydo-
wała się teraz za pośrednictwem naszego miasta. – Od trzech lat miałam 
długie włosy i na początku dziwnie mi było pozbyć się ich, ale później 
stwierdziłam, że mnie włosy szybko odrosną, a kobietom, które są w potrze-
bie – niekoniecznie – wyjaśnia Ewa. – To co mnie dodatkowo cieszy to fakt, 
że odkąd podzieliłam się swoją metamorfozą z innymi, ciągle kolejne osoby 
pytają mnie, w jaki sposób także one mogą oddać włosy – dodaje.

Każdemu, kto także ma otwarte serce i pragnie wspomóc panie w potrze-
bie, podajemy więc kilka wskazówek, jak to zrobić. Przede wszystkim 

Rozwiązaniem dla problemów związanych z przemieszczaniem okazał się 
projekt nieodpłatnych usług transportowych „Dzwonię i Jadę”  dla osób po-
wyżej 60. roku życia. Początkowo projekt zakładał, że do dyspozycji będzie 
czterech kierowców, przez cztery dni w tygodniu po trzy godziny każdy. Jed-
nak zróżnicowane potrzeby i ogromna popularność projektu bardzo szybko 
zweryfikowały te dane i ostatecznie do dyspozycji było sześciu kierowców 
w wymiarze pięciu dni w tygodniu po około osiem godzin każdy. Z przejaz-
dów w okresie trwania projektu tj. od 18 lipca do 1 października skorzystało 
826 osób, w tym 700 kobiet i 126 mężczyzn. 

Po tym czasie skończyły się pieniądze uzyskane na ten cel z województwa. 
Fundacja zwróciła się więc o pomoc do miasta i udało się w ten sposób uzy-
skać pieniądze na pokrycie kosztów działalności do końca roku. – To dla nas 
bardzo ważne, bo dzięki temu możemy kontynuować nasze działania, które 

AKCJA „DZWONIĘ I JADĘ”

Bezpłatne przewozy do końca roku 

pokazują jak duże jest zainteresowanie tego typu usługami – tłumaczy Kata-
rzyna Kinder. – Zapotrzebowanie jest ogromne. Kursujemy od godziny 7 do 
19. Są to głównie wyjazdy do szpitali i przychodni, było też kilka wyjazdów na 
zakupy – wylicza. 

Trzeba też dodać, że na powodzenie tego projektu miała m.in. wpływ 
dobra współpraca z przychodniami i szpitalem. Placówki te same kierują 
pacjentów do skorzystania z oferty fundacji. – Coraz częściej wizyty naszych 
podopiecznych przyjmowane są zaraz po dowozie, żebyśmy mogli odwieźć 
pacjenta do domu – wyjaśnia Katarzyna Kinder. – Dzięki tej dobrej współ-
pracy łatwiej nam dopasować grafik przejazdów. Jeśli jednak nie jesteśmy 
w stanie określić godziny powrotu korzystamy z usług dwójki wolontariuszy, 
którzy zawsze są pod telefonem gotowi do działania – dodaje. Osoby chcące 
skorzystać z transportu powinny zadzwonić pod numer 661-217-743 (nie 

Od lipca tego roku fundacja „Aktywni My” realizuje w naszym mieście projekt, którego celem jest wsparcie osób, które chcą być aktywne lub po prostu 
chciałyby wyjść z domu, ale nie mają takiej możliwości. Choć formalnie jego realizacja miała się zakończyć w październiku – ze względu na dużą popular-
ność usługi będą kontynuowane. – W czasie kiedy społeczeństwo się starzeje, a osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami coraz częściej pozosta-
ją same ze swoimi problemami, niezwykle ważnym jest, aby w miarę możliwości wyjść naprzeciw tym problemom i próbować znaleźć alternatywne roz-
wiązanie – tłumaczy Katarzyna Kinder, prezes fundacji „Aktywni My”.

później niż dwa dni przed planowanym przejazdem, podać imię i nazwisko, 
adres oraz ustalić kiedy i na jakiej trasie potrzebny jest przewóz. Przewozy 
będą realizowane także w przyszłym roku. – Zrobimy wszystko, aby ta inicja-
tywa mogła być kontynuowana. W przyszłorocznym budżecie postaramy się 
znaleźć środki na ten cel, gdyż wsparcie osób starszych i potrzebujących jest 
jednym z naszych priorytetów – mówi Anna Krzysteczko, zastępca prezydent 
miasta.  Arkadiusz Wieczorek

Po zainteresowaną osobę podjedzie oznakowany bus.

– Kiedy postanowiłam oddać część moich włosów dla innych kobiet, poczułam się lżejsza – nie tylko o te 25 centymetrów włosów, ale 
z tego względu, że dzięki temu mogę komuś pomóc – podkreśla Ewa Skolimowska, która postanowiła podzielić się dobrem i darem, jakim 
są naturalne włosy. Bo pomaganie innym może przybierać różne formy. Najważniejszy jest jednak efekt – uśmiech na twarzy drugiego 
człowieka. Z pewnością pojawi się on u kobiet, do których trafią peruki, zrobione z włosów oddanych w ramach akcji „Daj Włos!” fundacji 
Rak’n’Roll, w której mieszkanki Rudy Śląskiej, i nie tylko, od kliku tygodni biorą aktywny udział.

Ewa i Alicja po metamorfozach u mistrza Lucjana.
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można zgłosić się do salonu, których lista znajduje się na stronie interneto-
wej Rak’n’Roll. Minimalna długość pasm, jaką można przekazać na peruki, 
to 25 cm. Włosy mogą być farbowane, ale nie mogą być rozjaśniane, ombre 
ani po hennie. – Osoby, które chcą oddać włosy, by uzyskać szczegóły mogą 
kontaktować się z naszą Fundacją Przyjaciół Świętego Mikołaja lub bezpo-
średnio z fundacją Rak’n’Roll – zachęca Aleksandra Poloczek. 

Joanna Oreł
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W tym roku Dzień Wszystkich Świętych odwiedzającym groby na kilku rudzkich cmentarzach kojarzyć się będzie głównie 
ze stertami śmieci zalegającymi na alejach, przy płotach i dookoła wypełnionych po brzegi kontenerów. Najgorzej sytuacja 
wyglądała na cmentarzach w Nowym Bytomiu. 

osób odwiedza cmentarze i porządku-
je groby, wprowadzone zostaną dodat-
kowe wywozy śmieci. To jednak nie 
pomoże, jeśli zarządcy nie zadbają 
o dodatkowe kontenery. – Zarządcy 
muszą zwiększyć liczbę pojemników 
na okres takich dni. My ze swojej stro-
ny zadbamy o to, żeby w okresie 
Wszystkich  Świętych pojemniki były 
opróżniane codziennie – mówił 
Krzysztof Mejer. – Nie mamy jednak 
możliwości zmuszenia zarządców 
cmentarzy do zwiększenia liczby po-
jemników, ale apelujemy o to i liczymy 
na zrozumienie problemu przez osoby 
odpowiedzialne za utrzymanie porząd-
ku na cmentarzach – podkreślał.

Ponadto miasto wyznaczy koordy-
natora, który będzie reagował na takie 
sytuacje. Do tej pory zarządcy cmen-
tarzy mogli interweniować w Urzędzie 
Miasta w godzinach pracy. Koordyna-
tor będzie dostępny całą dobę i będzie 
mógł reagować od razu. 

Arkadiusz Wieczorek
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Będą nowe rozwiązania | NOWY BYTOM

– Tego, jak wyglądało na cmenta-
rzu, nie da się opisać słowami. Wiem, 
że w tym okresie wszyscy porządkują 
groby, ale ktoś powinien o to zadbać 
– żali się pan Andrzej, Czytelnik z No-
wego Bytomia.  W sprawie porządko-
wania cmentarzy odbyło się specjalne 
spotkanie w Urzędzie Miasta. – Przede 
wszystkim trzeba przeprosić mieszkań-
ców. Ubolewam, że doszło do takiej 
sytuacji i to spotkanie było efektem te-
go, co się wydarzyło. Cieszy mnie, że 
na pozostałych cmentarzach było do-
brze albo bardzo dobrze – mówił 
Krzysztof Mejer, zastępca prezydent 
miasta.  

Podczas spotkania podsumowano, 
który z zarządców wystąpił o podsta-
wienie dodatkowych pojemników 
i gdzie sytuacja wyglądała najgorzej. 
Najwięcej skarg dotyczyło dwóch 
cmentarzy w Nowym Bytomiu. Przed-
stawiciel zarządcy zaznaczał, że winę 
za taki stan rzeczy ponosi fi rma odbie-
rająca odpady. – Uważam, że gdyby 
pojemniki były opróżniane zgodnie
z harmonogramem, nie byłoby żadne-
go problemu – mówił Jacek Ulrych, 
przedstawiciel zarządcy cmentarza, 
fi rmy Park Pamięci. 

Zarządca cmentarzy w Nowym By-
tomiu nie zadbał o dodatkowe pojem-

niki w okresie przedświątecznym.  
– Nie występowaliśmy o dodatkowe 
pojemniki, bo rok wcześniej nie było 
takiej potrzeby – tłumaczył Jacek 
Ulrych. – Interweniowaliśmy kilku-
krotnie w związku z nieodbieranymi 
odpadami, ale bezskutecznie – dodał. 

Firma Tonsmeier, która odpowiada 
za wywóz odpadów, tłumaczy z kolei, 
że ze wszystkich cmentarzy odbierano 
śmieci w wyznaczonych terminach. 
– Terminy wywozu śmieci ustalone były 
dużo wcześniej. Ustalono, że będą czte-
ry dodatkowe odbiory i nikt z zarząd-
ców cmentarzy nie miał co do tych usta-
leń zastrzeżeń – tłumaczył Jacek Góra 
z fi rmy Tonsmeier. – Wywozimy tylko 
śmieci zgromadzone w pojemnikach. 
Te, które są obok nie są wywożone, bo 
ich załadowanie do kontenerów należy 
do obsługi cmentarza – tłumaczył. 

Aby uniknąć podobnych sytuacji 
w przyszłości ustalono, że w przy-
szłym roku, a także w pozostałych 
okresach świątecznych, kiedy więcej 

Góry śmieci na nowobytomskim cmentarzu.

OGŁOSZENIA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.
Administrator cmentarza zwraca się z prośbą o wnoszenie zaległych opłat za groby
na cmentarzach komunalnych. Opłat należy dokonywać w punktach usług pogrzebowych Hofman 
41-700 Ruda Śląska, ul. Plac Szopena 2 i 41-706 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 63.

www.skutecznapozyczka.pl

!!!NOWOŚĆ!!!

RUDZKA 
SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, 

tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

informuje, że posiada do 
zasiedlenia od zaraz mieszkania, na 

podstawie umowy 
o ustanowieniu odrębnej własności 
lokalu, których wartość jest zgodna 

z wyceną rzeczoznawcy.
Wykaz mieszkań oraz obowiązu-

jące warunki znajdują się na stronie 
internetowej Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, zostaną wywieszo-
ne w Urzędzie Miasta Ruda Śląska 
w Nowym Bytomiu oraz w Spółdziel-
ni w gablocie w dyrekcji, w Dziale 
Członkowsko-Lokalowym Spółdziel-
ni oraz w Administracjach. 

Szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie www. rsm.com.pl oraz 
pod tel. 32 248-24-11 wew. 209 lub 
w Dziale Członkowsko-Lokalowym 
pokój 100 w Rudzie Śl. Przy ul. Ma-
gazynowej 12.

REKLAMA

REKLAMA

Seniorek
DOM DZIENNEGO POBYTU

Zapraszamy godz. 7.30-17.00

Ruda Śl.-Wirek 
ul. Pawła Kubiny 20 
tel.  661-030-392 
 885-030-392

Oferujemy także środowe 
spotkania dla seniorów 
przy kawie i ciastku 
17.15-19.30. 
W programie m.in.
pogadanki na temat 
zdrowia i choroby, 
muzykoterapia, ćwiczenia. 
Koszt spotkania 15 zł.

PROMOCJA

dzień próbny 30 zł
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Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28, 41-700 Ruda Śląska
16 listopada 2016, godz. 11.00
„PRZYGODY PŁYNĄCEJ WODY” FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Wstęp wolny
Wystawa prac konkursowych. Współorganizatorami konkursu są: PWiK Ruda Śląska oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej.

Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Centralna, ul. Dąbrowskiego 18, 41-710 Ruda Śląska
20 listopada 2016, godz. 17.00; 21 listopada 2016, godz. 11.00 i 17.00
„DZIELNICA TOLERANCJI” – SYMPOZJON Z OKAZJI 
125-LECIA WYBUDOWANIA SYNAGOGI WIRECKIEJ
Wstęp wolny
20.11.2016, godz 17.00 – Kościół ewangelicko-augsburski pw. Odkupiciela, ul. 1 Maja 291, 41-710 Ruda Śląska; koncert oraz
czytanie psalmów po polsku i hebrajsku.
21.11.2016, godz. 11.00 – Biblioteka Centralna, ul. Dąbrowskiego 18, 41-710 Ruda Śląska; wystawa o synagodze oraz sesja 
popularno-naukowa.
21.11.2016, godz. 17.00 – Kościół pw. św. Wawrzyńca i św. Antoniego, ul. Czajkowskiego 16, 41-710 Ruda Śląska; nieszpory.

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka, ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska
22 listopada 2016, godz. 17.00
WERNISAŻ WYSTAWY POKONKURSOWEJ XLIX
EDYCJI KONKURSU PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ „RUDZKA JESIEŃ”
Wstęp wolny, dostępna do 13 grudnia
W tym roku artyści rywalizują o laury w dwóch kategoriach: malarstwa i rzeźby.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska
25 listopada 2016, godz. 17.30
SPEKTAKL DLA DOROSŁYCH „LATAJ Z KRYSTYNĄ”
Bilety w cenie: 40 zł i 30 zł /dla każdej Krystyny/
Spektakl Aldony Jankowskiej to tragikomedia opowiadająca o tym, do czego może doprowadzić pozornie błaha idea, brana 
absolutnie na poważnie. 

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28, 41-700 Ruda Śląska
25 listopada 2016, godz. 17.00
KONCERT JESIENNY „SENTYMENTALNIE I NIE TYLKO…”
Wstęp wolny
Koncert w wykonaniu wychowanków studia wokalnego pod kierunkiem Wojciecha Sanockiego oraz zaproszonych gości.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
25 listopada 2016, godz. 19.00
KONCERT EDYTY GEPPERT
Bilety w cenie: 95 zł – rząd I-IX, 85 zł – rząd X-XV, 80 zł – balkon środkowy, 65 zł – balkony boczne
Edyta Geppert tworzy swój własny, nieporównywalny z innymi wykonawcami, teatr piosenki. Recital to znakomita okazja do 
spotkania z niezwykłym kunsztem interpretatorskim artystki i z rzadką umiejętnością budowania kontrastowych nastrojów. 

,,ŚPIEWAJĄCE FORTEPIANY” W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

– „Śpiewające fortepiany” to barwne koncertowe 
show wokalno-taneczne. Skąd zrodził się pomysł? 

– Telewizja zauważyła nas, jako duet fortepianowy 
Majewski & Tylman. Przez lata graliśmy w programie 
telewizyjnym „Śpiewające fortepiany”, a także w in-
nych programach i koncertach realizowanych przez te-
lewizję. Był to początek naszego duetu i jego działalno-
ści estradowej. Podjęliśmy pracę nad repertuarem i za-
prosiliśmy do współpracy fantastycznych muzyków 
znanych szerokiej publiczności również z programu 
„Śpiewające fortepiany” – Monikę Szulińską (ksylofon 
i instrumenty perkusyjne) i Wojtka Malinę Kowalew-
skiego (perkusja, bas). Dla wzbogacenia programu za-
prosiliśmy solistów opery: Joannę Stefańską-Matraszek 
oraz Ireneusza Miczkę, a także wirtuozów: Tadeusza 
Melona (skrzypce), Dariusza Świnogę (akordeon), Wie-

Już w styczniu na deskach Miejskiego Centrum Kultury zagoszczą „Śpiewające fortepiany”. 
„Koncertowo i z humorem!” to najnowszy show z udziałem znakomitego duetu pianistów 
Czesława Majewskiego i Janusza Tylmana oraz innych gwiazd tego popularnego programu 
telewizyjnego. Z tej okazji rozmawiamy z Januszem Tylmanem, kompozytorem oraz pianistą, 
a także twórcą muzyki teatralnej, fi lmowej i musicali.

sława Wysockiego (saksofon, klarnet, fl et). Dopełnie-
niem jest zespół taneczny, który dodatkowo wzbogaca 
program widowiskowymi układami. Tak powstał duży 
rozrywkowy show, utrzymany w atmosferze dobrej za-
bawy, okraszony dowcipem. 

– W repertuarze „Śpiewających fortepianów” od-
najdujemy najpiękniejsze melodie operetek i musi-
cali wszech czasów w nowych aranżacjach…

– Repertuar jest różnorodny i przystępny. Wykonuje-
my największe przeboje różnych gatunków muzyki 
– klasyki, operetki, musicalu, standardy muzyki roz-
rywkowej – w nowych opracowaniach. Wspólnie doko-
naliśmy wyboru repertuaru, tak aby był ciekawy i atrak-
cyjny dla szerokiej widowni. Nasi soliści są bardzo 
wszechstronni, więc możliwości mamy ogromne. 

– Współpracuje Pan z Czesławem Majewskim 
oraz Maliną Kowalewskim Band, w widowisku bie-
rze również udział para solistów – Joanna Stefań-
ska-Matraszek i Ireneusz Miczka oraz zespół tanecz-
ny. Stanowicie radosną, liczną rodzinę estradową. 
Czy w życiu prywatnym również udaje Wam się być 
dla siebie wsparciem? 

– Dobór wykonawców był bardzo świadomy. Zapro-
siliśmy do współpracy znakomitych artystów i zarazem 
fantastycznych ludzi. Praca musi być przyjemnością. 
Dlatego stanowimy zgrany, zaprzyjaźniony zespół lu-
dzi. Bardzo lubimy nasze koncertowe spotkania z pu-
blicznością, entuzjazm, energię i radość, którą dajemy 
i jednocześnie od niej czerpiemy.

– A co zdecydowało o doborze kolorystycznym 
fortepianów? 

– Zachowaliśmy barwy fortepianów z programu tele-
wizyjnego, czyli biały i czarny. Instrumenty specjalnie 
zamówiliśmy i wozimy ze sobą na koncerty.

– W czasie występu przyjmuje Pan rolę wodzireja 
wieczoru. Chyba lubi Pan interakcję z publiczno-
ścią? 

– Lubię rozmawiać z publicznością. Przeważnie im-
prowizuję i mam natychmiastową reakcję widowni na 
to, co mówię. Za klawiaturą nie ma takiego kontaktu
z publicznością.

– Każdy z koncertów to zupełnie inne widowisko, 
czy zdarzają się Państwu nieprzewidziane wpadki? 

– Przygód estradowych, w tym wpadek, trochę się 
uzbierało. Widownia lubi te historie i w ogóle lubi 
wpadki. Kiedy na gorąco przekuwamy je na żart sytu-
acyjny, wywołują ogromny entuzjazm na sali. Nasze 
koncerty ciągle ewoluują. Udoskonalamy, zmienia-
my, słuchamy też opinii z zewnątrz. Chodzi przecież 
o to, by publiczność na tych koncertach świetnie się 
bawiła.

MCK

Program koncertu tworzą ponadczasowe 
przeboje klasyki, operetki, musicalu 

i piosenki, a wśród nich „Bolero” 
Ravela, „Czardasz” Monti ego, „Can-

can” Off enbacha, „Taniec z szablami” 
Chaczaturiana, „Carmen” Bizeta, przeboje 

Straussa, Lehára i Kálmána, melodie 
światowych musicali jak „Skrzypek na 
dachu”, „Upiór w operze” oraz utwory 
rozrywkowe. „Śpiewające fortepiany” 

zagoszczą w Miejskim Centrum Kultury 
8 stycznia 2017 roku o godz. 18. Bilety 

w cenie: 70 zł, 60 zł, 50 zł.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 
7.11.2016 r. do dnia 28.11.2016 r., na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 
6 (II piętro, obok pokoju 221) sześciu wykazów nie-
zabudowanych nieruchomości gruntowych własno-
ści Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie 
Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi, zapisanych 
na karcie mapy 3, obręb Bielszowice, oznaczonych 
numerami geodezyjnymi jak niżej, które zostaną od-
dane w drodze przetargu nieograniczonego w użyt-
kowanie wieczyste na okres 99 lat 

z przeznaczeniem pod budowę budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego: 

4992/213 o powierzchni 849 m• 2, KW 
GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (nett o) 
wynosi 130.000,00 zł,
4991/213 o powierzchni 862 m• 2, KW 
GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (nett o) 
wynosi 132.000,00 zł,
4985/213 o powierzchni 869 m• 2, KW 
GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (nett o) 
wynosi 133.000,00 zł,
4984/213 o powierzchni 871 m• 2, KW 
GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (nett o) 
wynosi 133.000,00 zł,
4982/216 i 4983/213 o łącznej powierzch-• 
ni 827 m2, KW GL1S/00006378/0, KW 
GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (nett o) 
wynosi 125.000,00 zł,
4989/216 i 4990/213 o łącznej powierzch-• 
ni 890 m2, KW GL1S/00006378/0, KW 
GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (nett o) 
wynosi 137.000,00 zł,

wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/6
część z przeznaczeniem pod drogę dojazdową:

4987/216 i 4988/213 o łącznej powierzch-• 
ni 610 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, KW 
GL1S/00006378/0, KW GL1S/00007235/3.

OGŁOSZENIE
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 

nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Noblistów 
Śląskich z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Przedmiotem oddania w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na 
okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest niezabudowana 
nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Noblistów Śląskich, stanowiąca działkę nr 1276/93 o powierzchni 758 m², obręb Bielszowice, 
karta mapy 6, GL1S/00013130/2 (działy III i IV  ww. księgi są wolne od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. 
działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem grun-
tów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów przeznaczo-
nych pod budownictwo mieszkaniowe, posiada nieregularny kształt, jest niezabudowana oraz częściowo 
porośnięta drzewami. 

Dojazd do zbywanej nieruchomości z drogi publicznej ulicy Edmunda Kokota zapewniony jest przez 
gminną drogę wewnętrzną ulicę Noblistów Śląskich, zlokalizowaną na działkach nr 1260/93 i 1277/93 – 
KW nr GL1S/00013130/2, po której przejazd może się odbywać na zasadach ogólnych.

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi   76.000,00 zł.
Cena  osiągnięta w przetargu będzie  stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty  za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy 

uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy  notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego roku przez cały 

okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzin-

nego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 

Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia 

(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.
rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 22.11.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 
3.800,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem 
wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 

248-75-63.

OGŁOSZENIE

– Na scenie jesteście od wielu lat. Działacie jako duet Kola i 
Jula, ale to nie są Wasze estradowe początki. 

 Justyna Gawlik-Sosna: – Miłość do śląskiej muzyki zaszczepi-
ła we mnie mama. Dzięki mamie nauczyłam się pierwszych pieśni 
ludowych. Potem zaczęły się konkursy i festiwale. Znam gwarę, 
dawne zwyczaje i śląską tradycję, co bardzo pomaga mi w pracy na 
tym rynku. 

Kornelia Maroszek: – Moi rodzice pracowali w Zespole Pieśni 
i Tańca „Śląsk”, więc od najmłodszych lat byłam związana z tym 
nurtem. Potem sama przez siedem lat pracowałam w zespole. Jest 
mi to bardzo bliskie, więc bardzo często wracamy do muzyki ludo-
wej. Korzystamy ze śpiewników Adolfa Dygacza, więc jeśli ktoś 
poprosi nas o takie piosenki to bardzo chętnie je śpiewamy.

– Niedawno ukazał się Wasz kolejny album zatytułowany 
„Kwiaty”. Co znajdziemy na Waszej trzeciej płycie?

– Na płycie zawarłyśmy nasze kwiaty życia, czyli to co jest naj-
bliższe kobiecie. Kwiaty kojarzą się z uznaniem, szacunkiem, miło-
ścią i o tym właśnie są nasze nowe piosenki. Koncert promocyjny 
odbył się czerwcu i najbliższe miesiące chcemy jeszcze poświęcić 
na promocję nowych utworów. 

– To płyta inna niż dwie poprzednie…
– To zupełnie inna płyta. Te piosenki to jest właśnie nasz styl. 

Pierwsza płyta była w gwarze, druga była szlagierowa, a ta najnow-
sza to taka nasza, od serca, bardzo kobieca. W naszym odczuciu to 
piosenki melancholijne, ale mamy nadzieję, że znajdą swoich od-
biorców, a szczególnie przemówią do kobiet. 

– Spotykamy się w Rudzie Śląskiej nieprzypadkowo, bo bra-
łyście udział w gali ,,Hanysy 2016”. To część Waszej współpracy 
z Grzegorzem Poloczkiem.

– Z Grzegorzem znamy się od wielu lat, ale od pewnego czasu 
współpracujemy na scenie. Od roku razem koncertujemy i sprawia 
nam to dużo radości i daje mnóstwo satysfakcji. W grupie, do której 
należy też Bartek Kuźniarz, bardzo dobrze się rozumiemy i to prze-
kłada się na to, co dzieje się na scenie.  AW 

Trzecia płyta jest bardzo kobieca
W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z duetem Kola i Jula. Tworzą go 
Kornelia Maroszek, która jako dziewczynka uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku, 
ucząc się gry na fl ecie przez długie lata, a wyrosła wśród muzyki ludowej w Koszęcinie oraz Justyna 
Gawlik-Sosna, która po raz pierwszy wystąpiła na scenie mając zaledwie trzy lata. 

Fo
to

: A
R

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
składam najserdeczniejsze życzenia

wszystkim rudzkim pracownikom socjalnym.

Każdego dnia odpowiedzialna i trudna praca
stawia przed Państwem wyzwania, 

które z zaangażowaniem 
i oddaniem wypełniacie.

W tym szczególnym dniu pragnę podkreślić
swoje uznanie i wdzięczność za to, co robicie.

Życzę Państwu, by nigdy nie opuszczała Was 
wiara w sens tej pracy.

Niech towarzyszy jej satysfakcja i sukces.
Wszystkiego dobrego!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

OGŁOSZENIE
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– Wirek był kiedyś dzielnicą trzech świątyń, 
trzech domów modlitwy – mówi ks. Marcin Brzó-
ska, proboszcz parafi i ewangelicko-augsburskiej 
Odkupiciela w Wirku, pomysłodawca wydarze-
nia. – Trzy społeczności skupione wokół tych 
świątyń uzupełniały się. Żyły we wzajemnym sza-

cunku i tolerancji. Dlatego warto o tym pamiętać 
– dodaje. 

Wydarzenie pt. „Wirek. Dzielnica tolerancji”  
zaplanowano na dwa dni. W niedzielę, 20 listo-
pada, o godz. 17.00 w kościele ewangelicko-
augsburskim Odkupiciela przy ulicy 1 Maja 291 

wystąpi orkiestra kameralna i soliści pod dyrek-
cją Jean-Claude`a Hauptmanna w koncercie mu-
zyki żydowskiej pt. „Przy szabasowych świe-
cach”. – Koncert ma przywołać pamięć o spo-
łeczności żydowskiej, o  tych, którzy przez wieki 
byli sąsiadami, znajomymi, przyjaciółmi. Po-
przez wykorzystane podczas koncertu opowiada-
nia, poezję oraz muzykę – klezmerską i chasydz-
ką, chcemy zbliżyć się na moment do świata, 
którego na naszym terenie już nie ma. Odszedł 
bezpowrotnie za sprawą tragicznych wydarzeń 
historycznych – mówi Jean-Claude Hauptmann. 
– Mamy nadzieję, że koncert przypomni tym, co 
zapomnieli, a tym, co nie wiedzą, uzmysłowi, ja-
kich ważnych wydarzeń świadkiem był nasz kraj 
– dodaje.

Z kolei w poniedziałek 21 listopada, o godz. 
17.00 w kościele pw. św. Wawrzyńca i św. Anto-
niego rozpoczną się nieszpory ekumeniczne. 
– Nie możemy spotkać się w synagodze, dlatego 
spotykamy się w naszych dwóch kościołach – tłu-
maczy ks. Brzóska.  

Ponadto w poniedziałek, w Bibliotece Central-
nej przy ulicy Dąbrowskiego 18 o godz. 12.00 
rozpocznie się sesja popularnonaukowa. Prof. dr 
hab. Ewa Chojecka wygłosi wykład pt. „Synago-
gi śląskie w kontekście europejskim”, ks. prof. 
dr hab. Józef Budniak wygłosi prelekcję pt.  

Katolicy, ewangelicy i Żydzi spotkają się w Rudzie Śląskiej, by przypomnieć tradycje kulturowe dzielnicy Wirek. Wydarzenie 
zostanie zorganizowane 20 i 21 listopada w związku z przypadającą w tym roku 125. rocznicą wybudowania wireckiej syna-
gogi. Z tej okazji w niedzielę w kościele ewangelickim będzie można wysłuchać koncertu muzyki żydowskiej, a w poniedzia-
łek wziąć udział w sesji popularnonaukowej, która zostanie zorganizowana w Bibliotece Centralnej. W tym dniu odbędą się 
też ekumeniczne nieszpory. Zostaną one odprawione w parafi i pw. św. Wawrzyńca i św. Antoniego. 

Wirek. Dzielnica tolerancji

Synagoga w Wirku została wybudowana w 1891 r., hitlerowcy zburzyli ją w 1939 r.

„Dialog katolicko-żydowski”, a dr Jerzy Sojka 
poruszy temat „Ewangelicy i Żydzi – 500 lat 
wzajemnych relacji”.  Historię synagogi i gminy 
żydowskiej w Wirku przybliżą Adam Podgórski 
i Krystian Gałuszka.  

Synagoga dla wireckich Żydów powstała 
w 1891 roku przy ul. Kupieckiej w Wirku (wów-
czas była to Marktstrasse, czyli ulica Targowa). 
Jej charakterystycznym elementem były trzy 
wielkie kuliste kopuły, z których środkowa, naj-
większa, była zwieńczona iglicą z gwiazdą Da-
wida. Została zburzona przez hitlerowców 
w 1939 roku podczas II wojny światowej. W paź-
dzierniku 2014 roku wspólnym staraniem miesz-
kańców i władz miasta postawiano w tym miej-
scu obelisk upamiętniający bożnicę.

Pierwsze opracowanie książkowe, dotyczące 
wireckiej synagogi i tamtejszej żydowskiej gmi-
ny wyznaniowej, zostało wydane w 2013 roku 
pod tytułem „Synagoga w Wirku 1891-1939. 
Ocalała pamięć”. Niedawno ukazało się drugie 
wydanie publikacji. – Być może to  nie ostatnie 
wydanie. Bo też i historia synagogi nadal nie jest 
do końca rozwikłana. Nie wiemy na przykład, jak 
synagoga wyglądała w środku, i w jaki sposób 
dokładnie ją zniszczono – podkreśla współautor 
publikacji Adam Podgórski. 

 IM

Zagospodarowanie brzegu stawu 
Kokotek było jednym z dwóch pro-
jektów ogólnomiejskich, które miesz-
kańcy wybrali do realizacji w ramach 
budżetu obywatelskiego na 2016 rok. 
– Pierwszy przetarg w tej sprawie 
ogłosiliśmy już w lipcu. Niestety nie 
zgłosił się do niego żaden wykonaw-
ca i trzeba go było powtórzyć. Z tego 
powodu wykonanie inwestycji nieco 
przesunie się w czasie. Początkowo 
zakładaliśmy, że będzie ona gotowa 
jeszcze w tym roku – tłumaczy prezy-
dent Grażyna Dziedzic. – W drugim 
postępowaniu zostały złożone dwie 
oferty. Z fi rmą, która zaproponowała 
nam najlepsze warunki, podpisaliśmy 
już umowę – dodaje.

– Inwestycja obejmuje m.in. budo-
wę dwóch pomostów stałych i powią-
zanych z nimi pomostów, które będą 
zmieniały położenie w zależności od 
poziomu wody – mówi Jerzy Kulon 

z Wydziału Inwestycji UM. – Pomo-
sty będą przystosowane dla niepełno-
sprawnych, wędkarzy i osób korzy-
stających ze sprzętu pływającego – 
dodaje. Wybudowany zostanie rów-
nież slip, czyli betonowa pochylnia 
ze stopniami w środku, umożliwiają-
ca bezpieczny dostęp do wody i wo-
dowanie sprzętu. Brzeg między po-
mostami i slipem zostanie umocnio-
ny.

Przy brzegu powstanie magazyn 
na sprzęt wodny. – Budynek będzie 
miał ok. 80 m2 powierzchni. Przecho-
wywany będzie w nim m.in. sprzęt 
służący do ratownictwa i zabezpie-
czenia osób korzystających ze stawu 
– informuje Jerzy Kulon. Ponadto 
w ramach inwestycji utwardzony zo-
stanie istniejący dojazd do magazynu 
oraz dojścia do pomostów i slipu, a te-
ren zostanie objęty siecią monitorin-
gu wewnętrznego. Termin zakończe-

nia wspomnianych robót wyznaczo-
no na 30 czerwca 2017 r.

Dalsze prace obejmą budowę miej-
sca przy ognisku z zadaszeniem i sto-
jakami na rowery oraz ścieżki eduka-
cyjnej. Ścieżkę tworzyć ma zestaw ta-
blic informujących o występującej na 
tym terenie fl orze i faunie. Będą one 
zamontowane na pniach i konarach 
drzew. Umowa w tej sprawie ma być 
podpisana w przyszłym roku. 

Drugim projektem, który mieszkań-
cy wybrali do realizacji w ramach za-
dań ogólnomiejskich budżetu obywa-
telskiego na 2016 r., była rozbudowa 
strefy aktywności przy ul. Plebiscyto-
wej o boisko do piłki nożnej, która ma 
zakończyć się w grudniu br. Pozostałe 
12 inwestycji to projekty dzielnicowe. 
Zakończyły się już: rozbudowa strefy 
aktywności przy ul. Górnośląskiej 
w dzielnicy Bykowina o urządzenia 
do street workout, piaskownicę i grill, 

wybrukowanie miejsc parkingowych 
przy cmentarzu w Kłodnicy, rewitali-
zacja parku Gorgol i rozbudowa infra-
struktury sportowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 18 oraz Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 3. W trakcie 
realizacji są: remont sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej nr 6, za-
gospodarowanie Skweru Boboli 
w Wirku, remont chodników przy Do-
mu Kultury w Bielszowicach, przebu-
dowa i adaptacja pomieszczeń na Cen-
trum Rozwoju Rodziny w Halembie, 
remont sal gimnastycznych przy Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
i Gimnazjum nr 5 i prace moderniza-
cyjne w hali zapaśniczej przy ul. Mar-
kowej. Rozstrzygnięty został przetarg 
na budowę siłowni plenerowej 
w Chebziu.

We wrześniu tego roku mieszkańcy 
wybrali projekty, które będą realizo-
wane w ramach budżetu obywatel-

Brzeg stawu Kokotek w Rudzie Śląskiej będzie na nowo zagospodarowany. Miasto podpisało już umowę w tej sprawie. Powstanie tam infrastruktura dla 
wędkarzy oraz osób korzystających ze sprzętu pływającego. Będzie ona przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja realizowana jest 
w ramach budżetu obywatelskiego. Prace kosztować będą prawie 250 tys. zł.

Rudzki staw będzie miejscem rekreacji
skiego na 2017 rok. Do rozdyspono-
wania było 2 mln 815 tys. zł. W głoso-
waniu zwyciężyły: miasteczko ruchu 
drogowego przy ul. Kolberga, moder-
nizacja boisk przy Szkole Podstawo-
wej nr 18 i Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 3, boisko wielofunk-
cyjne przy Szkole Podstawowej nr 41, 
wymiana nawierzchni oraz doposaże-
nie ogrodu zabaw przy Miejskim 
Przedszkolu nr 25, kreatywne strefy 
gier przy Szkołach Podstawowych nr 
1 i 6, chodnik łączący ul. Dworaka 
i 1 Maja, parking przy ul. Okopowej, 
ścieżka rowerowa przy ul. Joanny, si-
łownia na wolnym powietrzu przy Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, 
Fun Park w strefi e aktywności rodzin-
nej przy ul. Górnośląskiej, boisko do 
siatkówki wraz ze sceną artystyczną 
w strefi e aktywności przy ul. Plebiscy-
towej.
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– Umowa z wykonawcą ma być za-
warta na zasadzie „zaprojektuj i wy-
buduj” – tłumaczy prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Oznacza to, że firma wyło-
niona w przetargu ma przygotować 
dokumentację budowlaną, uzyskać 
wszystkie niezbędne pozwolenia oraz 
wykonać prace budowlane. Koncepcję 
architektoniczną obiektu i zagospoda-
rowania terenu wykonawca będzie 
musiał przedstawić już w ciągu 30 dni 
od podpisania umowy – dodaje.

Rozwiązania architektoniczne po-
winny nawiązywać do istniejącej za-
budowy oraz do porządku architekto-
niczno-przestrzennego otoczenia. 
Bardziej szczegółowe wytyczne okre-
śla program funkcjonalno-użytkowy 
inwestycji. Zakłada on budowę mini-
mum 50 mieszkań o powierzchni co 
najmniej 45 m² każde. – Mają to być 
mieszkania dwupokojowe z kuchnią 
lub w wyjątkowych sytuacjach z anek-
sem kuchennym, łazienką oraz wypo-
sażeniem zgodnym z obowiązującymi 
przepisami – wylicza wiceprezydent 
Michał Pierończyk. – Chcemy, żeby 
powierzchnia użytkowa była maksy-
malnie wykorzystana, dlatego dopusz-
czamy również wykonanie mieszkań 
jedno lub trzypokojowych – dodaje.

Miasto nie wskazało, w ilu budyn-
kach mają powstać mieszkania. – Zo-
stawiamy to projektantowi. Naszym 
zdaniem optymalnym rozwiązaniem 
byłyby dwa budynki, ale równie do-
brze mieszkania mogą zostać utworzo-
ne w jednym bądź trzech budynkach – 
podkreśla prezydent Grażyna Dzie-

dzic. Mieszkania zostaną wykończone 
w standardzie zbliżonym do dewelo-
perskiego. Co ważne, w każdym bu-
dynku powstanie jedno mieszkanie 
dostosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Ponadto teren wokół 
budynków zostanie zagospodarowany, 
powstanie tam mała architektura 
oraz zostaną nasadzone drzewa.

Na ogłoszony przez miasto przetarg 
potencjalni wykonawcy swoje oferty 
mogą składać do 18 listopada.

Budowę mieszkań komunalnych 
w mieście władze Rudy Śląskiej chcia-
ły realizować w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Miasto rozwa-
żało ich lokalizację przy ul. Bankowej, 
Węglowej oraz Szyb Zofii. W tym celu 
ogłoszono dialog techniczny, podczas 
którego rozmawiano z potencjalnymi 
inwestorami – deweloperami, spół-
dzielniami mieszkaniowymi itd. Part-
nerzy mieli pomóc miastu w ocenie 
tego, w jaki sposób i gdzie wybudować 
mieszkania oraz, co najważniejsze,  
w jaki sposób zadanie to sfinansować. 
Kolejnym krokiem był dialog konku-
rencyjny, do którego zgłosiły się cztery 
podmioty. Ostatecznie żaden z nich nie 
złożył oferty. – Nie odpuściliśmy tego 
tematu, zmieniliśmy jednak lokalizację 
i tryb, w jakim powstaną lokale komu-
nalne. Zadanie zostanie sfinansowane 
z budżetu miasta. Mamy założoną kon-
kretną kwotę, którą zamierzamy prze-
znaczyć na ten cel, ale nie chcemy jej 
ujawniać aż do czasu złożenia ofert 
przez wykonawców – mówi prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Budowa mieszkań komunalnych 
w Orzegowie nie będzie jedyną tego 
typu inwestycją w najbliższym cza-
sie. W przyszłym roku przy ul. Lisiej 
w dzielnicy Nowy Bytom ma się roz-
począć budowa czterech budynków 
mieszkalnych, w których znajdzie się 
46 mieszkań komunalnych – 32 o po-
wierzchni 53 m² oraz 14 o powierzch-
ni 65 m². Inwestycję ma realizować 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Mieszkaniowej Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
– Mamy już opracowaną dokumenta-
cję oraz pozwolenie na budowę,  
a w drugim kwartale przyszłego roku 
planujemy ogłoszenie przetargu na 
realizacje inwestycji – tłumaczy To-
masz Rzeżucha, wiceprezes MPGM 
TBS Sp z o.o. Środki na realizację 
inwestycji pochodzić będą częściowo 
z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W mieście trwa aktualnie budowa 
mieszkań przy ul. Kędzierzyńskiej 
i Czempiela w ramach Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego realizo-
wana przez TBS „Dombud”. Inwe-
stycja jest współfinansowana z bu-
dżetu miasta. Dzięki zaangażowaniu 
środków samorządowych najemcy 
nie będą musieli wpłacać 25 procent 
wartości lokalu. Miasto jest upraw-
nione do wskazania najemców 99 
mieszkań. Aktualnie trwa nabór 
wniosków na te mieszkania. Wnioski 
można również składać na najem 44 
mieszkań, które w przyszłym roku 
budowane będą przez Regionalne 
Towarzystwo Budownictwa Społecz-

nego przy ul. Tomanka w Orzego-
wie. 

Przypomnijmy, że w 2014 roku 
w Rudzie Śląskiej uporządkowano 
najważniejsze kwestie związane 
z najmem mieszkań: powstała jedna 
lista oczekujących na mieszkanie 
i wykluczono możliwość wpisania na 
listę osób mających tytuł prawny do 
lokalu mieszkalnego (z wyjątkiem 
umów najmu lokali socjalnych).

Działania władz Rudy Śląskiej 
w zakresie gospodarki mieszkanio-
wej w latach 2012 – 2014 znalazły się 
w katalogu dobrych praktyk rewitali-

50 kolejnych nowych mieszkań komunalnych powstanie w Rudzie Śląskiej. Miasto ogłosiło przetarg na ich zaprojektowanie i budowę. Mają one powstać 
w ciągu dwóch lat u zbiegu ul. Stromej i Bytomskiej w dzielnicy Orzegów. W większości będą to lokale 2-pokojowe z kuchnią i łazienką. Minimalny metraż 
każdego z mieszkań ma wynieść 45 m².

Będą nowe mieszkania komunalne

zacji polskich miast, wydanym w tym 
roku przez Ministerstwo Rozwoju. 
W publikacji podkreślono optymaliza-
cję gminnej gospodarki lokalowej 
dzięki innowacyjnym narzędziom za-
rządczym oraz poprawę jakości miesz-
kań i warunków ich eksploatacji.

Aktualnie w Rudzie Śląskiej na 
mieszkanie komunalne czeka 1165 
osób. W gminnym zasobie mieszka-
niowym znajduje się 7260 lokali 
mieszkaniowych. W tym roku na re-
monty miejskiego zasobu mieszkanio-
wego miasto z budżetu miasta przezna-
czyło ponad 5,4 mln zł. TK

W tym miejscu powstanie 50 nowych mieszkań komunalnych.

– W tym roku w Rudzie Śląskiej bę-
dzie zdecydowanie więcej świąteczne-
go oświetlenia. Oprócz dekoracji na 
ulicznych latarniach rozświetlimy naj-
większe ronda. Pojawią się także 
świetlne ozdoby w 3D. Chcemy, żeby 
ten okres radości i pozytywnej energii, 
jakim jest Boże Narodzenie, miał rów-
nież swoje odzwierciedlenie w wystro-
ju miasta. W ten sposób wychodzimy 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców, którzy bardzo często podczas 
spotkań dzielnicowych prosili o jesz-
cze barwniejsze przystrojenie ulic  

– podkreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic.

Ogółem w mieście zainstalowanych 
zostanie prawie 270 ozdób. W ubie-
głym roku było ich ok. 150. Będą to 
głównie dekoracje przedstawiające 
imitacje bombek, prezentów, gwiaz-
dek, choinek, aniołów oraz płatków 
śniegu. – Pojawią się one na latar-
niach ulicznych we wszystkich dzielni-
cach miasta. Dekoracje te wykonane 
zostaną z żarówek LED, które – w od-
różnieniu od tych tradycyjnych – są 
energooszczędne – wyjaśnia Łukasz 

Witta z Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miasta.

Oprócz tradycyjnych ozdób monto-
wanych na latarniach ulicznych w tym 
roku pojawi się wiele nowości. M.in. 
na rondzie w Chebziu zainstalowana 
zostanie przestrzenna dekoracja w 3D, 
a na rondzie w Halembie pojawi się 
podświetlony renifer ciągnący kopal-
niane wagoniki z prezentami. Kolejne 
ozdoby zostaną zamontowane także 
na innych rondach w mieście.

Szczególnie barwnie prezentować 
się będzie rudzki rynek, gdzie oprócz 

Więcej, ładniej, jaśniej

Rekordowa liczba ozdób świątecznych rozbłyśnie na ulicach Rudy Śląskiej. W sumie będzie ich niemal 270. To prawie dwa razy więcej niż w zeszłym roku. 
Iluminacje zostaną włączone już 4 grudnia. Szczególnie jasno i barwnie będzie na miejskim rynku, gdzie oprócz ponad 10-metrowej choinki rozświetlona 
zostanie fontanna, a na płycie zainstalowane zostaną ozdoby w formie prezentów. Dodatkowo na budynku urzędu miasta wyświetlana będzie świąteczna 
iluminacja. Miasto na świąteczne oświetlenie przeznaczy blisko 270 tys. zł.

znanego już rudzianom z ubiegłej zi-
my podświetlonego dużego prezen-
tu, ustawione zostaną cztery mniej-
sze. Dodatkowo pojawi się tron, na 
którym będzie można zasiąść i zro-
bić sobie zdjęcie. Niewątpliwie 
atrakcją będzie dynamiczna świetlna 
iluminacja, która będzie wyświetla-
na projektorami na elewacji budynku 
urzędu miasta. Ponadto rudzki magi-
strat szykuje jeszcze jedną atrakcję 
na rynku, którą będzie specjalne 
świąteczne podświetlenie fontanny. 
W centralnej części miasta nie może 

też zabraknąć choinki. Tegoroczne 
drzewko będzie miało ponad 10 m wy-
sokości. Będzie ono rozświetlone 
i zwieńczone trojwymiarową gwiazdą.  

Świąteczne ozdoby w Rudzie Ślą-
skiej rozświetlone zostaną 4 grudnia 
i będą cieszyć oko do 10 lutego 2017 r. 
W tym roku miasto na świąteczne ilu-
minacje przeznaczyło blisko 270 tys. 
zł. Kwota ta obejmuje wynajem, mon-
taż, utrzymanie, konserwację oraz 
ewentualne naprawy, a następnie de-
montaż oświetlenia. W zeszłym roku 
było to 150 tys. zł.  TK



To była już 12. edycja konkur-
su, którego ideą jest propagowa-
nie regionu śląskiego oraz budo-
wanie poczucia tożsamości re-
gionalnej i promocja regionu, 
a także śląskiej godki, bo od 
dwóch lat wiersze można nadsy-
łać nie tylko w języku literackim, 
ale także po śląsku. – Utwory, 
które zgłosili mieszkańcy nasze-
go regionu to prace pisane głów-
nie w gwarze. Natomiast w przy-
padku osób, które mieszkają 
w innych regionach, ale w jakiś 
sposób są ze Śląskiem związane, 
ich utwory były pisane w języku 
literackim – wyjaśnia Danuta 
Dąbrowska-Obrodzka, kierow-
nik filii nr 16 MBP, gdzie w śro-

dę (9.11.) odbył się finał zmagań z piórem.
Pierwsza nagroda trafiła do Mirosława Ko-

walskiego z Mysłowic, z kolei drugim poetą na 
podium został Jakub Bogucki z Wrocławia. 
Trójkę tę zamknęła Anna Piliszewska z Wie-
liczki. Jury wyróżniło również prace Barbary 
Politaj z Rudy Śląskiej, Katarzyny Wiktorii Po-
lak z Krakowa oraz Tytusa Kamila Rolskiego 
z Rogoźnika. JO
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To spotkanie wireckiego koła Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów było wyjątkowo uroczyste. 
W środę (9.11.) zarząd koła uhonorował 
członkowskie pary obchodzące w tym 
roku złote oraz diamentowe gody. 
W siedzibie chóru „Słowiczek” odbyło 
się uroczyste wydarzenie, w którym 
udział wzięli przedstawiciele władz 
miejskich oraz wojewódzkich, a także 
artyści, którzy uświetnili imprezę.

– Chcemy we własnym gronie spra-
wić radość parom, które obchodzą 50- 
i 60-lecie pożycia małżeńskiego – za-
znaczał Henryk Piórkowski, przewod-
niczący koła nr 10 PZERiI.

Na ręce jubilatów kwiaty oraz życze-
nia złożyła m.in. Anna Krzysteczko, 
wiceprezydent miasta. – Gratuluję Wam 
miłości, która Was połączyła i która 
przez te lata przerodziła się w przyjaźń. 

Życzę Wam, byście potrafili cieszyć się 
sobą. Jesteście wzorem dla młodszych 
pokoleń! – mówiła do jubilatów.

Zarząd postanowił również zaprosić 
grupę artystyczną z Domu Dziecka 
z katowickiego Brynowa, która wpro-
wadziła zaproszonych w przedświątecz-
ny nastrój. Na zakończenie natomiast, 

Honory odebrało 6 par z 50-letnim stażem oraz jedna z 60-letnim.

RUDA

Regionalny Konkurs Poetycki po ślonsku 
im. Ks. Norberta Bonczyka stał się już tradycją 
w naszym mieście. Co roku poeci z całego kra-
ju mogą nadsyłać do rudzkiej Miejskiej Biblio-
teki Publicznej swoje utwory, których tematyka 
powinna być związana z naszym regionem. Tak 
też i było tym razem, a twórców nagrodzono 
podczas spotkania w filii nr 16 MBP w Rudzie 
Śląskiej.

Nagrodę otrzymał m.in. Jakub Bogucki z Wrocławia.

RUDA

W imię niepodległości
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych nr 7 w Rudzie oraz ich nauczyciele i zapro-
szeni goście postanowili pieśnią patriotyczną 
świętować tegoroczne obchody Dnia Niepodle-
głości. Ruda Śląska uczciła Narodowe Święto 
Niepodległości także podczas uroczystej mszy 
św. w parafii pw. św. Piusa w Rudzie. 

Pierwsze ze spotkań było sposobem na  
– z jednej strony zintegrowanie uczniów, rodzi-
ców oraz nauczycieli, a z drugiej – okazją do 
pielęgnowania patriotycznych wartości – pa-
mięci o historii, szacunku do przodków oraz do 
mowy ojczystej. – Historia pieśnią pisana to 
naszym zdaniem bardzo ciekawy pomysł na ob-
chodzenie Święta Niepodległości, czyli de facto 
urodzin naszego państwa. Nasza młodzież przy-
jęła taką inicjatywę z entuzjazmem. Była to dla 
nich okazja do zaprezentowania nie tylko pieśni 

WIREK
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specjalnie dla seniorów, wystąpiła 
gwiazda śląskiej estrady – Bożena Miel-
nik. – Wszystko polega na tym, by ustę-
pować drugiej osobie, przyznawać ra-
cję. Ważny jest też uśmiech na twarzy. 
Teraz od Boga zależy, ile jeszcze będzie-
my mogli żyć razem – mówił jubilat 
Walter Rudek, mąż pani Anieli. MB

Wieczór z poezją 

Sprawili radość jubilatom
z okresów I wojny światowej, czy odzyskania 
niepodległości, ale także m.in. z okresu II woj-
ny światowej – mówiła Danuta Myl, współor-
ganizatorka koncertu z ramienia ZSP nr 7.

Z kolei nabożeństwo w intencji Ojczyzny 
i mieszkańców miasta, w tym roku odprawio-
no w parafii pw. św. Piusa X. – Odzyskanie po 
123 latach zaborów przez Polskę wolności to 
wydarzenie, o którym pamięć musi zachować 
każdy patriota. W dniu jego rocznicy powinna 
przepełniać nas autentyczna duma, że żyjemy 
w suwerennym kraju. Swoją radość możemy 
okazać poprzez proste gesty, takie jak uczest-
nictwo w uroczystościach, wywieszenie biało-
czerwonej flagi lub przypięcie do piersi kokar-
dy w barwach narodowych – podkreślała Gra-
żyna Dziedzic, prezydent miasta.

 JO, MB

Już po raz kolejny uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 7 im. Adama Mickie-
wicza wraz z rodzicami i nauczyciela-
mi przeszli ulicami dzielnicy razem ze 
św. Marcinem. Impreza ma na celu 
przybliżenie dzieciom tej historycznej 
postaci.

Marsz św. Marcina rozpoczął się 
w kościele pw. św. Andrzeja Boboli, 
gdzie uczniowie zapoznali się z dzieja-
mi tego świętego. – To postać odległa 
i w czasie, i w miejscu, ale uznaliśmy, że 
jest to doskonała okazja do zapoznania 
się ze św. Marcinem i zintegrowania na-
szej lokalnej społeczności – mówi Da-
nuta Tułaj, nauczycielka nauczania zin-
tegrowanego w SP nr 7. 

Dzieciaki po zmroku pojawiły się na 
osiedlu nieopodal szkoły. Z lampiona-
mi przygotowanymi na tę okazję prze-
maszerowały pomiędzy swoimi doma-
mi, zapraszając do udziału w marszu 
sąsiadów i rodziny. Impreza odbywa się 
co drugi rok, ale za każdym razem cie-

szy się dużą popularnością. – Cieszy 
nas fakt, że w organizację tej imprezy 
angażują się rodzice naszych uczniów, 
dzięki czemu na najmłodszych czeka 
mnóstwo atrakcji – mówi Danuta Tu-
łaj. 

Marsz św. Marcina odbył się w Wirku.

WIREK

Dla wszystkich uczestników prze-
marszu przygotowano m.in. stoiska 
z rogalami świętomarcińskimi, kier-
masz i konkursy. Wręczono m.in. na-
grody za najładniejszy lampion przygo-
towany na przemarsz.  AW 

Przemarsz ze św. Marcinem

KOCHŁOWICE

Bajkowy dzień z technologią
W Szkole Podstawowej nr 20 w Kochłowi-

cach zorganizowano Bajkowy Dzień z Techno-
logią. Uczniowie przebrani w stroje swoich 
bajkowych postaci, przyszli do szkoły wypo-
sażeni w swój sprzęt IT. 

– Chcieliśmy utrwalić zasady bezpiecznego 
korzystania z Internetu, który w tym dniu od-
grywał dużą rolę. Nauczyciele przygotowali 
ciekawe przerwy z wykorzystaniem smartfo-
nów i tabletów – tłumaczy Katarzyna Szuba, 
dyrektor SP 20. 

Na uczniów czekały specjalnie zaszyfro-
wane kodami QR zadania: z matematyki, ję-
zyka polskiego, przyrody i zajęć komputero-
wych. – Młodsi uczniowie bawili się z wyko-

rzystaniem tablic multimedialnych, jak rów-
nież rozwiązywali quizy z wykorzystaniem 
aplikacji Kahoot i Quizizz – mówi Katarzyna 
Szuba. 

Można było wykazać się wiedzą z języka 
angielskiego, matematyki, ortografii i grama-
tyki i zajęć komputerowych. Na uczniów 
czekały także specjalnie przygotowane sta-
nowiska komputerowe. Oprócz tego dla 
młodszych uczniów przygotowano zabawy 
w bibliotece szkolnej: te z kodami QR, jak 
również te bardziej tradycyjne. Zwieńcze-
niem całego dnia był pokaz strojów bajko-
wych oraz pokaz filmu edukacyjnego na te-
mat bezpieczeństwa w sieci.  AW 
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Ginekolog 
 Stomatolog 

Chirurg
Dermatolog 

Pracownia protetyczna
NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl 
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba 

tel. 32 700-77-33, 731-077-667 

W tym roku to właśnie dziennikarz i lau-
reat Hanysa sprzed lat Kamil Durczok był 
współprowadzącym galę. – Hanys to od-
znaczenie tak samo ważne, jak każde inne 
wyróżnienie, ale dla Ślązaka Hanys to wy-
różnienie dużo bliższe sercu, tak jest 
z pewnością w moim przypadku – mówił 
Kamil Durczok. 

Wśród wyróżnionych w ubiegłych la-
tach znaleźli się m.in. Lech Wałęsa, Kazi-
mierz Kutz, Jan Miodek, Otylia Jędrzej-
czak, Adam Małysz, Jan Pietrzak, Jerzy 
Duda-Gracz oraz Tadeusz Drozda. W tym 
roku do tego grona dołączyły kolejne wy-
jątkowe osoby. – Bardzo starannie dobie-

HANYSY 2016

Hanysy rozdane po raz 21.
– W Ameryce są Oskary, w Polsce sieją Wiktorami, a my chopcy są ze Śląska, więc dzielemy Ha-
nysami – takimi słowami prowadzący tegoroczną galę Hanysy 2016 – Grzegorz Poloczek i Kamil 
Durczok – rozpoczęli wręczenie statuetek osobom, które promują Śląsk. 

HANYSY 2016:
Światowej klasy  kardiochirurg prof. dr hab. n. med.•  
Marian Zembala – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
transplantologii, odważne podejmowanie wyzwań oraz 
zaangażowanie w życie społeczne;
Dziennikarz • Mirosław Cichy – za rzetelne, niezależne 
i neutralne dziennikarstwo oraz wkład w promocję 
imprezy Hanysy;
Kabaret Młodych Panów • – za estradowy profesjonalizm, 
rozrywkę na najwyższym poziomie i nieustające 
pozostawanie blisko widza;
Aktorka•  Grażyna Bułka – za wyjątkowy temperament 
sceniczny, liczne role teatralne i fi lmowe oraz 
promowanie śląskości w życiu codziennym;
Przedsiębiorca • Damian Duda – Za międzynarodowe 
sukcesy w sztuce fryzjerskiej, pasję do zawodu 
i promowanie rzemiosła wśród młodych;
Wybitny specjalista w dziedzinie ortopedii i medycyny • 
sportowej prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ficek – za 
nieustanne pogłębianie wiedzy medycznej i poznawanie 
ludzkiego organizmu w trosce o zdrowie człowieka;
Piosenkarz • Andrzej Lampert – za miłość do muzyki, 
wrażliwość oraz umiejętne łączenie popu z klasyką;
Aktor • Marian Dziędziel – za niezapomniane kreacje 
teatralne i fi lmowe oraz miłość do Śląska.

ramy laureatów Hanysów. Są to osoby, 
które przyczyniają się do rozwoju naszego 
regionu, niezależnie od tego, czy tutaj 
mieszkają, czy stąd pochodzą – mówił 
Grzegorz Poloczek. 

Poza Hanysami wręczono także Złotą 
Odznakę Honorową za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego, która trafi ła do inicja-
tora imprezy – Grzegorza Poloczka. 
– Uhonorowaliśmy osobę, dzięki której 
możemy się tu spotykać od ponad dwudzie-
stu lat z osobami zasłużonymi dla Śląska 
– mówiła Urszula Koszutska, radna sejmi-
ku wojewódzkiego. 

AW, Foto: Agnieszka Rolnik

REKLAMA
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Starej z przeznaczeniem 

pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z prze-
znaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Starej, stanowiąca działkę oznaczoną nu-
merem geodezyjnym 846/48 o powierzchni 1411 m2, użytek „Bp”, obręb Orzegów, zapisana na 
karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 
nr kW Gl1S/00008936/4 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów). 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska działka nr 846/48 stanowi teren garaży i parkingów (symbol planu GP1).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenu oznaczo-
nego symbolem GP1.

Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, stanowi skarpę porośniętą licznymi drze-
wami, nie posiada bezpośredniego dojazdu z drogi publicznej ul. Starej lub Tylnej, w związku z 
czym na działce nr 891/48 o powierzchni 1059 m2, obręb Orzegów, k.m. 3, zapisanej w kW nr 
Gl1S/00008936/4 oraz na działce nr 861/49 o powierzchni 6824 m2, obręb Orzegów, k.m. 3, za-
pisanej w kW nr Gl1S/00013284/6, zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa pole-
gająca na prawie przejazdu i przechodu, całą ich długością i szerokością, na rzecz każdoczesnych 
właścicieli działki gruntu nr 846/48. Wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 3.725,00 zł (netto).

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 133.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towa-

rów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda 

Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 

ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 7.12.2016 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości 6.700,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Stara” przelewem na rachunek bankowy: Nr 
71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda 
Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu 
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 
8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą 
komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

GóRnIcza SPółdzIelnIa 
MIeSzkanIowa „naSz doM”
w Rudzie Śląskiej przy ul. kłodnickiej 97

ogłasza przetarg ograniczony dla osób fizycznych na odrębną własność lokalu 
mieszkalnego w drodze ustnej licytacji. 

lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową i wodociągowo-kanalizacyj-
ną. W pobliżu autostrada A4, A1, a także drogowa trasa średnicowa. 
Wykaz oraz cena wywoławcza lokalu: 

lp. adres
Pow. 

uż. m2

Poło-
żenie 
lokalu

Ilość 
pokoi

cena  
wywoław-

cza zł

wadium 
zł

Termin 
przetargu

dodatkowe 
informacje

1
Ruda Śląska,  

41-706,  
kosynierów 4b/3

55,06 I piętro 3 119 561,00 11 956,00
8.12.2016

godz. 
9.00

lokal 
w dobrym stanie,

odświeżony,
budynek  
ocieplony

Wadium w ww. wysokości należy wnieść na rachunek Spółdzielni- nr konta: 
60 8470 0001 2001 0080 8680 0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w opisie podając : wpłata 

wadium na przetarg – adres lokalu. za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachun-
ku bankowego. Postęp kwoty licytacji nie może być niższy niż 1% wartości ceny wywoławczej. Wygrywający 
przetarg zobowiązany jest do wpłacenia zaoferowanej kwoty nabycia nieruchomości, kosztów wyceny mieszka-
nia oraz kosztów sporządzenia inwentaryzacji wymaganej przez notariusza do 30 dni od daty przeprowadzenia 
przetargu. Ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje w formie aktu notarialnego na koszt wygrywają-
cego przetarg. kwota wadium zaliczana jest na poczet wpłat wygrywającego i nie podlega zwrotowi. Uchylenie 
się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium. każdy uczestnik przetargu 
zobowiązany jest zapoznać się z zasadami ustanawiania odrębnej własności lokalu w drodze przetargu, które 
zawarte są w Statucie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz dom” (§59-70) i podpisać stosowne oświad-
czenie. Statut umieszczony jest na stronie internetowejwww.naszdom.info.pl oraz można się z nim zapoznać 
w siedzibie GSM „Nasz dom” (pok.105, tel. 32 243-27-47). Na przetarg należy zgłosić się z dowodem tożsamo-
ści oraz dowodem wpłaty wadium. lokal mieszkalny będzie udostępniony do oględzin uczestnikom przetargu 
w dniu 28.11.2016 r. w godzinach od 10.00 do 12.00.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz dom” informuje także, iż będzie przetwarzać dane osobowe za-
warte w dokumentacji przetargowej jako administrator danych w celu przeprowadzenia postępowania prze-
targowego, a także w celach kontaktowych i archiwalnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz 
niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. Podane dane osobowe mogą być udostępniane 
podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

do momentu otwarcia przetargu Zarząd Spółdzielni może odwołać przetarg bez podania przyczyny. Przetarg 
odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. kłodnickiej 97. 

PolSkI zwIĄzek wĘdkaRSkI
informuje: 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła nr 92 1. 
Halemba, odbędzie się dnia 3.12.2016 r. o godz. 
9.00 w Szkole nr 15 przy ul. Energetyków.

 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła 51 Ru-2. 
da Śląska odbędzie się w dniu 11.12.2016 o godz. 
9.00 w szkole muzycznej przy ul. Niedurnego w 
Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu.

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 222) wykazu nieruchomości gruntowych własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej – kochłowicach przy  ulicy ks. ludwika Tunkla, 
obręb kochłowice, karta mapy 5, stanowiących działki nr:

– 757/143 o powierzchni 707 m²,  kW nr Gl1S/00018204/7,
– 758/143 o powierzchni 703 m², kW nr Gl1S/00018204/7,
– 759/143 o powierzchni 699 m²,  kW nr Gl1S/00018204/7, 
– 760/143 o powierzchni 736 m²,  kW nr Gl1S/00018204/7,
– 764/146 o powierzchni 1080 m², kW nr Gl1S/00042520/5,
które zostaną oddane w drodze ustnych przetargów nieograniczonych w użytkowanie wieczy-

ste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.”
Ceny wywoławcze (netto) do przetargów nieruchomości wynoszą:
– dla działki nr 757/143 –  90.000,00 zł, – dla działki nr 758/143 –  89.000,00 zł,
– dla działki nr 759/143 – 89.000,00 zł, – dla działki nr 760/143 – 93.000,00 zł,
– dla działki nr 764/146 – 135.000,00 zł.
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 Kafelkowanie, panele, remonty 

mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-
031.

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

 Profesjonalne remonty łazie-
nek, mieszkań, domów. Tel. 512-
121-532.

 Malowanie, tapetowanie, gła-
dzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 
510-152-294.

 Docieplenia budynków, remon-
ty elewacji. Tel. 607-969-200.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-
560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, pa-
nele, itp. Tel. 505-946-693.

 Przeprowadzki – ekipa, taniuś-
ko. Tel. 601-292-699.

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

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

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

 Czyszczenie dywanów, tapi-
cerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 
606-274-056.

 Obniżmy twoje raty kredytu. 
Tel. 32 243-01-77.

 VAN24H TRANSPORT/PRZE-
PROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-
044-055!

 Konsolidacja do 250 tys. Tel. 
32 243-01-77.

 Nie dajesz rady spłacać rat za-
dzwoń. Tel. 32 243-01-77.

 Nie masz zdolności kredyto-
wej potrzebujesz gotówki. Tel. 
32 243-01-77. 

 Szybka pożyczka, dojazd 780-
116-672.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-
408.

 Cyklinowanie, tel. 601-480-719.

 Cyklinowanie, tel. 501-835-581.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje 
profasjonalne, kompleksowe kafel-
kowanie łazienek, remonty. Tel. 32 
307-20-99, 784-699-569.

 Pomoce domowe ,,BLASK” 
– usługi porządkowe, sprzątanie, 
mycie okien, prasowanie, pranie 
dywanów i mebli tapicerowanych. 
Tel. 609-937-588.

 POŻYCZKI KRÓTKOTERMI-
NOWE, tel.  516-516-611, 32 
260-00-33. Pośrednik CDF S.C. 
fi rmy Matpol Finanse Sp. z o.o.

 Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 
502-281-222.
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 DOM POGRZEBOWY ,,HOF-
MAN”. Usługi pogrzebowe i kre-
macyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. 
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 
242-26-27.

 Remonty – kompleksowo 
– szybko – solidnie. Kuchnie – szafy 
na wymiar. Tel. 788-759-075.

N������������

 KUPIĘ MIESZKANIE W RU-
DZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 502-052-
885. ANEL.

 Działki Ruda Śląska, Mikołów 
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 
229 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Halemba, dwupokojowe, 48 
m2, 108 tys., www.ANEL.pl tel. 
502-052-885.

 Ruda, jednopokojowe, 29 m2, 
58 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Wyremontowany dom, 157 m2, 
Bielszowice, 530 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, jednopokojowe, 38 
m2, 88 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885. 

 Szeregówki Halemba, 123 m2, 
325 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Atrakcyjne domy szeregowe:
RUDA 1, ok. 82 m2, od 270.000 zł.

HALEMBA, od 110 m2  
od 290.000 zł.

GODULA os. Paryż od 125 m2 
od 330.000 zł. 

Pomagamy uzyskać kredyt 
hipoteczny. 

www.nieruchomoscigabriel.pl 
tel. 691 523 055

 OKAZJA! Ostatnie domy w Ha-
lembie – ul. Chłopska, cena 290 
tys. zł.  GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Ruda 1 ul. Norwida – nowe 
domy szeregowe cena 270 tys. zł. 
GABRIEL, tel. 691-523-055.

 UWAGA – Wirek już wkrótce 
nowe szeregowe domy, ul. Jan-
kowskiego. GABRIEL, tel. 691-523-
055.

 Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej pilne, tel. 531-465-977.

 Kawalerki: Szyb Andrzeja, 29 
m2, 2 piętro. LOKATOR, tel. 793-
017-323.

 Dwupokojowe: Bocianów, 
Szewczyka, Oświęcimska, Curie, 
Kombajnistów. DOBRE CENY! LO-
KATOR, tel. 793-017-323.

 Trzypokojowe: Szpaków, Pordzi-
ka DOBRE CENY! LOKATOR, tel. 
793-017-323.

 KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, 
KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502-812-
504.

 KUPIĘ DZIAŁKĘ Ruda Śląska-Ko-
chłowice – BEZPOŚREDNIO. Tel. 
887-877-189.

 Sprzedam mieszkanie 80 m2 
z garażem. Cena 160.000. Tel. 
502-510-460.

 Sprzedam działki budowlane w 
Kochłowicach – 801 m2 i 878 m2. 
Tel. 518-793-288.

 Do wynajęcia 2-pokojowe 
mieszkanie – Świętochłowice, 
ul. Szczytowa. 600 zł/mc + czynsz 
i prąd. Tel. 792-774-002.

 Do wynajęcia kawalerka w Go-
duli (w pełni wyposażona). Tel. 
503-604-848.

 
 Do wynajęcia salon fryzjerski 

w Rudzie Śląskiej. Tel. 509-737-
782.

 Do wynajęcia 2 pokojowe, 
wyremontowane, kamienica 
Orzegów. Tel. 606-717-534.

 Do wynajęcia lokal mieszkalny 
– Wirek. Tel. 692-765-153.

 Do wynajęcia lokal mieszkalny 
jako użytkowy – gabinety, biuro, 1 
piętro 80 m2,  Wirek. Tel. 692-765-
153.

 Sprzedam kawalerkę do remon-
tu. Ruda Śl., A. Maya. Tanio, tel. 
888-430-349.

M����������

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

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

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

 Skup samochodów za gotówkę 
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. 
Tel. 510-823-457.

 SKUP AUT wszystkich marek, 
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 
502-865-808.

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

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

 Skup samochodów na części. 
Tel., 32 275-05-47, 603-534-003.

 Skup wszystkich samochodów! 
Recykling samochodowy. Wyda-
wanie zaświadczeń. Cena: 0,52 za 
kg. Odstąpię zbiornicę z możliwo-
ścią współpracy z recyklingiem. 
Tel. 32 771-61-31, 502-687-301.

P����
 Restauracja – cukiernia VERTI-

GO w Paniówkach przyjmie do 
pracy cukierników, pomoc cukier-
nika. Tel. 515-081-174, 515-262-
173.

 Poszukujemy osób chętnych do 
pracy w Hotelu i Restauracji: kel-
ner/kelnerka, kierownik sali, ku-
charz, pomoc kuchenna. Praca 
stała i dodatkowa. Tel. 533-380-
340, recepcja-paniowki@bialy-
dom.com.pl.

 Zatrudnimy kierowcę kat. B, 
doświadczenie, znajomość topo-
grafi i Śląska, grupa inwalidzka. Tel. 
605-303-629.

 Zatrudnię od zaraz murarzy, 
pomocników. Kontakt: 603-580-
070.

 Zatrudnię miłą, komunikatyw-
ną emerytkę lub rencistkę do spo-
kojnego handlu (Ruda 1). Tel. 501-
303-628.

 Firma sprzątająca zatrudni ko-
ordynatora zmiany na obiekcie 
wielkopowierzchniowym w Rudzie 
Śląskiej przy ul. Szyb Walenty. Tel. 
661-991-554.

 Zatrudnię samodzielnego ku-
charza. Tel. 607-468-787.

 Zatrudnię – wykończenia 
wnętrz. Tel. 510-152-294.

R����
 Drewno kominkowe. Tel. 530-

412-007. 

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

 
 Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 

507-851-852.

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

PRACA DLA

OPIEKUNEK 
OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH

Wystarczy, że masz doświadczenie• 
w opiece nad kimś z rodziny
Zarobki do 1500 Euro „na rękę”• 
Premie świąteczne• 

Tel. 32 395 88 83

– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej

 Kafelkowanie, panele, remonty 
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

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

Dachy solidnie. Tel. 606-433-
031.

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

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

Tel. 507-055-024.– bez BIK-u

031.

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

także z komornikiem

560-605.

Tapety, malowanie, gładź, pa-
nele, itp. Tel. 505-946-693

Ruda Śląska tel. 690-878-872

Docieplenia budynków, remon-
ty elewacji. Tel. 607-969-200.

Serwis telewizorów. Tel. 605-Serwis telewizorów. Tel. 605-
560-605.Ruda Śląska tel. 690-878-872

CHWILÓWKI
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MaRaTOn fiTneSS

Ćwiczyli dla 
Sylwii

Aktywnie, zdrowo i rodzinnie było w sobotę 
(12.11.) w Halembie. W hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji odbył się „Maraton po zdrowie 
dla Sylwii”, zorganizowany przez Fundację „Ak-
tywni My”. Rudzianie po raz kolejny udowodnili, 
że chcą pomagać potrzebującym. – W ramach po-
mocy dla Sylwii zorganizowaliśmy już bieg w War-
szawie oraz rajd górski, a teraz przyszła kolej na 
„Maraton po zdrowie”. Sylwia musi poddać się 
operacji, która kosztuje ponad trzydzieści tysięcy 
złotych. Jak na razie uzbieraliśmy dwadzieścia dwa 
tysiące i mamy nadzieję, że uda nam się zebrać całą 
potrzebną kwotę – podkreśliła Katarzyna Kinder, 
prezes Fundacji „Aktywni My”.

Na rudzian, którzy postanowili pomóc chorej 
Sylwii czekała moc sportowych atrakcji przygoto-
wanych przez pracowników i wolontariuszy Ośrod-
ka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Je-
zusa” w Halembie. O aktywne spędzenie czasu 
przez dorosłych zadbali profesjonalni trenerzy 
z Taurus Extreme. Dorośli mogli także wziąć udział 
w zajęciach fitness i zumbie. Dzięki udziałowi 
w charytatywnym maratonie można było pomóc 
Sylwii, ale także przy okazji zadbać i poprawić 
swoją kondycję fizyczną oraz spędzić sobotę w gro-
nie ludzi, którym nie jest obojętny los drugiego 
człowieka. – Postanowiliśmy włączyć się w pomoc 
dla Sylwii, żeby mogła poddać się operacji. To waż-
ne, żeby pomagać innym i już teraz możemy powie-
dzieć, że zamierzamy włączać się w kolejne chary-
tatywne akcje – zaznaczyli Anna Rosa i Seweryn 
Drobisz, trenerzy personalni. U Sylwii Gandy zdia-
gnozowano oponiaka, który uciska pień mózgu. 
Operacja jest szansą dla kobiety, jednak na ten cel 
potrzebnych jest ponad 30 tysięcy złotych.

Intensywny trening podczas maratonu.

Biegi

Biegiem uczcili niepodległość

Około tysiąca biegaczy oraz miłośników nor-
dic walking z Rudy Śląskiej i okolicznych miast 
wzięło udział w Biegach Niepodległości. W ten 
sportowy sposób postanowiono uczcić dziewięć-
dziesiątą ósmą rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Biegi Niepodległości w Rudzie 
Śląskiej zostały zorganizowane już po raz dwu-
dziesty trzeci. – Jedenasty listopada to dzień 
szczególny w historii naszego kraju, bo to dzień, 
kiedy Polska odzyskała niepodległość. A teraz 
dzięki temu, że żyjemy w wolnym kraju, możemy 
pokazywać nasz patriotyzm w różny sposób. Jed-
nym z nich jest właśnie sport – zaznaczył rudzki 
ultramaratończyk August Jakubik.

Trasa biegów przebiegała przez las halembski, 
a rozpoczęła się i zakończyła na bieżni Szkoły 
Podstawowej Sportowej nr 15. Wśród uczestni-
ków nie zabrakło mieszkańców Rudy Śląskiej, 
ale również innych miast.

– Biegnę, żeby uczcić Święto Niepodległości 
w radosny sposób i pokazać innym, że świętować 
można aktywnie. Nie musimy siedzieć w domu 
i odpoczywać, tylko możemy zrobić coś pożytecz-

Dwudzieste Trzecie Biegi Niepodległości zgromadziły około tysiąca uczestników.

ReKLaMa

nego – powiedziała Bernadeta Loskot z Katowic, 
uczestniczka Biegów Niepodległości.

Bieg główny poprowadzony został na dystan-
sie 12 km, jednak uczestnicy mogli wziąć także 
udział w biegu rekreacyjnym na dystansie 3 km 
oraz rywalizacji nordic walking.

Oprócz tego, że Biegi Niepodległości były do-
brą okazją do wspólnego, aktywnego świętowa-
nia odzyskania przez Polskę niepodległości, to 
miały także charakter charytatywny. Przez bieg 
można było pomóc rocznemu Adasiowi, który 
urodził się z brakiem kości strzałkowej.

– Razem z rodziną biegniemy dzisiaj dla Pol-
ski. Dla nas ten bieg to już tradycja i właśnie 
w ten sposób co roku obchodzimy Święto Niepod-
ległości. Jestem patriotką, kocham moją ojczyznę 
i nie wyobrażam sobie, że mogłabym żyć gdzieś 
indziej – podkreśliła Anna Youssef z Rudy Ślą-
skiej, uczestniczka Biegów Niepodległości.

Co ważne, po raz pierwszy bieg z okazji Świę-
ta Niepodległości w Rudzie Śląskiej został zorga-
nizowany w 1994 r., a jego inicjatorem był Hen-
ryk Kopeć.

ZaPaSy

Złoto i srebro w Berlinie
Miniony weekend (11-12.11) okazał się niezwykle dobry dla 

rudzkich zapaśniczek. Natalia Strzałka z ZKS-u Slavia Ruda Śląska 
zajęła pierwsze miejsce w Międzynarodowym Turnieju Juniorek  
w Zapasach Kobiet w Berlinie, gdzie rywalizowała w kategorii do  
72 kg. Bardzo dobrze spisała się także polska reprezentacja kadetek, 
wśród których znalazły się dwie zawodniczki Slavii – Karolina Stró-
żyk i Kamila Kulwicka. Obie zapaśniczki nie zawiodły, jednak Karo-
linie Stróżyk udało się zdobyć srebro w kategorii do 52 kg.

Natalia Strzałka pierwsza  
podczas zawodów w Berlinie.

aKROBaTyKa

Święto Niepodległości według akrobatek

W tym roku akrobatki z KPKS-u Halemba 
Święto Niepodległości uczciły w dość nietypowy 
sposób. Barwy swojego kraju reprezentowały na 
Międzynarodowych Otwartych Mistrzostwach 
Czech w Pradze. Wśród 250 uczestników z 20 
różnych klubów i 5 państw klub KPKS Halemba 
reprezentowało aż 30 zawodników w różnych 
konkurencjach i klasach sportowych.

Najmłodsi, w kategorii School Class (do lat 
14) spisali się na medal. Złoto w najliczniej obsa-
dzonej konkurencji dwójek zdobyły Emilia Wo-
dyk i Emilia Urbańska, a tuż za nimi, na drugiej 
pozycji uplasowały się koleżanki klubowe Hanna 
Stańczyk i Zuzanna Szołtysek. Dziewczyny nie 
zawiodły także w trójkach, gdzie wraz z Faustyną 
Osman wywalczyły brązowy medal. Czarnym 
koniem zawodów okazała się trójka dziewcząt: 
Milena Gabrysiak, Emilia Hempel i Weronika 
Krzykalska, które stanęły tuż za podium. W tej 
kategorii wiekowej reprezentowały halembski 
klub także w dwójkach – Emilia Pawlas i Fausty-
na Osman (16 miejsce) oraz Jesika Kabała i Julia 

Wojciechowska (17 miejsce), a w trójkach – Emi-
lia Wodyk, Emilia Urbańska i Emilia Biernat (11 
miejsce) oraz Martyna Hadrian, Katarzyna Wa-
lecka i Aleksandra Przewdzing (12 miejsce).

W grupie wiekowej 11-16 lat najlepiej zapre-
zentowała się trójka – Julia Olchawa, Barbara 
Sordyl i Nikola Janik, którym zabrakło niewiele 
do medalu. Ostatecznie uplasowały się na 4. miej-
scu, a ich koleżanki z klubu: Laura Gaim, Anna 
Nowakowska i Julia Bryła zakończyły swój start 
na bardzo dobrej 7. pozycji. W konkurencji dwó-
jek Pola Mendocha i Wiktoria Matysiak wywal-
czyły 11. miejsce, a Monika Skorupa i Laura Pie-
korz miejsce 12.

W najstarszej kategorii Master Class 
(junior i senior) ponownie zabrakło szczęścia 
i tuż za podium stanęła trójka Michalina Czuma, 
Aleksandra Jawoszek i Dominika Bryła, a na 6. 
miejscu znalazła się dwójka Maja Posmyk i Łu-
kasz Wojtaszczyk. Trenerami wymienionych ze-
społów są: Dorota Kies, Katarzyna Chlebisz  
i Aleksandra Wodyk.

Rudzkie akrobatki odniosły sukcesy w Czechach.

Pływanie
19 listopada, godz. 12.00 – XVII Otwarte Mi-

strzostwa Rudy Śląskiej w Pływaniu, basen kryty 
przy ul. Chryzantem w Rudzie

20 listopada, godz. 9.00 – XVII Amatorskie Mi-
strzostwa Rudy Śląskiej w Pływaniu, basen kryty 

przy ul. Chryzantem w Rudzie
Śląski brydż

17 listopada, godz. 16.30 – Turniej śląskiego 
brydża, bar „Antek” przy ul. 1 Maja 56a

Piłka nożna
19 listopada, godz. 13.00 – mecz Wawel Wirek 

– Podlesianka Katowice
19 listopada, godz. 11.00  

– mecz Grunwald Ruda Śląska  
– JUW-e Jaroszowice (Tychy)

19 listopada, godz. 13.00 – mecz Unia Kosztowy 
(Mysłowice) – Urania Ruda Śląska

20 listopada, godz. 17.00 – GKS II Katowice – 
Slavia Ruda Śląska

Sportowy rozkład jazdy
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Sukcesy 
rudzkiego 
Bastionu

Rugby

Porażka Gryfów w Poznaniu

Zacięta walka o wygraną podczas meczu w Poznaniu.

Zawodnicy Bastionu Ruda Śląska z medalami.

Piłka nożna – liga okręgowa

Weekend pełen piłkarskich emocji
Ubiegła sobota (12.11.) była pełna piłkar-

skich wrażeń. Klub GKS Urania Ruda Śląska 
zmierzył się z LKS-em Goczałkowice-Zdrój. 
Jednak spotkanie zakończyło się przegraną 
Uranii 0:2. W sobotę rozegrano także ostat-
nie derby Rudy Śląskiej w Klasie Okręgowej 
w 2016 roku. W Nowym Bytomiu Pogoń 
prowadziła z Wawelem 1:0, ale ostatecznie to 
goście wygrali 2:1. Natomiast remisem 0:0 
zakończyło się spotkanie Sparty Katowice 
z Grunwaldem. Tak samo było też do prze-
rwy. Przez całe spotkanie obydwie drużyny 
grały na podobnym poziomie.

Po wygranym pojedynku derbowym przy-
szedł czas na przegraną kochłowickiej Ura-
nii. Mecz rozegrany w minioną sobotę z dru-
żyną LKS-u Goczałkowice Zdrój zakończył 
się wynikiem 0:2. Mimo że  LKS przed tym 
meczem miał sześć punktów przewagi nad 
Uranią, to kochłowiczanie do spotkania przy-
stąpili skoncentrowani. Sytuacja mogła roz-
winąć się znakomicie, ponieważ  już w pierw-
szej minucie gry, po dość dużym zamieszaniu 
w polu karnym, mieliśmy „setkę”. Jednak 
piłka powędrowała nad poprzeczkę i skoń-
czyło się tylko na dobrym początku. Dziesięć 
minut później nadarzyła się kolejna okazja, 
ponieważ do wrzuconej piłki na lewej stronie 
doszedł Kornas, który uderzył z pierwszej 
piłki, ale także nad poprzeczką. Pierwszy 
celny strzał w wykonaniu Uranii pojawił się 
dopiero w 30. minucie gry, kiedy to Skorupa 
uderzył celnie z ponad 30 metrów, ale bram-
karz gości poradził sobie z futbolówką. 
W pierwszej części gry – w 40. minucie  
– nadarzyła się kolejna okazja. Łukasz 
Krzywda wykonywał rzut wolny – jego strzał 
z 25 metrów przy słupku sparował Kubina. 
Pierwsza część gry zakończyła się bezbram-
kowym remisem i biorąc pod uwagę fakt, że 
Urania gościła lidera, to na jego tle wypadała 
całkiem nieźle. Drugą część gry kochłowicka 

drużyna rozpoczęła z dużym impetem i w 50. 
minucie gry pojawiła się okazja na bramkę  
– kilka podań w polu karnym, by ostatecznie 
Kot lekko popchnął piłkę w stronę siatki, 
lecz tym razem bramkarza zastąpił obrońca 
gości i wybił ją z linii bramkowej. Później 
nastąpiła 54. minuta meczu, która odmieniła 
losy sobotniego spotkania. Padł kontrower-
syjny faul w polu karnym Uranii, za co sę-
dzia odgwizdał jedenastkę dla gości. Rzut 
karny wykorzystał Piesiur, co ewidentnie 
rozbiło poukładane szyki Uranii. Później  
w 60. minucie błąd w obronie kosztował ko-
chłowiczan sporo nerwów, a w tym czasie 
goście doszli do sytuacji strzeleckiej – pił-
ka powędrowała pod poprzeczkę,  
a sytuację uratował Pardela, wybijając  
futbolówkę. W 65. minucie nastąpił kolej-
ny błąd i nieco opóźnili się rudzcy defen-
sorzy, ponieważ po rzucie rożnym do odbi-
tej piłki doszedł Bartek Kordoń i strzałem 
pod poprzeczkę zdobył drugą bramkę dla 
swojego zespołu. W 80. minucie gry losy 
spotkania mogły się jeszcze odmienić, bo 
Mzyk dograł na prawo do Kornasa, a ten 
uderzył potężnie, co jednak „wypluł” Ku-
bina, a dobitkę Kota złapał już do swych 
rąk. Goście mieli jeszcze swoje okazje, ale 
żadne bramki w tym spotkaniu już nie pa-
dły. Podsumowując, spotkanie do momen-
tu rzutu karnego było zgoła odmienne, 
jednak jedenastka odmieniła jego oblicze. 
Tym samym zespół z Goczałkowic zwięk-
szył swoją przewagę do dziewięciu punk-
tów.

Zawodnicy Bastionu Ruda Śląska odnie-
śli sukcesy podczas dwóch minionych 
weekendów.

W Bytomiu (6.11.) odbyły się Hadaka 
Waza Mistrzostwa Śląska BJJ NO Gi, w któ-
rych Piotr Szymroszczyk oraz Marcin Szad-
kowski wywalczyli złoto, z kolei Denis Se-
kura – srebro, a Małgorzata Idzik brąz. Co 
więcej, dwa srebrne medale udało się zdo-
być Marcinowi Maciulewiczowi. Marcin 
Szadkowski został też najlepszym zawodni-
kiem mistrzostw w kategorii senior.

Z kolei w sobotę (12.11.) odbyła się XXI 
Liga BJJ Gi oraz NoGi Kraków, podczas 
której rudzcy zawodnicy wygrali wszystkie 
walki przed czasem. Tak prezentują się wy-
niki: Marcin Szadkowski 2 x złoto GI,NO 
GI, Piotr Szymroszczyk 2 x złoto GI,NO GI, 
Tomasz Paszek 2 x złoto GI,NO GI.

kS Posnania Poznań – kS rugby ruda Śląska 38:0 (12:0)

Mecz rozegrany w Poznaniu nie okazał 
się szczęśliwy dla rudzkich Gryfów. Zawod-
nicy wrócili z Poznania po przegranym fina-
le II ligi z tamtejszą Posnanią.

Z dużymi nadziejami, ale też w osłabio-
nym składzie, pojechali rugbyści z Rudy 
Śląskiej na spotkanie finałowe do Poznania. 
W składzie na mecz zabrakło zawodników 
podstawowego składu, m.in.: Krzysztofa 
Markowskiego, Krzysztofa Płusy, Michała 
Jurczyńskiego, Vladyslava Kozlova czy Ra-
fała Szaciłowskiego. Od początku spotkanie 
zdominowali gospodarze i mimo ofiarnej 
obrony Gryfów, udało im się w pierwszej 
połowie dwukrotnie wedrzeć na pole punk-
towe rudzian – w 15. minucie znaleźli miej-
sce przy linii autowej po źle przesuniętej li-
nii obrony, a w 30. minucie po młynie na 
piątym metrze. Rudzianie atakowali, ale bez 
większych efektów. Najbliżej zdobycia 
punktów byli w 23. minucie, gdy karnego  
z 25 metrów nie trafił Zabiegała. Pierwsza 
połowa zakończyła się niewielkim prowa-
dzeniem Posnanii 12:0. W drugiej połowie 
z każdą kolejną akcją gospodarze nabierali 
większej pewności i coraz śmielej atakowali 
na połowie Gryfów, którzy w ofensywie nie 

LKS Goczałkowice: kubina, Skipioł (’88 
żebrowski), Maroszek, J.kordoń, Maśka, 

grygier (’29 widok), Baron, rączka, żemła 
(’55 B. kordoń), Piesiur, Dragon (‘+90 nowak)

Urania: Pardela, M.krzywda (’68 Szady), 
Jańczak, P.grzesik, gabryś (’75 Piecha ), 
Henisz, ł.krzywda, Skorupa (’66 Mzyk), 

kornas, kot, Skudlik.

Ważne zwycięstwo Grunwaldu
Piłka ręCZna

SPr grunwald ruda Śląska – UkS krakowiak kraków 34:32 (14:12)
W niedzielne popołudnie (7.11.) w Ru-

dzie Śląskiej doszło do bardzo ważnego 
spotkania w górnej części drugoligowej ta-
beli. SPR Grunwald zmierzył się z drużyną 
UKS Krakowiak Kraków, która w tym sezo-
nie debiutuje w tych rozgrywkach.

Pierwsze minuty gry pokazały, że będzie 
to wyrównane spotkanie i żadna z drużyn 
nie zamierza na parkiecie hali MOSiR-u  
w Halembie tracić punktów. Pierwsi nerwy 
opanowali gospodarze, którzy wypracowali 
sobie kilkubramkową przewagę. W trakcie 
pierwszej odsłony doszło jednak do nie-
przyjemnej sytuacji, ponieważ obrotowy 
gospodarzy pechowo nastąpił na nogę i z po-
ważnym skręceniem stopy zakończył udział 
w tym spotkaniu.  Druga połowa to iden-
tyczny obraz gry z pierwszych 30 minut 

spotkania. Podopieczni Adama Wodarskie-
go prowadzili trzema bramkami, ale na 
kwadrans przed końcem to właśnie goście 
mieli dwie bramki więcej na swoim koncie. 
Pod koniec spotkania większym doświad-
czeniem wykazali się „zieloni”, którzy po 
widowiskowych akcjach zdobyli decydują-
ce trafienia. Klasą samą dla siebie był Łu-
kasz Gansiniec, który raz po raz trafiał do 
siatki przeciwnika. Ostatecznie SPR Grun-
wald Ruda Śląska pokonał UKS Krakowiak 
Kraków 34:32 i nie rezygnuje z walki 
o awans do wyższej klasy rozgrywkowej.

Grunwald: Błaś, kowalczyk – gansiniec 
(11), kapral (6), Zarzycki (5), wodarski (4), 
Stogowski (3), kurzawa (1), Milewski (1), 

niedźwiedzki (1), wiertelorz (1), lisowski (1), 
Partuś, kwolek. Trener: adam wodarski

ZaPaSy

Srebro dla 
Pogoni

W Żukowie w dniach 11-13.11. odbyły 
się Mistrzostwa Polski Młodzików w zapa-
sach w stylu klasycznym. W turnieju wzięli 
udział zawodnicy rudzkiej Pogoni, a najle-
piej ze wszystkich spisał się Szymon Brze-
ziński, który wywalczył srebrny medal i zo-
stał wicemistrzem Polski w kategorii wago-
wej 73 kg. Zawodnik trenera Artura Ka-
sprzaka wygrał trzy walki, w których okazał 
się bezkonkurencyjny, kończąc wszystkie 
walki przed czasem, kładąc przeciwnika na 
łopatki lub przewagą techniczną. W turnieju 
brało udział około 250 zawodników z 47 
klubów z całej Polski.

mieli zbyt wiele do powiedzenia. Mimo te-
go, że gra toczyła się na całej długości bo-
iska, to punktowali w dalszym ciągu tylko 
gospodarze. Cztery zdobyte w drugiej części 
gry przyłożenia (w tym dwa w 78. i 80. mi-
nucie) przypieczętowały ich zwycięstwo i to 
ostatecznie KS Posnania Poznań mogła się 
cieszyć ze zdobycia Pucharu Polski II ligi.

Rudzkie Gryfy potraktowały ten krótki, 
przejściowy sezon jako otrząśnięcie się po 
spadku z I ligi i trzeba przyznać, że nie był 
to czas stracony. Cztery zwycięstwa i jedyna 
porażka w finale dobrze wróżą przed kolej-
nym sezonem, który będzie obejmował dwie 
rundy – wiosenną i jesienną. Na osłodę war-
to też dodać, że atakujący Gryfów Dominik 
Bryński został najlepiej punktującym za-
wodnikiem II ligi z dorobkiem 75 pkt. (15 
przyłożeń).

Skład Gryfów: Krzysztof Jopert, Łukasz 
Fura (Marcel Frątczak), Artur Stankiewicz, 
Jan Muc (Dawid Mańkowski), Jakub Kru-
piński, Szymon Majchrzak, Paweł Marzec 
(Marcin Pyrek), Paweł Pepliński, Marcin 
Greinert (Mateusz Magner), Mateusz Zabie-
gała, Łukasz Drab, Marcin Mucha, Dominik 
Bryński, Kamil Karcz, Patryk Kołodziej.

Zawodnik Pogoni wywalczył srebrny medal.

Piłka ręCZna

Sukces szczypiornistek z Karskiego
Piłkarki ręczne z Gim-

nazjum nr 14 im. prof. Ja-
na Karskiego triumfowały. 
Podczas poniedziałko-
wych zawodów (7.11.) 
w piłce ręcznej dziewcząt 
szkół gimnazjalnych o mi-
strzostwo Rudy Śląskiej, 
najlepszą okazała się dru-
żyna z Bielszowic. Dwu-
dniowe rozgrywki odbyły 
się w bielszowickiej hali 
KS-u Zgoda. W fazie gru-
powej zawodniczki z Gim-
nazjum nr 14 pokonały koleżanki z Gimna-
zjum nr 11 (13:7), a także zespół z Gimna-
zjum nr 5 wynikiem 17:6 i tym sposobem 
awansowały do środkowego finału. W finale 
okazały się lepsze od zawodniczek z Gim-
nazjum nr 9, wygrywając 15:8. Wynikiem 
21:19 pokonały również rywalki z Gimna-
zjum nr 12. Drugie miejsce w zawodach 
zdobyło Gimnazjum nr 12, pokonując ha-
lembskie Gimnazjum nr 9.

Zwycięski zespół wystąpił w składzie: San-
dra Gorzawska, Daria Urbacz – Angelika 
Twardoch (2), Kamila Opiołka, Martyna Haj-
da (18), Julia Szewczyk, Aleksandra Kołecka 
(10), Emilia Łazor (12), Marta Weihrauch 
(12), Julia Marzec (7), Angelika Wołek (5) 
i Wiktoria Świtek. Organizatorami mistrzostw 
był MOSiR Ruda Śląska oraz nauczyciele wy-
chowania fizycznego z Gimnazjum 14 – Bo-
gusława Szulc i Andrzej Gajczewski.

Szczypiornistki z Gimnazjum nr 14 triumfowały.

Kolumny sportowe zredagowała magdalena buchta
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