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Więcej str. 2

Mamy kolejnych 
rzemieślników

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

MCK im. H. Bisty – Nowy Bytom – 12.11.19
MBP nr 18 – Halemba – 13.11.19
ZS nr 5, Jankowskiego – Wirek – 14.11.19
ODK Country – Bykowina – 15.11.19
Ruda 1, ul. Wolności  6, p. I, sala nr 1 – 19.11.19
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WIREK

Zagraj w klasy
Plac�zabaw,�plenerowa�gra�w�klasy�oraz�ścieżka�sensoryczna�powstały�w�ramach�budżetu�
obywatelskiego�w�ogrodzie�Miejskiego�Przedszkola�nr�37�w�Wirku.�Popołudniami�urządzenia�
te�dostępne�są�również�dla�okolicznych�mieszkańców.

Wireckie przedszkole zyskało no-
wy zestaw zabawowy, w skład które-
go wchodzą między innymi pomosty, 
ślizgi, a także gra integracyjna „kółko 
i krzyżyk” oraz liczydło. Powstała też 
ścieżka korekcyjno-kompensacyjna, 
która zapewni prawidłowy rozwój 
motoryki. 

– Na ścieżce dzieci poćwiczą rów-
nowagę, a także koordynację ruchów. 
Z pomocą wyobraźni mogą kroczyć 
po kładce, a także przejść po kamie-
niach przez „suchy strumyk” – wyja-

śnia Joanna Stawicka, dyrektor Miej-
skiego Przedszkola nr 37 w Wirku.  
– Na ścieżce można zniwelować część 
wad postawy, a także wypracować 
prawidłowy sposób chodzenia, dzięki 
stawianiu stóp w ściśle wytyczony 
sposób – „na jodełkę” oraz „na ob-
casach”, czyli na paluszkach. Zaba-
wy na ścieżce ogranicza jedynie wy-
obraźnia. Latem, przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych, dzieci 
będą mogły pokonywać ścieżkę boso 
– dodaje.

Ponadto na podwórku przedszkol-
nym wymieniono trzy piaskownice 
wraz z plandekami. Nowe oblicze zy-
skało także dojście do przedszkola 
oraz wymieniono schody, na których 
zamontowano zjazd dla wózków, wy-
konano ścieżkę doprowadzającą do 
wejścia głównego i wymieniono ogro-
dzenie od części frontowej. Powyższe 
inwestycje przeprowadzono w ramach 
budżetu obywatelskiego. W 2019 roku 
realizowanych jest w sumie dziewięć 
obywatelskich inwestycji. AW
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Inwestycje w przedszkolu zostały zrealizowane z budżetu obywatelskiego.

BIELSZOWICE

Szkolą nowych rzemieślników
122�uczniów�zawodów�rzemieślniczych�rozpoczęło�w�tym�roku�szkolnym�praktyczną�naukę�
zawodu�w�46�zakładach.�W�Domu�Kultury�w�Bielszowicach�odbyło�się�tradycyjne�pasowanie,�
które�zorganizował�Cech�Rzemiosł�i�Przedsiębiorczości�w�Rudzie�Śląskiej.�Młodzi�adepci�będą�
szkolić�się�m.in.�w�zawodach�takich�jak:�fryzjer,�piekarz,�mechanik�samochodowy,�stolarz�czy�
krawiec.

– Nasuwają mi się w tej chwili dwa 
słowa – tradycja i przyszłość. Do trady-
cji nawiązuje wieloletnia działalność 
cechu, a przyszłością są właśnie młodzi 
ludzie, przyszli rzemieślnicy, których 
społeczeństwo bardzo potrzebuje. Je-
steście przyszłością naszego miasta, 
potrzebujemy zawodów, do których bę-
dziecie się przygotowywać. To niezwy-
kle ważne, żeby poznać tajniki wiedzy 
i dobrze wykorzystać je w praktyce, bo 
dobrzy fachowcy to wizytówka naszego 
miasta – powiedział wiceprezydent Mi-
chał Pierończyk podczas uroczystości.

Pasowanie na ucznia w rzemiośle 
było także dobrą okazją do uczczenia 
jubileuszu rudzkiego Cechu Rzemiosł 
i Przedsiębiorczości. – Ten rok jest dla 
nas rokiem szczególnym, ponieważ ob-

chodzimy 60-lecie istnienia naszej or-
ganizacji cechowej – rówieśniczki na-
szego miasta, które w tym roku też ob-
chodzi 60. urodziny. Ten rok jest także 
wyjątkowy z powodu liczby osób, które 
są pasowane na uczniów w rzemiośle. 
Jest ona znacznie wyższa niż w po-
przednich latach – podkreślił Grzegorz 
Skudlik, przewodniczący Cechu Rze-
miosł i Przedsiębiorczości w Rudzie 
Śląskiej.

Podobnie jak w ubiegłych latach naj-
większą popularnością wśród kandyda-
tów cieszy się fryzjerstwo. W roku 
szkolnym 2019/2020 aż 34 uczniów bę-
dzie się kształcić w tym zawodzie.  
15 osób z kolei będzie pobierało lekcje 
cukiernictwa, 12 wybrało naukę stolar-
stwa, a 14 będzie uczyło się mechaniki 

pojazdów samochodowych, w tym 
trzech z nich w warsztacie samochodo-
wym Krzysztofa Toboły z Kochłowic. 
– Nauka zawodu w rzemiośle ma 
ogromne znaczenie dla młodych, szcze-
gólnie teraz, kiedy mamy duży deficyt 
rąk do pracy. Kształcenie we współpra-
cy z rudzkimi szkołami przynosi zarów-
no uczniom, jak i ich mistrzom dużo 
satysfakcji, a także daje szansę młodym 
adeptom zawodu na pracę po czasie na-
uki oraz jednocześnie nie zamyka drogi 
do dalszej edukacji i rozwijania swoich 
innych zainteresowań. Nauka kończy 
się egzaminem czeladniczym, co jest 
dodatkowym atutem dla młodzieży – za-
znaczył Krzysztof Toboła, który prak-
tyczną naukę zawodu prowadzi  
od 1994 roku, a od 2013 jest egzamina-
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122 uczniów zostało pasowanych podczas uroczystości w Bielszowicach.

torem w zawodzie mechanik pojazdów 
samochodowych w Izbie Rzemieślni-
czej w Katowicach.

W sumie 122 uczniów będzie po-
znawać praktyczną stronę 16 zawo-

dów. Są to uczniowie Zespołu Szkół 
nr 1 (58 osób), nr 4 (31 osób) oraz nr 7 
(5 osób), a także 28 uczniów z miast 
ościennych – m.in. Chorzowa, Zabrza 
czy Mikołowa. AW

Na chwałę Pana!
Muzyka,�słowo�i�sztuka�zagościły�w�niedzielę�(27.10)�w�murach�nowobytomskiego�kościoła.�
Wszystko�za�sprawą�XXIV�Festiwalu�Twórczości�Chrześcijańskiej�„Gloria�Dei”.�Wzięło�w�nim�
udział�prawie�300�uczestników,�którzy�zaprezentowali�swoje�talenty�w�trzech�kategoriach.�

Festiwal Twórczości Chrześcijań-
skiej „Gloria Dei” ma w naszym mie-
ście wieloletnią tradycją. Nic więc 

dziwnego, że także do tegorocznej 
edycji zgłosiło się ok. 200 muzyków 
i wokalistów, a do tego 61 osób, które 
startowały w kategorii plastycznej 
oraz ośmiu uczestników kategorii lite-
rackiej. Do Rudy Śląskiej przyjechali 
oni z (oprócz uczestników z naszego 
miasta) m.in. Zabrza, Ornontowic, 
Mikołowa, Chorzowa, czy z Górki 
Klasztornej. – Wrażenia z tegorocznej 
edycji, i to nie tylko moje, są takie, że 
z roku na rok poziom festiwalu jest co-
raz wyższy. Bardzo cieszy mnie to, że 
tyle ludzi zaangażowało się w jego or-
ganizację i są to niejednokrotnie całe 

rodziny – podkreślił Grzegorz Gros, 
pomysłodawca i organizator wydarze-
nia. – Jest to ogromna radość, gdy wi-
dzę, jak wielu pojawiło się występują-
cych oraz słuchaczy – dodał.

Po przesłuchaniu uczestników kate-
gorii muzycznej, które odbyły się 
w sobotę (26.10) w bielszowickim 
Domu Kultury, dzień później w ko-
ściele w Nowym Bytomiu zorganizo-
wano konkurs laureatów kategorii mu-
zycznej oraz można było zobaczyć in-
ne prace wykonane w ramach festiwa-
lu. – Choć organizujemy festiwal od 
lat i z doświadczeń wiemy, jaka formu-
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Podczas niedzielnego koncertu zaprezentował  
się m.in. chórek Róże Świętej Elżbiety.

ła się sprawdza, to charakter festiwalu 
zmienia się co roku za sprawą nowych 
ludzi, bo każdy z nich ma swoją osobo-
wość i wnosi coś nowego – mówił 
Grzegorz Gros. – Chciałbym także po-

dziękować sponsorom, wolontariu-
szom, radzie programowej oraz 
wszystkim, którzy przyłączyli się  
do realizacji tego festiwalu – podsu-
mował.   Joanna Oreł

Laureatów nagrodzono 
w nowobytomskim kościele.
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KOBIECE FORUM SAMORZĄDOWE

Kobiece rozmowy
Działania na rzecz seniorów i budowanie relacji z mieszkańcami – mię-
dzy innymi te dwa tematy zostały poruszone podczas Kobiecego Forum 
Samorządowego, które odbyło się w naszym mieście 24 i 25 październi-
ka. Przed dwa dni panie z całej Polski wymieniały się swoimi doświadcze-
niami oraz sprawdzonymi praktykami.
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Podczas forum panie mogły wysłuchać kilku prelekcji.

Kobiece Forum Samorządowe sku-
pia panie, które pełnią funkcję wójtów, 
burmistrzów oraz prezydentów lub są 
zastępcami, czy przewodniczącymi 
rad miast oraz gmin. – Działamy po to, 
żeby wzajemnie się inspirować i po-
dejmować działania, czy przenosić do-
bre praktyki, które się sprawdzają. 
Każde nasze spotkanie jest poświęco-
ne innemu tematowi. Jednak oprócz 
przekazywania wiedzy merytorycznej 
staramy się, aby podczas forum nie za-
brakło czasu na dyskusję oraz zasta-
nowienie się nad problemami, jakimi 
zajmują się samorządy – podkreśliła 
Anna Grygierek, burmistrz Strumie-
nia, przewodnicząca Kobiecego Fo-
rum Samorządowego oraz wiceprze-

OGŁOSZENIA

wodnicząca Związku Gmin Wiejskich 
RP, przy którym działa forum.

Tym razem panie spotkały się w Ru-
dzie. Podczas dwudniowego forum 
poruszono m.in. tematykę seniorów  
i dedykowanych im kart oraz kontak-
tów z mieszkańcami. – Wiemy, że nie-
które województwa wprowadziły taką 
kartę i zastanawiamy się, jak spraw-
dzają się te rozwiązania. Ponadto roz-
mawiamy na temat zagospodarowania 
czasu wolnego seniorów oraz ich 
wspierania – mówiła Anna Grygierek. 
– Równie ważny jest kontakt z miesz-
kańcami i chcemy dążyć do tego, żeby 
był on jak najlepszy, także za pośred-
nictwem mediów i przekazywania czy-
telnych komunikatów – dodała. JO

PREZyDENt MIAStA RUDA ŚlĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieruchomości do 

oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, mieszczącej się w budynku basenu krytego w Rudzie 
Śląskiej 41-700 przy ulicy Chryzantem 10 z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu masażu. 

Wykaz nieruchomości znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska i MOSiR. 
Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział techniczny  

tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska.

PREZyDENt MIAStA
RUDA ŚlĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu dotyczącego 
części nieruchomości gruntowej położonej przy  

ul. Klary, która przydzielona  zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umów 
najmu zawartych na czas oznaczony do 3 lat.

SPOtKANIA Z MIESZKAŃCAMI
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Ostatnie spotkanie w ramach jesiennego cyklu odbyło się w Bielszowicach.

I to właśnie m.in. ten temat został po-
ruszony podczas poniedziałkowego 
spotkania z mieszkańcami Bielszowic. 
Rodzice uczniów SP nr 17 pytali, kiedy 
rozpocznie się budowa nowej szkoły.  
– Wszystko idzie zgodnie z harmono-
gramem. Obecnie wyłoniona w przetar-
gu firma opracowuje dokumentację 
i złożyła już wniosek o pozwolenie na 
budowę. Cały projekt ma być gotowy do 
końca roku. Z kolei w przyszłym roku 
chcemy już ogłosić przetarg na prace 
budowlane – zapowiedział Michał Pie-
rończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej. 

Bielszowiczanie zgłosili także pro-
blem dotyczący łamania ograniczenia 
prędkości na ul. Szkolnej oraz Obroń-
ców Pokoju. Jednak najwięcej emocji 
wzbudził temat parkowania w dzielni-
cy. Mieszkańcy Bielszowic zwrócili 

bowiem uwagę na to, że z jednej strony 
oni sami nie mają gdzie parkować swo-
ich samochodów, a z drugiej – trudno 
jest z miejscem parkingowym przy lo-
kalach usługowych. – To jest nasz naj-
większy problem w dzielnicy, bo więk-
szość miejsc zajęta jest przez pracowni-
ków kopalni – zgłosiła jedna z mieszka-
nek. – Zdajemy sobie z tego sprawę. 
Pewnym rozwiązaniem jest wprowadze-
nie płatnych stref parkowania w mie-
ście. Oczywiście takie rozwiązanie nie 
będzie wprowadzone z dnia na dzień. 
Za tym idzie przygotowanie odpowied-
niej infrastruktury, zatrudnienie ludzi 
do obsługi systemu i oczywiście zgoda 
radnych. Na pewno ten temat będziemy 
analizowali – zapowiedział wiceprezy-
dent Krzysztof Mejer.

JO

Bielszowice na finał
Jesienny cykl spotkań prezydent miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic dobiegł końca. Ostatnie rozmowy od-
były się w poniedziałek (28.10) w bielszowickim Domu Kultury, podczas których poruszono problemy m.in. z miejsca-
mi parkingowymi, ruchem na ul. Szkolnej oraz pytano o budowę nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17. Ogółem 
w ośmiu spotkaniach dzielnicowych uczestniczyło ok. 350 osób. Mieszkańcy zgłosili ponad 200 problemów. 

Tegoroczne wizyty odbywały się od 
30 października w Bykowinie, Rudzie, 
Goduli, Nowym Bytomiu, Kochłowi-
cach, Wirku, Halembie oraz w Bielszo-
wicach. To właśnie bielszowiczanie ja-
ko ostatni poruszyli sprawy swojej 
małej ojczyzny podczas poniedziałko-
wego spotkania (28.10), które trady-
cyjnie rozpoczęło się od przedstawie-
nia sytuacji finansowej miasta oraz in-
westycji, które realizowane są w tej 
dzielnicy. W tym roku wybudowane 
zostało boisko ze sztuczną nawierzch-
nią do tenisa ziemnego przy parku 
Strzelnica w Bielszowicach. Również 
w tym miejscu trwa budowa tereno-
wych tras rowerowych typu single-
track oraz rolkowiska. Jeżeli chodzi 
o prace drogowe to w tym roku wyre-
montowano nawierzchnię ulicy Szkol-
nej i ul. Kokota (przy kopalni) oraz 
wybudowano parking u zbiegu ulic 
Wysokiej i Cynkowej, a także zamon-
towano próg zwalniający przy  
ul. Obrońców Pokoju. Z kolei w trak-
cie jest przebudowa ul. Kossaka. Zaś 
na przyszły rok w Bielszowicach za-
planowano przebudowę ul. Górnej, 
rozbudowę ul. Piernikarczyka oraz 
przebudowę ul. Noblistów Śląskich. 
Jednak te trzy zadania zostaną zreali-
zowane po wykonaniu przez PWiK 
kanalizacji sanitarnej. Obecnie opraco-
wywany jest również projekt budowy 
nowego budynku Szkoły Podstawowej 
nr 17 przy ul. Szkolnej.
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

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

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

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

WERONIKI KUBISTY
pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

rodzinie oraz bliskim

składają 
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

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 gruntowej własności Gminy 

Miasta Ruda Śląska położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy 
ulicy Tylnej, stanowiącej działkę nr  1114/48 o powierzchni 

8491 m², obręb Orzegów, karta mapy 3, użytek N,  
KW nr GL1S/00008936/4, która zostanie zbyta w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem 

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

Cena wywoławcza nieruchomości 
do przetargu wynosi 706.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

(II piętro, naprzeciw pokoju 215) 
wykazów nieruchomości do oddania w:

najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony • 
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Jerzego Ziętka (cz. dz. o nr: 
2536/159, obręb Orzegów, k.m.1 – AGA.6845.24.11.2013),

najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony • 
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Jerzego Ziętka (cz. dz. o nr: 
2536/159, obręb Orzegów, k.m.1 – AGA.6845.24.16.2013),

najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony • 
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Jerzego Ziętka (cz. dz. o nr: 
2536/159, obręb Orzegów, k.m.1 – AGA.6845.24.26.2013),

dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny • 
położony w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jana Długosza (cz. dz. o nr: 
1073/75, obręb Nowa Wieś, k.m.1 – AGA.6845.23.13.2012).

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech 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

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są trzy niezabudowane 
nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika 
Mierosławskiego, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 1297/1193 o powierzchni 1009 m2, użytek „Bz”, 
– 1302/1193 o powierzchni 980 m2, użytek „Bz”, „R-IVb”,
– 1303/1193 o powierzchni 951 m2, użytki: „Bz”, „R-IVb”, 
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 

pod 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 łącz-

nie z udziałem wynoszącym 1/10 część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 
1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek „Bz”, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Dział III ww. księgi wolny 
jest od wpisów; w dziale IV księgi fi guruje wpis, który nie dotyczy udziału Gminy.

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 1297/1193, 
1302/1193 i 1303/1193 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). 
Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.

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

Ceny wywoławcze (nett o) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wyno-
szą:

– dla działki 1297/1193 – 155.000,00 zł, 
– dla działki 1302/1193 – 156.000,00 zł, 
– dla działki 1303/1193 – 151.000,00 zł.

Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 3.12.2019 r. o godz. 12.00 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) i w terminie do 
dnia 20.11.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

- dla działki 1297/1193 – 7.800,00 zł, 
- dla działki 1302/1193 – 7.800,00 zł, 
- dla działki 1303/1193 – 7.600,00 zł, 

z dopiskiem „wadium – ul. Mierosławskiego, działka nr …” 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: poniedzia-
łek – środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargo-
wej 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.
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WIREK

Od poloneza do pomagania

– Ten bal był kiedyś tradycją w Ru-
dzie Śląskiej. Później zawieszono jego 
organizację. Jednak stwierdziliśmy, że 
brakuje takiego wydarzenia w naszym 
mieście i rok temu jako stowarzyszenie 
podjęliśmy się ponownej organizacji 
Rudzkiego Balu Charytatywnego  
– mówi Elżbieta Kierzek, prezes Sto-
warzyszenia „Otwarte Serca”. – Co 
roku stawiamy sobie inny cel. W tym 
jest to zbiórka pieniędzy na wyjazd 

OGŁOSZENIE

WIREK

Niezwykła księga

– Powieść w oczach czytelników po-
winna być ciekawą przygodą literac-
ką, nade wszystko lekturą nie nużącą, 
która nie tylko wzmocni zaciekawienie 
niebanalną postacią, jaką był Karol 
Godula, ale też pozwoli spojrzeć z in-
nej perspektywy na niebywałą ziemię, 
której na imię Śląsk – podkreśla Kry-
stian Gałuszka.

„Księga Raziela” łączy w sobie ga-
tunki powieści historycznej, fikcji oraz 
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Gościem piątkowego spotkania był poeta Krystian Gałuszka (po lewej).

RUDA

Od zabawy do zawodu

Zajęcia odbywały się w formie 
gier i zabaw (zagadki, układanie 
puzzli, kolaż), w trakcie których 
dzieci mogły uczyć się współpracy 
i komunikacji, zmierzyły się w wy-
zwaniach oraz mogły pochwalić się 
swoimi talentami. W trakcie zabawy 
uczniowie zastanawiali się, kim 
chcieliby zostać w przyszłości i jakie 
trzeba mieć umiejętności, żeby wy-
konywać dany zawód. Ponadto ma-
luchy odgadywały zawody z zaga-
dek, które w formie wierszyków zo-
stały przygotowane przez rudzką 
poetkę, Monikę Czoik-Nowicką. 
Atrakcją była również bajka napisa-
na przez Danutę Hein, kierownika 
Działu Zasobów Ludzkich rudzkiego 
PUP-u, która prywatnie jest autorką 
wierszy i tekstów piosenek. Goście 
z SP nr 18 mogli również zobaczyć, 
jak działa urząd. 

– Uważam, że wprowadzenie naj-
młodszych dzieci w świat zawodów 
jest bardzo istotne z punktu widzenia 
kształtowania pozytywnych postaw 
wobec pracy. Mimo że tego typu ini-
cjatywa jest dużym wyzwaniem rów-
nież dla nas, to sądzimy, że możliwe 
jest przekazanie dzieciom podstawo-
wej wiedzy na temat zawodów w inte-
resujący sposób. Podjęliśmy się tego 
zadania, ponieważ wierzymy, że edu-
kacja społeczno-zawodowa od naj-
młodszych lat ma sens – podsumowa-
ła Iwona Woźniak-Bagińska, dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Rudzie Śląskiej.

Warto dodać, że dotychczas rudzki 
Urząd Pracy przeprowadził prelekcje 
dla około 300 uczniów ze szkół po-
nadgimnazjalnych. Tym razem po-
stawiono na najmłodszych.
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Rudzki PUP odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 18.

wakacyjny nad morze dla naszych  
niepełnosprawnych podopiecznych, 
a także z innych ośrodków – dodała.

Uczestnicy sobotniego balu mogli 
wziąć udział w zabawie tanecznej, 
atrakcjach przygotowanych przez wo-
dzireja, konkursach oraz aukcji, która 
była głównym punktem balu, a z któ-
rej dochód zostanie przeznaczony na 
organizację wyjazdu. – Na aukcję 
przekazaliśmy rzeczy podarowane 

przez darczyńców, w tym m.in. obrazy, 
kubki z logo stowarzyszenia oraz ze-
stawy herbat, ozdobne świece, zakład-
ki z filcu, kalendarz adwentowy  
z herbatami, plakaty z podpisami arty-
stów, swojskie produkty, a także zdro-
wą i naturalną żywność – wyliczała 
Elżbieta Kierzek.

Podczas Rudzkiego Balu Charyta-
tywnego udało się uzbierać ok. 2000 zł. 
 JO

Ok.�60�uczestników�bawiło� się�podczas� sobotniego� (26.10)�Rudzkiego�Balu�Charytatywnego,�podczas�którego�
zbierano�pieniądze�na�wakacyjny�wyjazd�niepełnosprawnych�podopiecznych�m.in.�Stowarzyszenia�,,Otwarte�Ser-
ca”,�a�który�odbył�się�w�Wirku.�Dla�gości�przygotowano�szereg�atrakcji,�jednak�najważniejsze�było�pomaganie.

fantasy. Jest to niekonwencjonalna 
opowieść o walce dobra ze złem 
w kontekście przejęcia tajemniczego 
skarbu, który przez wieki rozpalał 
ludzką namiętność, a który podczas 
finału objawił się na Śląsku. O publi-
kacji porozmawiać można było pod-
czas ubiegłotygodniowego spotkania 
autorskiego w ramach cyklu „Twórczy 
Piątek na Ficinusie” (25.10).

 JO

Po�11�latach�od�pierwszego�wydania�przyszedł�czas�na�jego�wznowienie.�
Podczas�ostatniego�„Twórczego�Piątku�na�Ficinusie”�zaprezentowana�zo-
stała�najnowsza�wersja�„Księgi�Raziela”�oraz�odbyło�się�spotkanie�z�Kry-
stianem�Gałuszką,�autorem�publikacji,�poetą�oraz�dyrektorem�Miejskiej�
Biblioteki�Publicznej�w�Rudzie�Śląskiej.

,,Kim�zostanę�jak�dorosnę�–�twórcza�zabawa�o�zawodach”�to�warsztaty�przygotowane�specjalnie�z�myślą�o�najmłodszych�mieszkańcach�Rudy�Śląskiej.�
Powiatowy�Urząd�Pracy�w�Rudzie�Śląskiej�stworzył�program�ciekawych�zajęć�dla�dzieci�przedszkolnych�i�klas�wczesnoszkolnych.�Czas�spędzony�na�
terenie�rudzkiego�urzędu�podczas�czwartkowej�(24.10)�wizyty�uczniów�klasy�pierwszej�Szkoły�Podstawowej�nr�18�był�doskonałą�okazją�do�poznania�
różnych�zawodów�wykonywanych�przez�osoby�dorosłe.�

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.�Międzyblokowa�2/47,
–�ul.�Słowiańska�2C/6

stanowiących�własność�
Gminy�Miasta�Ruda�

Śląska�a�przeznaczonych�
do�sprzedaży�w�drodze�

bezprzetargowej�na�rzecz�
ich�najemców.

REKlAMA
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Stacja Biblioteka na dworcu w Chebziu oraz zrewitalizowany rynek w Orzegowie najlepszymi przestrzeniami publicznymi w wo-
jewództwie śląskim! Podczas uroczystej gali w Muzeum Śląskim w Katowicach ogłoszono wyniki tego prestiżowego konkursu. 
Jest on już od 20 lat organizowany przez Zarząd Województwa Śląskiego. Wcześniej tylko raz w historii zdarzyło się, że jedno 
miasto zdobyło nagrody w dwóch głównych kategoriach.

Najlepsze przestrzenie w Rudzie Śląskiej
– Jest to niezwykłe wyróżnienie dla 

naszego miasta, ponieważ nagrody doty-
czą przestrzeni dla mieszkańców. Co 
istotne, w konkursie oceniane były nie 
tylko walory czysto architektoniczne, ale 
przede wszystkim funkcjonalność i wpływ 
inwestycji na aktywność społeczną naj-
bliższego otoczenia. Cieszę, się że nasze 
pomysły na rewitalizację tak pozytywnie 
zostały odebrane – komentuje prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Ogromne brawa na-
leżą się pomysłodawcom i architektom, 
którzy współtworzyli zwycięskie prze-
strzenie, bez nich nie byłoby tych nagród 
– dodaje.

Jak argumentowało jury, nagroda dla 
obiektu w Chebziu została przyznana za 

Nagrody dla miasta odebrał wiceprezydent Michał Pierończyk.

„odważną próbę rewitalizacji zabytko-
wego budynku dworca poprzez nałożenie 
funkcji biblioteki, która stwarza szansę 
rewitalizacji społecznej i kulturalnej dla 
lokalnej społeczności. Za udane połącze-
nie funkcji ze stacją kolejową również 
w detalu architektonicznym”.

Drugą nagrodę przyznano Rudzie Ślą-
skiej za rewitalizację centralnej części 
Orzegowa. Jurorzy zwrócili uwagę na 
„eleganckie, skromne i pełne szacunku 
dla otaczającej historycznej i zabytkowej 
zabudowy uporządkowanie zaniedbane-
go terenu, wprowadzenie funkcji rekre-
acyjnej – dające lokalny centrotwórczy 
zalążek w trudnej społecznie i gospodar-
czo dzielnicy miasta”.

W tegorocznym konkursie na Najlep-
szą Przestrzeń Publiczną Województwa 
Śląskiego dla inwestycji zrealizowanych 
w 2018 r. przyznano nagrody w dwóch 
kategoriach. Pierwsza z nich dotyczyła 
przestrzeni publicznej. Tu nagroda przy-
znana została za rewitalizację rynku 
w Orzegowie oraz zagospodarowanie te-
renów po byłym ośrodku wypoczynko-
wym w Jastrzębiu-Zdroju. Natomiast 
wyróżnienie otrzymało zagospodarowa-
nie plant w Jaworznie. W drugiej katego-
rii, czyli obiektu użyteczności publicz-
nej, nagroda marszałka przyznana została 
za rewitalizację budynku dworca w Cheb-
ziu oraz termomodernizację budynku bi-
blioteki głównej w Sosnowcu. Z kolei 
wyróżnienie przypadło w udziale Rybni-
kowi za zagospodarowanie terenu Ze-
społu Szkół nr 3. Dodatkowo nagrodę 
internautów za zwycięstwo w głosowa-
niu elektronicznym przyznano Sosnow-
cowi za wymienioną wcześniej termo-
modernizację biblioteki.

Konkurs na najlepszą przestrzeń w wo-
jewództwie organizowany jest już od  
20 lat przez Zarząd Województwa Ślą-
skiego we współpracy z katowickimi od-
działami Stowarzyszenia Architektów 
Polskich oraz Towarzystwa Urbanistów 
Polskich. Jego celem jest rozwój i zmia-
ny jakościowe przestrzeni publicznej, 
wzrost aktywności społecznej i gospo-
darczej, podnoszenie świadomości w za-
kresie kształtowania przestrzeni, a także 

promocja projektantów tworzących wy-
sokiej jakości rozwiązania urbanistyczne 
i architektoniczne. Do tej pory przyznano 
111 nagród i wyróżnień dla zrealizowa-
nych w województwie inwestycji. – Wy-
różnione inwestycje wyznaczają współ-
czesne standardy projektowania. To 
wszystko sprawia, że na Śląsku pojawia 
się coraz więcej „skrojonych na miarę” 
i odpowiadających na potrzeby miesz-
kańców przestrzeni, które tworzą przyja-
zne miejsce do życia oraz sprzyjają inte-
gracji mieszkańców – mówi Jakub Cheł-
stowski, marszałek województwa ślą-

skiego na łamach specjalnej publikacji 
wydanej z okazji 20-lecia konkursu.

Co ciekawe, wcześniej tylko raz w hi-
storii (2013 r. – Chorzów) zdarzyło się, 
że dwie nagrody w dwóch głównych ka-
tegoriach trafiły do jednego miasta. We 
wszystkich dotychczasowych konkur-
sach do tej pory Ruda Śląska otrzymała 
dwa wyróżnienia: w 2013 r. za pływacki 
kompleks sportowo-rekreacyjny Aqu-
adrom oraz w 2014 r. za przebudowę bu-
dynków przy ul. Hlonda na potrzeby CIS 
w Orzegowie.
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W 20-letniej
 historii 
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nagrody 
dla Rudy 

Śąskiej.
Wcześniej 

miasto 
dwa razy 

otrzymało 
wyróżnienie. 

Zakończyła się rewitalizacja dwóch kolejnych podwórek w Rudzie Śląskiej. Chodzi o teren przy ul. Niedurnego 28 
w Nowym Bytomiu oraz przestrzeń pomiędzy ul. Strażacką i Kałusa w Wirku. Powstały tam drogi dojazdowe, 
parkingi, miniplace zabaw, miejsca spotkań mieszkańców oraz zamontowane zostało oświetlenie. Wszystko 
kosztowało ponad 1,2 mln zł. To siódme i ósme podwórko, które władze Rudy Śląskiej zrewitalizowały przy 
udziale środków unijnych. Odnowę kolejnych trzech zaplanowano na przyszły rok.

Kolejne podwórka na zicher
– Krok po kroku przywracamy miesz-

kańcom kolejne odnowione przestrzenie. 
Oczywiście jest to kropla w morzu potrzeb, 
bo w Rudzie Śląskiej tylko przy samych bu-
dynkach komunalnych mamy 650 podwó-
rek, a wiele z nich wymaga interwencji 
i ponownego zagospodarowania. Niestety, 
pomimo szczerych chęci nie da się w ciągu 
kilku lat nadrobić zaszłości sięgających 
w niektórych przypadkach kilkudziesięciu 
lat. Dostrzegamy jednak ten problem  
i w miarę naszych możliwości działamy  
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Przypomnijmy, że kompleksową reno-
wację podwórek w Rudzie Śląskiej rozpo-
częto w ubiegłym roku. Do 2020 r. zrewi-
talizowanych zostanie ogółem 11 podwó-
rek. Na ten cel miasto przeznaczy ponad 
7,4 mln zł, z czego prawie 4,1 mln zł zwró-

ci Unia Europejska. Realizacja dwóch ta-
kich inwestycji właśnie się zakończyła. To 
przestrzenie przy ul. Strażackiej 12/Kału-
sa 18-28 w dzielnicy Wirek oraz Niedur-
nego 28 w dzielnicy Nowy Bytom. – Ro-
boty rozpoczęliśmy w lipcu. Ich zakres 
w przypadku obu inwestycji był bardzo po-
dobny, choć trzeba podkreślić, że prze-
strzenie różniły się znacząco skalą. Po-
dwórko w Nowym Bytomiu jest znacznie 
mniejsze od tego w Wirku – zaznacza wi-
ceprezydent Michał Pierończyk. 

W ramach inwestycji w każdej lokaliza-
cji wykonano ogrodzone place zabaw, 
miejsca spotkań mieszkańców, zainstalo-
wano ławki, stoliki, siedziska i kosze 
na śmieci, nasadzono zieleń ozdobną,  
a także wykonano dojazdy i chodniki  
oraz oświetlenie i odwodnienie terenu.

W tym roku w mieście zrewitalizowano 
trzy inne podwórka: przy ul. Dąbrowskie-
go 7, 9 i 11, przy ul. Hlonda/Bytomskiej/
Grunwaldzkiej oraz w rejonie ul. Sobie-
skiego w dzielnicy Ruda. Przypomnijmy, 
że pierwsze trzy podwórka zrewitalizowa-
no w mieście w ubiegłym roku. Były to 
dwie lokalizacje w Wirku – u zbiegu  
ul. Sienkiewicza/Tuwima/Odrodzenia 
oraz przy ul. Krasińskiego 20, 22, 22a, 
a także w Nowym Bytomiu na osiedlu 
Kaufhaus przy ul. Podgórze 5-15. Do koń-
ca przyszłego roku w Rudzie Śląskiej zre-
witalizowane zostaną jeszcze trzy inne 
podwórka – jedno w Wirku przy ul. Sien-
kiewicza 11, 13, 13a oraz dwa w Rudzie 
– przy ul. Matejki 2–12 i przy ul. Matejki 
7, 9/Górniczej/Wesołej.
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W obu zrewitalizowanych przestrzeniach powstały małe place zabaw.
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1 listopada kierowcy w Rudzie Śląskiej muszą się liczyć ze zmianami w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy oraz wzmożonymi patrolami funkcjonariuszy 
Policji i Straży Miejskiej. Ci, którzy w tym dniu zdecydują się podróżować komunikacją miejską, będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów i dodatkowej 
linii autobusowej C 9. Tradycyjnie odbędzie się też kwesta na rzecz starej nekropolii w Orzegowie. 

Wszystkich Świętych w Rudzie Śląskiej
1 listopada o godz. 6.00 nastąpi 

zmiana organizacji ruchu w rejonie 
rudzkich cmentarzy. Będzie ona obo-
wiązywać do godziny 21.00. Przed 
cmentarzami zostaną wyznaczone też 
specjalnie oznaczone miejsca dla  
pojazdów osób niepełnosprawnych. 
W bezpiecznym dotarciu do rudzkich 
nekropolii pomogą mundurowi regu-
lujący w tym dniu płynność ruchu dro-
gowego.

Pasażerowie już po raz kolejny 1 li-
stopada będą podróżowali liniami  
Zarządu Transportu Metropolitalnego 
za darmo. Udogodnieniem w poru-
szaniu się między nekropoliami będą 
też dodatkowe linie „cmentarne”.  
1 oraz 2 listopada po Rudzie Śląskiej 
będzie kursowała linia o numerze 
C9.

Dla funkcjonariuszy rudzkiej Straży 
Miejskiej „Akcja Znicz” trwa już  
od pierwszych dni października.  
– Zwiększyliśmy częstotliwość patroli 
w okolicach cmentarzy z myślą o bez-
pieczeństwie osób porządkujących na-
grobki. Chodzi też o zapobieganie 
ewentualnym kradzieżom kwiatów, czy 
niszczeniu miejsc pochówku. Kontro-
lujemy oraz chronimy porządek  
w miejscach publicznych – tłumaczy 
Marek Partuś komendant Straży Miej-
skiej. – 1 listopada, ze względu na 
tymczasową zmianę organizacji ru-
chu, prosimy o zwracanie szczególnej 
uwagi na znaki drogowe oraz zacho-
wanie ostrożności – apeluje.

„Akcja Znicz” dla funkcjonariuszy 
Policji rozpocznie się 31 października 
o godz. 6.00 i potrwa do 4 listopada, 
do godz. 6.00. W tym czasie mundu-
rowi we wzmożony sposób sprawdzać 
będą prędkość, z jaką jadą kierowcy, 
ich trzeźwość oraz stan techniczny 
aut. Będą kontrolować także zacho-
wanie kierowców pod kątem porusza-
nia się zgodnie ze zmienioną miejsco-
wo organizacją ruchu oraz pod kątem 
wykroczeń popełnianych wobec pie-
szych.

Dzień Wszystkich Świętych będzie 
po raz kolejny okazją do ratowania 
zabytków cmentarnych i wsparcia 
funkcjonowania rudzkiego hospi-
cjum. Towarzystwo Miłośników 
Orzegowa przeprowadzi kwestę na 
rzecz ratowania zabytków starej ne-
kropolii w Orzegowie. Wolontariu-
sze, w tym rudzcy harcerze, pojawią 
się w obu częściach cmentarza ko-
munalnego oraz na starym cmentarzu 
parafialnym. – W ubiegłym roku za-
mknęliśmy zbiórkę kwotą prawie  
7 900 złotych. Mamy nadzieję, że 

wspólnie uda nam się dla nas i dla 
naszych potomnych uratować tę wy-
jątkową nekropolię, jaką jest orze-
gowski cmentarz – mówi Jerzy Ka-
sperek, wiceprezes Towarzystwa Mi-
łośników Orzegowa. Ponadto zbiórkę 
na odnowienie zbiorowej mogiły Po-
wstańców Śląskich zaplanowało Sto-
warzyszenie „Lepsze Kochłowice. 
Lepsza Ruda Śląska” wraz z Funda-
cją Anioły w Piżamkach. Kwesta zo-
stanie przeprowadzona na nowym  
i starym cmentarzu w Kochłowi-
cach. 

1 listopada zapłoną znicze w całym 
mieście. Kwiaty złożone zostaną 
na grobach wojennych oraz miej-
scach pamięci narodowej. 

Przypomnijmy, że cmentarze ko-
munalne w Rudzie Śląskiej są wpisa-
ne na specjalną stronę internetową, 
dzięki której można szybko znaleźć 
lokalizację grobów. Strona dostępna 
jest pod adresem http://cmentarz-ru-
dasl.netgis.pl. 

Poniżej przedstawiamy szczegóło-
wo zmiany w ruchu drogowym, obo-
wiązujące 1 listopada od godz. 6.00 
do godz. 22.00 w poszczególnych 
dzielnicach Rudy Śląskiej:

1. Dzielnica Ruda:
– przy ul. Porębskiej.

Od ul. Wolności wjazd możliwy 
jednokierunkowymi ulicami: Brań-
skiego i Kościelną, natomiast wyjazd 
jednokierunkowymi ulicami: Staszica 
oraz Porębską w kierunku ul. Zabrzań-

skiej. Parkowanie wyznaczone będzie 
wzdłuż ul. Brańskiego po lewej stro-
nie oraz na odcinku jednokierunko-
wym ul. Kościelnej. Na odcinku  
ul. Porębskiej wzdłuż cmentarza bę-
dzie obowiązywał zakaz ruchu, któ-
ry nie dotyczy dojazdu osób niepełno-
sprawnych do parkingu.

2. Dzielnica Godula:
– przy ul. K. Goduli.

Odcinek ul. Przedszkolnej oraz  
ul. Fabrycznej będzie jednokierunko-
wy. Będzie można zaparkować pojazd 
na parkingach pomiędzy placówkami 
handlowymi oraz na ulicach Przed-
szkolnej i Fabrycznej po lewej stronie.

3. Dzielnica Orzegów:
– przy ul. Kard. Hlonda.

Parkowanie dozwolone na ulicach 
Hlonda i Bytomskiej po lewej stronie, 
ulice te będą jednokierunkowe.

4. Dzielnica Bykowina:
– przy ul. 11 Listopada.

Na jednokierunkowej ul. 11 Listo-
pada parkowanie będzie możliwe jed-
nostronnie. Parkować można będzie 
na odcinku ul. Potyki, gdzie zostanie 
wprowadzony ruch jednokierunkowy.

5. Dzielnica Halemba:
– przy ul. 1 Maja 

(cmentarz komunalny).
Na ul. 1 Maja parkowanie będzie 

dozwolone na wydzielonych pasach 
postojowych pomiędzy cmentarzem 

1 listopada w rejonie rudzkich cmentarzy nastąpią zmiany w organizacji ruchu drogowego.

a skrzyżowaniem z ul. Nowy Świat 
oraz na ulicach Chłopskiej i Strzelców 
Bytomskich, które w tym dniu będą 
ulicami jednokierunkowymi. Ponadto 
będzie możliwość parkowania na 
skrajnym pasie w kierunku Halemby.

– przy ul. 1 Maja, Brodzińskiego.
Parkowanie będzie możliwe na  

ul. Brodzińskiego, a osoby niepełno-
sprawne będą mogły pozostawić po-
jazd na wyznaczonym miejscu na  
ul. 1 Maja.

– przy ul. Traugutta.
Ruch jednokierunkowy zostanie 

wprowadzony na odcinku ulicy 
Kaczmarka od ulicy Burszki do ulicy 
Traugutta oraz na ulicy Traugutta od 
ulicy Kaczmarka do ulicy Kochło-
wickiej. Parkowanie będzie dozwo-
lone po lewej stronie przedmioto-
wych dróg.

6. Dzielnica Wirek:
– przy ul. Magdziorza 

i Brata Alberta.
Powyższe ulice będą jednokierun-

kowe, parkować będzie można po le-
wej stronie ulicy. Osoby niepełno-
sprawne będą miały wydzielony par-
king na ul. Brata Alberta.

– przy ul. Nowary, Ściegiennego.
Ulice Ściegiennego, Czajkowskie-

go, Zdziebkowskiej będą jednokierun-
kowe. Parkowanie po lewej stronie 
tych ulic.

– przy ul. 1 Maja.
Ulica Polna będzie jednokierunko-

wa, parkowanie po jej lewej stronie.

7. Dzielnica Nowy Bytom:
– przy ul. Chorzowskiej.

Ul. Ratowników będzie jednokie-
runkowa od wyjazdu z parkingu do  
ul. Pokoju. Parkowanie możliwe bę-
dzie na parkingu przy ul. Chorzow-
skiej (wjazd od ul. Ratowników) i przy 
ul. Ratowników po jej lewej stronie za 
wjazdem na parking.

– przy ul. 1 Maja, Hallera.
Od skrzyżowania powyższych ulic 

w kierunku dzielnicy Ruda oraz w kie-
runku dzielnicy Wirek na ul. 1 Maja 
zostaną wydzielone pasy postoju.

8. Dzielnica Kochłowice:
– przy ul. Wyzwolenia,  

Oświęcimskiej.
Miejsca postojowe zostaną wyzna-

czone na ulicach Oświęcimskiej i Kra-
kowskiej. Na ul. Wyzwolenia dopusz-
czony będzie postój tylko dla osób 
niepełnosprawnych w zatoce parkin-
gowej.

– przy Alei Dworcowej.
Aleja Dworcowa będzie jednokie-

runkowa, postój po jej lewej stronie. 
Wyjazd ulicą Do Dworca.

9. Dzielnica Bielszowice:
– przy ul. Kokota.

Osoby niepełnosprawne będą miały 
wyznaczone stanowiska przed bramą 
cmentarza. W celu zmniejszenia utrud-
nień zalecany jest postój na ulicach 
Powstańców Śląskich, Bielszowickiej  
i Równoległej.

 IM
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Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, 
ul. P. Niedurnego 69, tel 32 248-62-40

www.mckrudasl.pl
3 listopada /niedziela/ godz. 12.00

KRAKOWSKI SALON POEZJI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
W programie: poezja Agnieszki Osieckiej w wykonaniu 
Agnieszki Bielanik-Witomskiej
Oprawa muzyczna: Klaudiusz Jania - fortepian
Prowadzenie: Nina Siwy
Bilety w cenie: 8 zł

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

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

9 listopada /sobota/ godz. 18.00
KONCERT W WYKONANIU ZESPOŁÓW 

IMPERATIVE I GANG OLSENA
Bilety w cenie: 15 zł

11 listopada /poniedziałek/ godz. 17.00
GALA WRĘCZENIA NAGRÓD  „Hanysy 2019”

Hanysy to wyjątkowe wydarzenie społeczno-kulturalne, or-
ganizowane przez Miasto Ruda Śląska i Miejskie Centrum 
Kultury im. Henryka Bisty, którego pomysłodawcą i reżyse-
rem jest Grzegorz Poloczek, popularny śląski kabareciarz, 
satyryk, autor tekstów i piosenkarz. Podczas uroczystej gali 
nagradzani są przedstawiciele świata sportu, dziennikar-
stwa, medycyny, kultury, nauki, sztuki, przemysłu i biznesu, 
a także instytucje takie jak teatry, opery, fundacje, centra 
kultury czy media.
Prowadzenie: Grzegorz Poloczek i Zbigniew Stryj
Oprawa muzyczna: Bartos Band.
Wystąpią: Katarzyna Piowczyk, Maciej Lipina i Gang Olsena
Bilety w cenie: 60 zł (parter), 50 zł (balkon)

14 listopada /czwartek/ godz. 18.00
SKARB DE GAULLE’A 

– Komedia sensacyjno – obyczajowa w wykonaniu Teatru dla 
Dorosłych z Bierunia.
Główny wątek spektaklu oparty został na historycznym fak-
cie, pobycie De Gaulle’a w Bieruniu w 1921 roku, wówczas 
jeszcze w randze kapitana. Późniejszy prezydent Francji od-
wiedził wówczas miasto wraz z grupą żołnierzy francuskich, 
mających nadzorować głosowanie podczas plebiscytu na 
Górnym Śląsku i stacjonował w Bieruniu Nowym, w domu, 
w którym dzisiaj mieści się restauracja Degolówka. Podobno 
podczas tej wizyty De Gaulle pozostawił coś w Bieruniu, cze-
go po 45 latach poszukiwać będą dwaj mieszkańcy miasta: 
Karlik i Ziga Rozmus. 

OGŁOSZENIE

Autor: Marcin Melon. Reżyseria: Joanna Lorenc
Bilety w cenie: 20 zł (parter), 15 zł (balkon)

15-17 listopada /piątek - niedziela/ 
SPOTKANIA GÓRSKIE LAWINY 2019

Wstęp wolny
W programie m.in. Konkurs Fotografi i Górskiej „Lawiny 
2019”. Szczegóły techniczne w Regulaminie KFG „Lawiny”. 
Organizator: Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych 
In-ni

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

www.domkulturyrsl.pl
3 listopada, godz. 17:00

„MIANUJOM MIE HANKA” – Spektakl Teatralny
Tekst Alojzego Lysko poraża i oczyszcza. Jest prosty, szlachet-
ny i prawdziwy. Mówi o śląskich losach, w których odnajdu-
jemy echa rodzinnych opowieści. Znakomita Grażyna Bułka 
przekracza granicę aktorskiej kreacji. Za sprawą jej talentu 
i znakomitego tekstu znów siedzimy przy kuchennym stole 
i słuchamy mamy, babci lub ciotki, przełykając łzy. A w tle 
Śląsk. Ziemia przeklęta i święta. Spektakl dla wszystkich – ale 
w języku śląskim. Reżyseria Mirosław Neinert, na scenie Gra-
żyna Bułka.
UWAGA! ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ SPEKTAKLU-PROSIMY 
O PUNKTUALNE PRZYBYCIE
Bilety w cenie 35 zł.

9 listopada, godz. 16:00
KONCERT TERESY WERNER 
11 listopada, godz. 17:00

KRZYSZTOF DAUKSZEWICZ. PROGRAM KABARETOWY
Najnowszy, na bieżąco aktualizowany autorski program 
Krzysztofa Daukszewicza. Satyryk opisuje i wyśmiewa absur-
dy, do których dochodzi na co dzień w kraju nad Wisłą. Każdy 
występ może różnić się od poprzedniego, w zależności od 
tego, co akurat dzieje się w świecie polityki. Podczas wyda-
rzenia artyście towarzyszy pianista Mieczysław Grochowski.

16 listopada, godz. 20:00
BŁAŻEJ KRAJEWSKI STAND UP -  Komedia Pomyłek

Bilety w cenie 40 i 50 zł dostępne wyłącznie na kup bilecik
17 listopada, godz. 16:00

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA
Spektakl  w interpretacji Teatru Wit-Wit.
Ania Shirley, nastoletnia bohaterka powieści Lucy Maud 
Montgomery, romantyczna, osobliwa dziewczynka walcząca 
o swoje marzenia, roztaczająca wokół siebie wielką radość 
i miłość. Jej przygody od lat zachwycają, bawią i wzruszają 
czytelników.

LUDZIE Z PASJĄ

Strych pełen magii

– Skąd pomysł, aby otworzyć sklep ze starociami?
– Jak każda kobieta lubię otaczać się pięknymi przedmiota-

mi. Aranżując własne gniazdko, szukałam takich rozwiązań, 
jakich nie spotkałabym u nikogo innego. Podczas wakacji za 
granicą nabyłam używane żyrandole, kute w metalu przypo-
minające cylindry, kredens apteczny, który stoi u mnie w ja-
dalni, obrazy i wiele dodatków. Wzbudzało to podziw znajo-
mych, a ja wiedziałam, że u nikogo nie znajdę podobnych. To 
dawało poczucie pewnej wyjątkowości. Na początku nie trak-
towałam tego jako pracy. Dobrze się bawiłam, wyszukując 
piękne przedmioty, potem dokonywałam drobnych poprawek, 
renowacji i chwaliłam się efektami swojej pracy. A że wzbu-
dzało to zainteresowanie, pojawiły się oferty zakupu, więc 
pomysł niejako przyszedł sam.

– W jaki sposób pozyskuje Pani przedmioty?
– Każdy odreagowuje stresy na swój sposób. Moją uciecz-

ką jest szlifowanie mebli, malowanie, lakierowanie oraz ozda-
bianie. W sklepie z farbami i lakierami czuję się jak dziecko 
w dziale zabawek. Te meble, które mają bardzo zniszczoną 
nawierzchnię, ale ciekawy kształt, nabywam z myślą o reno-
wacji. Z kolei wyroby szklane i tekstylne staram się odkupo-
wać w dobrym stanie, by wymagały jedynie porządnego umy-
cia czy odświeżenia. Ale nie odnawiam ich wszystkich sama. 
Czasem goście „strychowi” pytają o kredensy, szafki, które 
mogą poprawić sami. Spotykam się również z dużą grupą lu-
dzi, którzy pożądają zadrapań, śladów użytkowania. To jesz-
cze bardziej uwydatnia duszę przedmiotu.

– Co znajdziemy u Pani w komisie? 
– Każdy mebel, czy dekorację wybieram tak, jakbym je 

kupowała dla siebie do domu. Uważam, że będę wówczas 
wiarygodna, przekazując je innym. Zwracam dużą uwagę 
na jakość, styl, kolor, kształt i fakturę. Mam słabość do ko-
lorowego szkła, do artystycznej ceramiki, wyrobów z gliny 
oraz metaloplastyki. Wybieram kredensy kuchenne, które 
mają dużo szufl adek, podświetlenie i sztukaterie. Z kolei 
krzesła z drzewa egzotycznego, wiklinowe, a także z trawy 
morskiej. Poświęciłam jeden dział kategorii glamour, w któ-
rym jest spora kolekcja świeczników, wazonów, dekoracji 
z ceramiki w kolorze srebrnym i lustrzanym. Myślę, że tra-
fi am w różne gusta. Staram się porządkować przedmioty 
tematycznie: wiklina, srebro, dekoracje marynistyczne, rol-
ki i kaski dziecięce, szkło kolorowe, poduszki ozdobne, tek-
stylia, ramki, obrazy, lustra oraz artykuły kuchenne.

– Mówi się, że stare przedmioty i rzeczy mają duszę... 
Z czego to wynika? 

– Z widocznych śladów użytkowania, czasem ze rdzy, 
z widocznie starych desek w lampionie czy ramce na zdję-
cia. Stare szkice, grafi ki przedstawiające ulice i domy, ja-
kich nie pamiętamy. Każdy przedmiot już gdzieś wysłużył 
się, mieszkał w innym domu. Strych otwarty jest szczegól-
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Sprawia, że duch starych przedmiotów odżywa. Nadaje im nowe znaczenie, bo każdą rzecz 
wybiera tak, jakby miała znaleźć się ona w jej własnym domu. Anna Szymańska, z którą 
dzisiaj rozmawiamy, zrezygnowała z pracy w oświacie, by w lipcu tego roku otworzyć w Ha-
lembie komis przedmiotów używanych „Strych Ani”.  

nie dla osób, które doceniają to i tworzą w swoich domach 
klimat vintage, prowansalski oraz sielski. Coraz więcej lu-
dzi przyciąga historia. Jesteśmy zmęczeni, zabiegani, oto-
czeni sztucznością i nienaturalnością. Chciałam przywołać 
wspomnienia widokiem emaliowanych kanek, w jakich kie-
dyś przechowywało się mleko, korytami drewnianymi, wi-
klinowymi koszami, haftowanymi  obrusami, dywanikami 
plecionymi z kawałków materiałów oraz starymi lampami 
olejnymi. Mam sentyment do wsi, do czasów, kiedy żyło się 
wolniej. Klimatu, który kojarzy się ze spokojem, z tradycją, 
odwołuje się do wspomnień, do marzeń o wakacjach na wsi, 
nastroju świątecznego u babci, gdzie czuć zapach drzewa 
i potraw.

– Od kiedy prowadzi Pani działalność w Rudzie Ślą-
skiej oraz dlaczego akurat w tym mieście?

– Jestem rudzianką. Stąd pochodzę, choć moje korzenie 
są na Lubelszczyźnie. Chciałam być blisko domu. Uznałam, 
że na tyle reklamuję się w sieci, że dla potencjalnego gościa 
Strychu nie będzie miało znaczenia, czy przyjedzie do Rudy 
Śląskiej, czy do pobliskich Katowic, które też mają klimat, 
ale tam już dochodzi problem parkingu oraz wyższych cen 
lokali. A ja bardzo nie chciałam podnosić cen swoich arty-
kułów. Wierzę też w moc reklamy przenoszonej pocztą pan-
tofl ową. Wiele pań przychodzi z czyjegoś polecenia.

– Wiem też, że dba Pani o klimat swojego Strychu... 
– Tworząc koncepcję Strychu, nie zakładałam żadnej la-

dy, koszyków zakupowych ani niczego, co może kojarzyć 
się z atmosferą sklepu. Chciałam, by każdy czuł się swobod-
nie, jak w domu. Podczas tych pierwszych miesięcy funkcjo-
nowania Strychu, poznałam wiele inspirujących mnie osób. 
Na przykład pewna pani szukała różnych dzbanków do her-
baty. Wzięła kilka. Ciekawość moja nakazała spytać, dlacze-
go potrzebuje ich tak dużo. Powiedziała mi, że w jej ogro-
dzie, te dzbanki będą wisiały na drzewach i służyły karmie-
niu ptaków. Kreatywność ludzi nie zna granic. Strych przy-
ciąga osoby nietuzinkowe, pomysłowe, które potrafi ą zrobić 
„coś z niczego”, mają pomysły na wykorzystanie moich 
przedmiotów. A ja lubię podpytywać, co zamierzają z zaku-
pionym przedmiotem zrobić. Z serwetki można wykonać 
abażury, ramki do zdjęć można wypełnić sztucznym mchem, 
ze starych donic można zrobić piękne kompozycje na cmen-
tarz. Na Strychu zapalone są świece i czuć olejki zapachowe. 
Zmysły są też wytężone dzięki muzyce – jazz, pianino lub 
muzyka francuska. W soboty nasza „strychowa” sąsiadka 
robi nam pyszne, domowe ciasto. Zaparzam gorącą kawę, na 
biurku znajdują się fi liżanki. Ale tylko w soboty tak rozbe-
stwiam swoich gości, a w dni robocze tygodnia trwa inten-
sywna praca nad realizacją zamówień. Joanna Oreł

Pełna wersja wywiadu dostępna jest na stronie 
internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE

UsłUgi

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

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UsłUgi POgRZEBOWE

 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrze-
bowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 
27, tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.

NiERUChOmOśCi
 

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 
501-239-405, ANEL.

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

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

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

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

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

 NIERUCHOMOŚCI GABRIEL  
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych 

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

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

uzyskać kredyt. Tel. 691-523-055.

 Kupię bezpośrednio kamienice całość lub udzia-
ły. Tel. 502-812-504.

mOTORYZACjA

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

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

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

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ 
NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling samo-
chodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,45 gr/
kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. 
Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-Cheb-
zie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA

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

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

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

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

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

 Zatrudnimy kierowcę ambulansu oraz sani-
tariusza-noszowego NZOZ Paktor,  tel. 32 771-
71-02 lub 32 771-70-07 ew. e-mail: praca@pak-
tor.com.pl

 Samodzielną fryzjerkę zatrudnię w Halembie. 
Tel. 516-165-006.

RóŻNE

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

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

Adam Pyrskala
syn Marty i Jacka

ur. 20.10 (4220 g i 57 cm)

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Klara Suwalska
córka Patrycji i Roberta

ur. 18.10 (3293 g i 54 cm)

Oliwier Wysocki
syn Beaty i Marcina

ur. 23.09 (1730 g i 45 cm)

Maja Paciorek 
córka Anety i Daniela 

ur. 6.10 (4070 g i 57 cm)

Lilianna Jas
córka Agnieszki i Łukasza

ur. 12.10 (3770 g i 54 cm )

Tadeusz Kleiner
syn Magdaleny i Krzysztofa
ur. 24.10 (3400 g i 53 cm)

Stanisław Karoń
syn Karoliny i Bartłomieja
ur. 23.10 (3760 g i 55 cm)

Damian Kramarczyk
syn Joanny i Artura 

ur. 23.10 (3540 g i 56 cm)

Aleksander Kostka
syn Joanny i Jarosława 

ur. 22.10 (2800 g i 54 cm)

Natalia Kasperczyk
córka Anny i Krzysztofa

ur. 22.10 (2850 g i 54 cm)
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Milena Jarzyna 
córka Weroniki i Dawida 

ur. 24.10 (3200 g i 56 cm)

Igor Duda 
syn Marzeny i Marka
ur. 23.10 (3630 g)



ORGANIZACJA FORMA DZIAŁALNOŚCI TERMIN MIEJSCE

Fundacja 
Aktywni 

Społecznie 
„AS”

Ewa zaprasza – spotkanie z mieszkańcami 
(prowadzenie Ewa Chmielewska, tel. 602-359-572) 6.11.2019 r., godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej – Filia Nr 21  

ul. Grzegorzka 8, 41-705 Ruda Śląska (Bykowina)

Klub Seniora (prowadzenie Krystyna Pospieszczyk, tel. 503-954-266): 
Osiedlowy Dom Kultury RSM „Country” ul. Sztygarska 9  

41-705 Ruda Śląska (Bykowina)Wieczór patriotyczny 13.11.2019 r., godz. 17.00

Andrzejki 27.11.2019 r., godz. 16.00

Osiedlowy 
Dom Kultury 

RSM „Country”

Kurs – Senior „Rudzki Obywatel. J. T.” poniedziałki i środy, godz. 14.30 Osiedlowy Dom Kultury RSM „Country” ul. Sztygarska 9  
41-705 Ruda Śląska (Bykowina)Gimnastyka dla Seniorów wtorki i czwartki, godz. 18.00

Związek Harcerstwa Polskiego  
– Krąg Seniorów „Ślonzoki” Komendy 

Hufca w Rudzie Śląskiej  
im. Łucji Zawady 

(tel. 511-532-077)

Spotkanie towarzysko-informacyjne 5.11.2019 r., godz. 16.00
Dom Harcerza  

ul. Szczęść Boże 4 
41-700 Ruda Śląska (Ruda)

Rudzki 
Uniwersytet 

Trzeciego 
Wieku 

Wykład: 
Tragedia Holokaustu – Sebastian Kolon 28.11.2019 r., godz. 15.00 Siedziba 

Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
ul. L. Tołstoja 13, 

41-709 Ruda Śląska 
(Czarny Las)

Seminarium spacerkiem dookoła świata – „Zakarpacie i 
sanatoria Białorusi” – Gerard Woźniak 14.11.2019 r., godz. 15.00

Seminarium z psychologii – Urszula Koszutska 21.11.2019 r., godz. 15.00

Spotkanie integracyjne przy muzyce 16.11.2019 r., godz. 16.00-20.00 Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, 
ul. E. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska (Bielszowice)

Akademia filmowa „IKAR legenda Mietka Kosza” 8.11.2019 r., godz. 17.00 Kino „PATRIA” ul. Chorzowska 3  
41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW! 
Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesłanie swoich ofert na miesiąc grudzień do dnia 15.11.2019 r. 

Dyżury Radnych Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta Ruda Śląska
Kontakt: Urząd Miasta Ruda Śląska, Kancelaria Rady Miasta, tel. 32 342-36-05, e-mail: rada@ruda-sl.pl. Koordynator projektu: tel. 505-008-772, e-mail: k.niestroj@gmail.com
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CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW 
LISTOPAD 2019 ROKU

Z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska raz w miesiącu „Wiadomości Rudzkie” informują mieszkańców naszego miasta o bieżących zajęciach, imprezach i spotkaniach 
organizowanych przez stowarzyszenia, kluby i związki działające na rzecz seniorów w Rudzie Śląskiej. 

| PolECAmy

Alex Sinclair Szóste piętro
Straciłaś ją z oczu tylko na sekundę…
Totalnie porywający thriller psychologiczny.
Erika Rice wjeżdża windą na ostatnie piętro luksusowego wieżowca.  

W apartamencie z widokiem na Central Park mieszka jej były mąż. Ich córka 
Alice, pieszczotliwie zwana Króliczką, zostawiła tam ulubioną zabawkę, któ-
rą chcą pilnie odebrać, zanim na zawsze wyjadą z Nowego Jorku – Erika już 
nie może się doczekać, kiedy znajdzie się z dala od kontrolującego męża. 

Winda zatrzymuje się gwałtownie między piętrami, gasną światła, drzwi 
się uchylają. Zanim mechanizm ponownie się uruchomi, czteroletnia Alice 
zdoła wydostać się przez szparę w drzwiach i wyjść na zewnątrz. Ale wtedy 
winda rusza ponownie i zjeżdża na parter… Kiedy Erika wróci na górę, po 
dziewczynce nie będzie ani śladu. 

Craig Russell Czynnik diabła

Praga, rok 1935. Młody psychiatra Viktor Kosárek, były student Carla 
Gustava Junga, przybywa do otoczonego mroczną sławą zakładu dla obłą-
kanych Hrad Orlu. Wyposażona w nowoczesny sprzęt placówka znajduje 
się w zamku przez wieki obrosłym ponurymi legendami. Zamknięto tam 
sześcioro najokrutniejszych morderców w kraju: Drwala, Klauna, Kolek-
cjonera Szkła, Wegetariankę, Skiomantę i Demona. Kosárek zamierza wy-
korzystać najnowsze osiągnięcia techniki, aby wyizolować u nich archety-
piczny składnik osobowości odpowiedzialny za czynienie zła – tak zwany 
czynnik diabła. Gdy tylko zaczyna odkrywać ich zdumiewające tajemnice, 
natrafia na łączący całą szóstkę zatrważający wspólny element.



Zawodniczki KS Rugby Ruda Śląska popisały się dobrą formą.
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KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Akrobatki 
dobrze 
spisały się 
na między-
narodowych 
zawodach.

Rugby

Diablice trzecie w Polsce

Trzecie miejsce w Polsce na pół-
metku rozgrywek zajęły rudzkie Dia-
blice. Podczas ostatniego jesiennego 
turnieju Mistrzostw Polski Kobiet  
w Rugby 7, który odbył się w sobotę 
(26.10) na Burloch Arenie, rugbistki 
tylko potwierdziły wysokie aspiracje 
w sezonie, zajmując w nim 3. miejsce 
i umacniając się na 3. stopniu podium 
klasyfikacji generalnej Mistrzostw 
Polski przed sezonem wiosennym.

Przebieg turnieju na Burloch Arenie 
nie układał się początkowo po myśli 
Diablic. W fazie grupowej rudzianki 
przegrały swoje mecze z Black Roses 
Posnanią Poznań 0:17 i Juvenią Kra-
ków 10:19 oraz z Biało-Zielonymi La-
dies Gdańsk 0:71. Nasze zawodniczki 
skupiły się jednak na meczu o 3. miej-
sce, w którym ponownie zmierzyły się 
z krakowiankami. Był to najlepszy 
mecz turnieju, który przyćmił jego 
późniejszy finał. Diablice szybko ob-
jęły prowadzenie 7:0, po czym spotka-
nie wymknęło im się spod kontroli. 
Zabójcze kontry Smoczyc dały im 

prowadzenie 12:7. Krótko przed prze-
rwą żółtą kartką została ukarana  
S. Klinner-Hadelka (kara – dwie mi-
nuty poza boiskiem), co natychmiast 
wykorzystała Juvenia, przykładając 
po raz trzeci i podnosząc prowadzenie 
na 17:7.

To co się stało po przerwie, przej-
dzie do historii rudzkiego rugby. Dia-
blice pokazały niesamowity charakter 
i waleczne serca, niesione dopingiem 
jeszcze w sześć zawodniczek na sie-
dem zaczęły odrabiać straty. Smoczy-

K.S. Diablice Rugby Ruda Śląska:  
S. Klinner-Hadelka, A. Piekorz,  

K. Karlińska, N. Gliwińska,  
Z. Sadowska, M. Cebula,  
U. Hojeńska, W. Turoboś,   

J. Stawicka, N. Żurawska, S. Kłak,  
Z. Krystek. Trener A. Oleszczuk.

ce z Krakowa zostały w drugiej poło-
wie dosłownie „zdemolowane” przez 
Diablice. Walka do końca została na-
grodzona i w ostatniej akcji meczu 
Zuzanna Sadowska zaniosła piłkę na 
pole punktowe rywalek, oddając zwy-
cięstwo rudziankom 19:7 i wywołując 
wybuch radości na trybunach Burloch 
Areny. W finale turnieju faworytki 
rozgrywek (wielokrotne mistrzynie 
Polski) Biało-Zielone Ladies Gdańsk 
pewnie pokonały Black Roses Posna-
nię Poznań 40:12.

Rudzianin stanął na najwyższym stopniu podium.

PoDNoSzeNie cięŻaRóW

Najlepsi w wyciskaniu

Adam Łaskawski triumfował pod-
czas VIII Pucharu Polski w Wyciska-
niu Klasycznym Leżąc, który odbył 
się w Tarnowskich Górach i był przy 
okazji eliminacją do Mistrzostw 
Świata. Rudzianin w kategorii +120 
kg pobił rekord Polski. Dobrą formą 
na tych zawodach wykazała się także 
Klaudia Nowak z Rudy Śląskiej, któ-
ra była najlepsza w juniorkach do lat 
23 w kategorii 63 kg. – To była przy-
jemność wziąć udział w tych zawo-
dach. Po ciężkim starcie na mistrzo-
stwach Europy w Luksemburgu, gdzie 
wróciłem z kontuzją barku, nareszcie 

Śląsk Świętochłowice – Slavia Ruda Śląska 1:2 (1:0)

PiłKa NoŻNa

Puchar Polski dla Slavii

Bramki: 1:0 Damian Wasiak (30’), 1:1 Jacek Wujec (55’),  
1:2 Jakub Barteczko (64’).

Śląsk: Stopyra – Terbalyan, Gajda, Wawrzyniak, Pałka (77’ J. Nawrocki)  
– B. Nawrocki (88’ Gut), Sz. Tutaj, Lesik, Henisz – Ściętek, Wasiak.

Slavia: Buszka – Ganczarczyk, Szpoton, Seiler, Korzeniowski – Polak, 
Mokwiński (25. Kowynia), Met, Rejmanowski – Wujec (80’ Kaciuba), 

Barteczko (75’ Strzempek).
Żółte kartki: Sz. Tutaj, Ściętek, Wasiak, Wawrzyniak, Lesik, Barteczko 

 – Buszka, Met, Polak, Korzeniowski.
czerwone kartki: Ściętek (Śląsk, 60’, po drugiej żółtej)  

– Met (Slavia, 90+2’, po drugiej żółtej).
Sędziował: Marek Kofin (Katowice)

Slavia Ruda Śląska może cieszyć się ze zwycięstwa.

Niezwykły prezent na stulecie 
swojego istnienia otrzymała Slavia 
Ruda Śląska. W minionym tygodniu  
zawodnicy Roberta Gąsiora wywal-
czyli Puchar Polski na szczeblu Pod-
okręgu Katowice. W finale na boisku 
w świętochłowickich Lipinach Slavia 
pokonała Śląsk Świętochłowice 2:1 
(0:1). To duży sukces dla Slavii, bo-
wiem pokonała drużynę, która 
w ubiegłym roku wygrała puchar 
w naszym województwie.

Mecz odbył się na boisku drużyny 
Naprzód Lipiny. Od początku spo-
tkania Slavia dobrze dawała sobie 
radę, stwarzając agresywnie kilka sy-
tuacji bramkowych. Jednak po błę-
dzie zawodnika Slavii, bramkę na 1:0 
strzelił Śląsk i do przerwy wynik już 
się nie zmienił. Po przerwie Slavia 
wyrównała po świetnym, długim po-
daniu Tomasza Szpotona do kapitana 
drużyny Jacka Wujca, który strzałem 
po ziemi zdobył remis w meczu.

Spotkanie było bardzo waleczne 
i agresywne, czego konsekwencją 
była czerwona kartka dla gospodarzy 
po uderzeniu w twarz zawodnika Sla-
vii. Drużyna z Rudy Śląskiej jednak 
szybko wykorzystała przewagę 
i pięknym strzałem w okienko popi-

sał się Jakub Barteczko. Świetny 
mecz w bramce rozegrał Szymon 
Buszka, broniąc kilka stu procento-
wych sytuacji Śląska. Ostatecznie 

Slavia wygrała i zdobyła puchar Pol-
ski, dzięki czemu na wiosnę grać bę-
dzie już na wyższym szczeblu tego 
turnieju.

mogłem zaprezentować się z dobrej 
strony. Podejścia zacząłem od 237,5 
kg, potem 245 kg i ostatnie 250,5 kg, 
gdzie pobiłem rekord Polski o 0,5 kg, 
a mogłem jeszcze 2 kg dołożyć, bo był 
zapas. Ale i tak jestem ogromnie za-
dowolony. W maju Mistrzostwa Świa-
ta w Czechach, gdzie postaram się 
bez kontuzji reprezentować naszą Ru-
dę Śląską, Śląsk oraz Polskę – ko-
mentował swój start Adam Łaskaw-
ski.

Dodajmy, że Adam Łaskawski oraz 
Klaudia Nowak trenują w klubie UKS 
Power Kuźnik Chorzów. 

AKRObATyKA

Triumfowały w powietrzu

Rudzianka i jednocześnie instruktor-
ka studia Havana w Rudzie Śląskiej, 
Katarzyna Pustelnik-Opiełka zajęła  
1. miejsce, zdobywając tym samym ty-
tuł „Zwycięzca Pucharu Międzynaro-
dowego” na Międzynarodowych Za-
wodach w Akrobatyce Powietrznej 

„International Air Athletics Cup – Po-
land 2019”. Zawodniczka triumfowała 
w kategorii Pole Sport Solo Professio-
nal. Warto dodać, że na podium stanęły 
także podopieczne instruktorki – Kali-
na i Jagoda, zdobywając 1. miejsce 
w kategorii Pole Sport Juniora – duety.
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