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Miejski rynek stał się w sobotę punktem zbiorczym dla 28 organizacji pozarządowych. Wszystko za sprawą drugiego już rudzkiego Jarmarku
organizacji pozarządowych. Na placu Jana Pawła II każda organizacja miała okazję by się zaprezentować i zaprosić mieszkańców do współpracy.
– W mieście mamy bogactwo organizacji pozarządowych. Nie ma chyba obszaru, który byłby pominięty – podkreśla Jerzy Szczerbiński.

Jarmark organizacji

Podczas spotkania można było podziwiać pokaz walk karate.

Rodzajów jarmarków jest wiele. Jednak ten jest zdecydowanie najbardziej
oryginalny. W sobotę, już po raz drugi
odbył się w mieście Jarmark organizacji pozarządowych. Skupił on zarówno
wielu mieszkańców jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.
– Organizacje pozarządowe to
ważny dla nas partner. Nie wyobrażam sobie bez nich naszego miasta –
ocenia prezydent Grażyna Dziedzic.

Foto: AP

– Jarmark jest okazją do promocji naszych fundacji, stowarzyszeń
i innych podmiotów trzeciego sektora. Mogą się tu zaprezentować
naszym mieszkańcom i dzięki temu
zachęcić na przykład do bycia aktywnym. Mieszkańcy dowiadują się
w ten sposób, co i dla kogo robi
dana organizacja. W kwietniu wybieramy organizacje, na które
przeznaczymy nasz 1% podatku,
a dzięki jarmarkowi mieszkańcy

już teraz mają ich lepszy przegląd
i mogą je poznać – tłumaczy Jerzy
Szczerbiński, pełnomocnik prezydent miasta ds. organizacji pozarządowych.
– Kierujemy swoją ofertę przede
wszystkim do mieszkańców i nie ma
lepszego sposobu na dotarcie do nich,
niż po prostu wyjście im naprzeciw.
Taka impreza jak ta tutaj, to miejsce
gdzie można spotkać się z ludźmi,
którzy na przykład nie korzystają

z Internetu, nie próbują tam szukać
tych organizacji, tylko są ciekawi, bo
coś się dzieje w sercu miasta – mówi
Krzysztof Duda z Międzynarodowego Instytutu Dialogu i Tolerancji im.
Jana Karskiego.
Impreza na placu Jana Pawła II
przyciągnęła wielu mieszkańców. Bo
jarmark to z jednej strony stanowiska
i pokazy, a z drugiej czas na wymianę
doświadczeń i opinii między mieszkańcami.
– Córka ćwiczy karate, więc przyprowadziłam ją tu na pokaz. Będę
oglądać i odwiedzać stoiska innych
organizacji, bo po części z każdym
jestem związana. Taka inicjatywa
bardzo mi się podoba. Na twarzach
ludzi widać uśmiech, a dzięki tym instytucjom dzieci nie muszą szaleć tylko na podwórku. Każde z nich może
znaleźć coś dla siebie w którymś
z tych stowarzyszeń. Naprawdę wspaniały jest In-nY Dom Kultury. Polecam każdemu rodzicowi, żeby zapisał
tam swoje dziecko – podkreślała Mirela.
Atrakcją wieńczącą jarmark była
projekcja filmu ,,Nietykalni”. – Jest
to bardzo ciepły film o pomaganiu
i porozumieniu. Wydaje mi się, że ta
idea doskonale pasuje do tego co
działo się na naszym rynku – dodał
Jerzy Szczerbiński.
Agnieszka Pach
REKLAMA
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KRONIKA
TYGODNIA

TEMAT TYGODNIA

Potrącenie pieszego
Do zdarzenia doszło w środę
(18.09.) po południu na Wirku,
gdy kierowca samochodu osobowego przepuszczał ciężarówkę,
która wjeżdżała na ulicę Niedurnego w okolicy KWK Pokój.
Zza pojazdu, w niedozwolonym
miejscu, na drogę wszedł pieszy.
To właśnie on został potrącony
przez samochód osobowy.

Alarm bombowy
Alarm ogłoszono we wtorek
(17.09.) we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce
po telefonie informującym, że
w jednej z restauracji na terenie
kraju podłożono ładunek wybuchowy. Klienci rudzkiej restauracji (jak i wszystkich w kraju)
zostali ewakuowani. Na miejscu policja sprawdzała lokal.
Alarm okazał się fałszywy.

Potrącenie dziewczynki
W piątek (20.09.) po południu na Wirku samochód potrącił 7-letnią dziewczynkę. Ze
wstępnych ustaleń policji wynika, że do wypadku doszło na
przejściu dla pieszych. W wyniku zdarzenia dziewczynka
doznała poważnego urazu kończyny górnej i została przewieziona do szpitala. W chwili wypadku 63-letni kierowca z Katowic był trzeźwy. Policja prosi
świadków wypadku o kontakt.

Złapani za kradzież
W ciągu jednego dnia policja zatrzymała dwóch mężczyzn – pierwszego złapano
bezpośrednio na kradzieży.
Praca funkcjonariuszy pozwoliła również na zatrzymanie
20-latka, który był jego wspólnikiem. Mężczyźni usłyszeli
zarzuty 22 kradzieży żeliwnych studzienek.

Statystyki
Urodzenia 
Zgony 
Małżeństwa 
Rozwody 

– 42
– 24
– 30
–5

Rejestracja nie trwa dłużej niż pięć minut. Wystarczy wypisać prosty formularz, pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka
i czekać na decyzję. – Polska baza dawców szpiku jest bardzo skromna. Mój dawca znalazł się dopiero we Włoszech. Sama
zawdzięczam życie komuś obcemu i wiem, że warto pomagać, jestem na to żywym dowodem – mówi Kamila Piela, która prawie
dziesięć lat temu walczyła z białaczką.

Bliźniak genetyczny poszukiwany
Agnieszka Pach – agnieszka.pach@wiadomoscirudzkie.pl

Bartuś to mały rudzianin. Lubi grać w piłkarzyki i bawić się
piłką. Ma jednak poważny problem. W lutym zdiagnozowano
u niego białaczkę. Jedynym ratunkiem dla chłopca jest przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego.
Akcja „Dzień Dawcy Szpiku
dla Bartusia i innych” nie jest
pierwszą w Rudzie Śląskiej. Podobna odbyła się przed wakacjami. Niestety pomimo licznych
rejestracji, do tej pory nie udało
się znaleźć dla chłopca genetycznego bliźniaka. Przez cały weekend Fundacja DKMS Polska
wraz z siecią sklepów Tesco prowadziła dalsze poszukiwania.
– Inicjatorem akcji była osoba, która na co dzień pracuje
w jednym ze sklepów Tesco
i chciała zrobić coś dobrego
wykraczającego poza jej obowiązki zawodowe. Napisała, że
jest taka fajna akcja Fundacji
DKMS i zapytała, kto by się
przyłączył. W sumie w jeden tydzień zgłosiło się 30 osób, a fi-

nalnie 40 sklepów na terenie
całej Polski – relacjonuje Bożena Polak, koordynatorka projektu z ramienia sieci Tesco
Polska.
Rejestracja nie wiązała się
z bólem. Polegała na pobraniu
wymazu ze śliny z wewnętrznej
strony policzka. Zebrana próbka
trafi do badania, podczas którego określone zostaną cechy
zgodności antygenowej. Do
przeszczepu dochodzi wtedy,
gdy kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym
chorego.
– Zawsze chciałam zarejestrować się jako dawca, ale nie miałam odwagi zgłosić się sama.
Gdy wychodzi się wprost do ludzi tak jak tu, człowiek ma więcej odwagi. Wtedy decyzje, które
już są podjęte, zostają szybko
zrealizowane – mówi Aleksandra Marek.
W Rudzie na szpik czeka też
Aleksandra Warwas. Wesoła,
i pełna pozytywnej energii, zatrudniona w Pracowni Diagno-

Dlaczego warto pomóc

Jolanta Tomecka-Rodzoch, ciocia Bartka
– Na początku lutego dowiedziałam się, że mój siostrzeniec Bartuś zachorował na białaczkę i potrzebuje dawcy. Wtedy od razu sama zarejestrowałam się
jako dawca szpiku. Od tego czasu, w ramach potrzeby, również angażuję się w akcje, które szukają potencjalnych dawców. Jednak Bartek wciąż czeka na swojego genetycznego bliźniaka. Przeszczep szpiku to dla niego jedyne wyjście, dlatego
nadzieja nas nie opuszcza. Bez przeszczepu mój siostrzeniec ma bardzo
małe szanse, aby wyzdrowieć. Choroba trwa od lutego i na znalezienie

Wolontariusze weekendowej akcji.

styki Laboratoryjnej Szpitala
Miejskiego. Aleksandra zawsze
chętnie pomaga innym, a teraz
sama
potrzebuje
pomocy.
W czerwcu wykryto u niej ostrą
białaczkę limfoblastyczną. Jedynym sposobem na całkowite
wyleczenie jest właśnie przeszczep szpiku kostnego.
– Warto robić coś dla innych,
jeżeli możemy, to dlaczego nie?

Foto: AP

Wartości altruistyczne są niszowe i nie każdy docenia to, że może zrobić coś dla kogoś. Myślę,
że jeśli jesteśmy w stanie, to mamy taki obowiązek, żeby pomagać innym – mówi Aleksandra,
wolontariuszka
weekendowej
akcji.
Aby zostać dawcą nie potrzeba dużo. Wystarczą chęci i dobre
serce.

dawcy jest coraz mniej czasu. Jego sytuacja zdrowotna również do tego
przynagla. Bartek mimo choroby i wielu doświadczeń, na tyle, na ile
pozwalają mu siły, jest bardzo pogodny i wesoły. Wiadomo, inaczej jest
po chemii czy morfinie. Jednak gdy tylko poczuje się lepiej, jest bardzo
radosny. Chorobę widać zewnętrznie, bo nie ma włosków, wypadły mu
rzęsy, a przez sterydy i chemię zmieniła się jego twarz. Jednak w środku
nadal pozostaje tym samym, wesołym Bartkiem.
W takie akcje warto się angażować przede wszystkim, żeby uratować
komuś życie. To nawet nie chodzi o Bartka i o dzieci, bo przecież potrzeba szpiku kostnego dotyczy też dorosłych. Teraz wielu ludzi, w każdym
wieku, choruje na białaczkę. Ludzie często się boją, że wiąże się to z bólem i pobytem w szpitalu, a tak nie jest. Myślę, że sama rejestracja daje
świadomość, że zrobiło się coś dobrego.
REKLAMA
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ZBLIŻENIA
Chcą ratować swoje maluchy przed zbyt wczesnym pójściem do szkoły. Chcą, ale nie potrafią,
bo nikt nie jest w stanie im pomóc. Rodzice z akcji Ratuj Maluchy zebrali prawie milion podpisów pod wnioskiem o referendum edukacyjne. Czy referendum zmieni postanowienia rządu?

Ratuj maluchy!

Krystyna Bula rozmawia z posłanką Danutą Pietraszewską.

– Najstarszy syn ma cztery lata
i już teraz myślę, co z nim będzie.
Jestem jego matką, a nie mogę decydować o jego życiu, bo rząd odbiera mi takie prawo – mówi Katarzyna Malcharczyk, matka trójki
dzieci. Pani Katarzyna, podobnie
jak milion innych osób, podpisała
się pod wnioskiem o referendum
edukacyjne.
– Dzieci często wydają się być
rozgarnięte, ale największym problemem jest emocjonalność takiego
sześciolatka. Dziecko wyedukowane, które wydaje się być dobrze

W Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości debatowały kobiety biznesu. Jedną z inicjatyw, która ma motywować je do
działania, jest działająca pod patronatem prezydent miasta
Ambasada Kobiecej Przedsiębiorczości.

Kobieca przedsiębiorczość

Foto: MHS

przygotowane – nie zawsze emocjonalnie jest gotowe do pójścia do
szkoły. W jednej klasie znajdą się
dzieci czasem prawie z dwuletnią
różnicą wieku. Te sześciolatki całe
życie gonią, one cały czas są do tyłu
i gorzej sobie radzą – mówi Krystyna Bula ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców.
Rodzice maluchów nie poprzestają na deklaracjach. Spotykają się
z posłami i oczekują od nich jednoznacznych deklaracji: czy liczy się
dla nich wola obywateli – którzy
wybrali konkretnych posłów, czy

też ważniejsza jest dyscyplina partyjna. W czwartek do spotkania doszło z Danutą Pietraszewską, posłanką na Sejm.
– Jestem za pójściem sześciolatków do szkoły, to moje ugruntowane
zdanie na ten temat. Wewnętrzne
przekonania, że powinno się wysłuchać mieszkańców, mam duże, ale
jestem też posłem odpowiedniego
klubu i rządu. Czasami bywa tak, że
mamy dyscyplinę głosowania. Jeżeli
nie będzie dyscypliny partyjnej, to
jestem skłonna zagłosować za referendum – tak, aby mieszkańcy mogli
się wypowiedzieć – mówiła posłanka
Danuta Pietraszewska.
Rodzice maluchów nie ukrywali
swojego niezadowolenia po spotkaniu: – Jakieś normy etyczne powinny tu jednak obowiązywać i niepoparcie naszego wniosku ze względu
na dyscyplinę partyjną to chyba
grube nieporozumienie – mówiła
jedna z mam obecnych na spotkaniu.
Rodzice maluchów nie składają
broni, bo jak mówią: – Rodzic powinien mieć nie tylko obowiązki, ale
i prawa.
MHS

Ambasada zrzesza rudzkie kobiety biznesu.

– Ambasada zrzesza rudzkie kobiety biznesu, które swoją postawą
dają świadectwo kobiecości postrzeganej jako kapitał energii i życiowej zaradności. Cieszę się, że
tak wiele przezesów w rudzkich firmach i spółkach to kobiety. To zdaje
egzamin, firmy zarządzane są gospodarnie – mówiła o całym przedsięwzięciu prezydent Grażyna
Dziedzic.
Po raz pierwszy spotkanie
odbyło się w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Tym
razem tematem spotkania były
warszaty z technik pamięciowych.

Foto: MHS

– My zajmujemy się działaniami,
które wiążą się z innowacyjnością, kreatywnością, mobilizowaniem przedsiębiorców, również i kobiet. Każda kobieta może poprawić umiejętności zapamiętywania, one są dziś bardzo ważne na rynku pracy, na rynku biznesowym. To decyduje o naszym wizerunku,
o tym jak sobie radzimy w pracy – mówiła Joanna Sochacka, prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
– Dobra pamięć to kwestia chęci,
żeby ją doskonalić, treningu i zastosowania odpowiednich technik –
mówił Maciej Stanusch, prowadzący warsztaty.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA

4

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 25.09.2013

WOKÓŁ NAS

Przyjaźń na 6 000 kilometrów

Język angielski w praktyce

To już drugie spotkanie młodzieży, która bierze udział w polsko-rosyjskiej wymianie „Poznaj sąsiada –
poznaj siebie!” – tym razem w Polsce. Od 19 września w Rudzie Śląskiej przebywają młodzi z Kraju
Krasnojarskiego, którzy skupią się
na obserwacjach życia codziennego
rówieśników, ich tradycji i kultury.
Pobyt rozpoczęło wspólne oglądanie
filmu nakręconego podczas wizyty
w Rosji oraz sadzenie Drzewa Polsko-Rosyjskiej Przyjaźni Młodzieży.
– Trudno powiedzieć czego oczekujemy po wizycie w Polsce. Chcieliśmy po prostu tu przyjechać, by
pielęgnować silną, międzynarodową przyjaźń, zawiązaną już w zeszłym roku. To ogromna radość zobaczyć znane twarze. Nie czuję już
takiej pustki – mówiła Rosjanka
Paulina Wasilewska.

przyjęto nas w Rosji, dlatego my
również postaramy się o takie przyjęcie – podkreślała Agnieszka Potoczek, uczestniczka wymiany.
Magdalena Szewczyk

W trzech rudzkich gimnazjach
zagraniczni goście uczą języka
angielskiego. Są młodzi, pochodzą z różnych stron świata i chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami.
– Wzięłam udział w tym projekcie, bo uważam go za bardzo interesujący, ale też ze względu na Polskę. Nigdy wcześniej tu nie byłam,
a moja mama zawsze powtarzała,
że tutejsi ludzie są gościnni i uprzejmi. Na lekcjach opowiadam o swoim kraju, ale też staram się nawiązać rozmowy z uczniami, żeby mogli
poćwiczyć swój angielski – tłumaczy pochodząca z Albanii Xhorxina
Qirjiolari.
– Jest to dla mnie nowe i bardzo
ciekawe przeżycie, bo dzięki temu
mogę poznać kulturę i języki innych
narodów. Dodatkowo w ten sposób

znakomite – przekonywał oglądając rysunki przedszkolaków malarz.
– Dzieci reagują bardzo spontanicznie – dodała Monika Czoik,
poetka i inicjatorka trasy czytelniczej. – Czytanie rozwija mowę,
myślenie i wyobraźnię dzieci, a to
jest w tym wszystkim najważniejsze
– podkreślała.
Sandra Hajduk

Dzieci miały okazję obejrzeć obrazy Kornela Wilczka.

Na przybyszy z Rosji czeka wiele atrakcji.

– Chcemy pokazać Kraków,
Zwardoń, ale także Rudę Śląską,
nasze regionalne zwyczaje i kuchnię. To niesamowite, jak ciepło, gościnnie i bez jakichkolwiek barier

Foto: MS

Lekcje z wolontariuszami to okazja dla
uczniów, by uczyć się języka w praktyce.

Foto: arch. G nr 8

mogę poszlifować swój język angielski – komentuje Szczepan Sieraga, jeden z uczniów.
Lekcje z wolontariuszami odbywają się w ramach projektu edukacyjnego „Enter your future”.
Agnieszka Pach

Przedszkolne czytanie
Wierszy o cukierkowym drzewku
oraz przygotowującej się do przyjęcia
z bocianem żabie mogły wysłuchać
przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 47 w Rudzie Śląskiej-Bykowinie. We wtorek (17.09.) odbyło się
tam kolejne ze spotkań będących częścią trasy czytelniczej Moniki Czoik.
Do czytania został zaproszony
gość specjalny – malarz Kornel
Wilczek.

– Rozmawiałem z dziećmi o tworzeniu od strony nie tyle technicznej, co o wrażeniach zmysłowych,
czyli o kolorach i nastroju jakie
niosą za sobą obrazy. To miało pomóc otworzyć wyobraźnię plastyczną najmłodszych – mówi Kornel Wilczek. – U malujących maluchów widać wielkie zaangażowanie i pasję, a to przekłada się na
efekty. W przypadku dzieci są one

Foto: SH

Dzień Przedszkolaka

Kącik adopcyjny
Pikuś to 4-letnie maleństwo, ważące zaledwie 4,5 kg. Został oddany
przez starszą panią, która nie miała już siły, by się nim zajmować. Niestety Pikuś nie potrafi się odnaleźć w schronisku. Czeka na dom z niecierpliwością. Psiak jest bardzo grzeczny i niezwykle sympatyczny, wniesie do
domu wiele radości.
Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.
REKLAMA

Przedszkolaki na rynku spotkały się z Prezydent Miasta.

Na rynku słychać gwar i śpiew,
kto to taki? Przedszkolaki! Podopieczni Miejskiego Przedszkola
nr 17 w piątek (20.09.) zebrali się
na placu Jana Pawła II. Dzieci przyniosły ze sobą transparenty i rysunki. Na rynek przyszły, by świętować Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Tam spotkały się z prezydent Grażyną Dziedzic, która złożyła im gratulacje i poczęstowała
słodkościami.
– Życzę Wam radości i uśmiechu.
Niech przedszkole będzie dla Was
drugim domem, w którym będziecie

Foto: UM

się świetnie czuli, bawili i uczyli –
takie słowa skierowała do najmłodszych Prezydent Miasta.
Dzień Przedszkolaka, to święto,
które niedawno zostało ustanowione
przez Sejm RP. Z inicjatywą wystąpił Rzecznik Praw Dziecka Marek
Michalak. Pomysł poparło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Sejm, który ustanowił 20 września
Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. W tym dniu w Rudzie Śląskiej
świętowało 4300 dzieci z 33 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Agnieszka Pach
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WOKÓŁ NAS

Warsztaty po raz trzeci
Dla kardiologów, internistów i lekarzy rodzinnych – w poniedziałkowe (16.09.) popołudnie w Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu odbyły się III Rudzkie Warsztaty Medyczne pod honorowym patronatem
prezydent miasta. O leczeniu metabolicznym mówił dr hab. n. med.
Zbigniew Gąsior, a temat stanów
zagrożenia życia w endokrynologii
przedstawiła dr hab. n. med. Lucyna
Siemińska.

– To już trzecie takie spotkanie, na
które staramy się zaprosić krajowych
ekspertów medycyny. To najlepsi specjaliści, którzy dzielą się swoją wiedzą
i dzięki nim możemy poznać najnowsze
trendy w medycynie. Warszaty to również okazja do spotkania lekarzy z Rudy
Śląskiej, którzy integrują się i rozmawiają o problemach pacjentów – mówi
dr n. med. Alicja Gałuszka-Bilińska,
kierownik Przychodni Specjalistycznej
SP ZOZ w Rudzie Śląskiej.
Monika Herman-Sopniewska

Warsztaty medyczne dla lekarzy z Rudy Śląskiej.

Foto: MHS

Dzień Otwarty
– Czasami w życiu każdego mają
miejsce zdarzenia, które przerastają
nasze możliwości adaptacyjne. Niekiedy problem kończy się na bezsenności. Innym razem dochodzi do kryzysu psychotycznego – tłumaczy Monika Lebda-Wyborna, kierownik
Oddziału Psychiatrii Dziennej Szpitala Miejskiego w Rudzie ŚląskiejBielszowicach. Właśnie po to, by
zwrócić uwagę na trudny temat dotyczący zdrowia psychicznego, w środę (18.09.) na oddziale zorganizowano Dzień Otwarty.
– Zapraszamy pacjentów po kryzysie psychotycznym, z zaburzeniami
z grupy schizofrenii i afektywnymi,
również z zaburzeniami organicznymi
– mówi doktor Monika Lebda-Wyborna i dodaje: – W ramach hospitalizacji
oferujemy diagnostykę psychiatryczną
i psychologiczną, farmakoterapię oraz
m.in. zajęcia z arteterapii, muzykote-

Sprzedaż alkoholu

Dzień Otwarty odbył się w środę 18 września.
Foto: SH

rapii czynnej i biernej, jogi, gimnastyki ogólnorozwojowej.
– Jeśli ktoś ma kłopoty, warto tu
przyjść i zobaczyć jak to wygląda. Jest
wiele mitów dotyczących psychiatrii,
a lepiej wcześniej zareagować, bo brak
reakcji może doprowadzić do nieszczęścia – tłumaczył Łukasz, uczestnik
Dnia Otwartego.
Sandra Hajduk

W niedzielę bilet autobusowy był przepustką do darmowej kąpieli.

Po raz szósty PCK wraz z Grupą
Muszkieterów przeprowadziło akcję
krwiodawstwa w ramach kampanii „
Zbieramy krew dla Polski”. W sobotę każdy mógł podzielić się tym cennym darem w Rudzie Śląskiej-Halembie przy sklepie Intermarché.
– Krew jest najbardziej potrzebna w okresie letnim. Zbieramy
wszystkie grupy krwi. Wiadomo,
najlepsza jest grupa 0, bo jest
uniwersalna – tłumaczył Stefan
Czerny, wiceprezes Zarządu Re-

W skrócie

Pływanie za bilet

Podziel się krwią

Akcja krwiodawstwa odbyła się przy sklepie Intermarché w Halembie

STARE!!!!

Foto: AP

Nowe cztery kąty
Trzy duże tereny inwestycyjne w Kochłowicach i Halembie dla deweloperów
z całego kraju – to najnowsza
oferta inwestycyjna Rudy
Śląskiej. Władze miasta są
przekonane, że chętnych do
budowania w Rudzie Śląskiej
mieszkań i domów nie zabraknie. Deweloperzy, którzy
już docenili atuty Rudy Śląskiej, w najbliższych latach
planują w mieście budowę
ponad 140 domów i 350
mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Miasto proponuje również mniejsze działki pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe, głównie w dzielnicach Bielszowice i Kochłowice.

By Ruda była czysta

Foto: AP

jonowego PCK na obszarze Rudy
Śląskiej, Świętochłowic i Chorzowa.
– Przyszedłem na zakupy i dowiedziałem się, że można oddać
krew. Stwierdziłem, że może to być
miły gest, który nic mnie nie kosztuje – mówił Tomasz Czerwonka.
Każdy kto tego dnia oddał krew,
miał szansę wylosować apteczkę.
Nie obyło się też bez konkursów
dla dzieci i innych atrakcji.
Agnieszka Pach

Tylko w 7 spośród 50 sklepów spożywczych i restauracji w Rudzie Śląskiej nieletniemu odmówiono sprzedaży
alkoholu – to wyniki badań
przeprowadzonych
przez
rudzki magistrat podczas wakacji metodą „tajemniczego
klienta”. Siedmiu właścicieli
sklepów, w których nie doszło do transakcji, otrzyma
Certyfikat Rzetelnego Sprzedawcy. Władze miasta zapowiadają walkę ze sklepami
łamiącymi prawo.

Od ponad 10 lat 22 września obchodzimy w Polsce Europejski Dzień bez Samochodu. Ma on na celu wykształcenie wzorców zachowań proekologicznych i upowszechnienie wiedzy o negatywnych skutkach używania samochodów. Tego dnia
każdy kto pozostawił swoje cztery kółka
na parkingu, mógł za okazaniem ważnego
dowodu rejestracyjnego wybrać się w darmową podróż komunikacją miejską. Z kolei bilet skasowany tego dnia był przepustką do darmowej godzinnej kąpieli na basenie w Rudzie Śl.-Nowym Bytomiu.
– Klienci przychodzili lub dzwonili
i pytali, czy rzeczywiście za okazaniem

biletu można wejść za darmo na basen.
Wystarczyło skasować dziś w autobusie bilet lub okazać wrześniowy bilet
miesięczny – opowiadała kasjerka basenu Grażyna Karoń.
– Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, dlatego że wszyscy ci, którzy nie
spodziewają się, że mogą wejść na basen i za darmo z niego skorzystać, będą
na pewno mile zaskoczeni. Bardzo się
cieszę, że i mnie spotkała taka przyjemność. Jest to bardzo miła niespodzianka – podsumował Tomasz Pańczyszyn,
który skorzystał z darmowego wejścia.
Agnieszka Pach

Ponad 6000 uczniów i 400
przedszkolaków z Rudy Śląskiej już zgłosiło swój udział
w tegorocznym „Sprzątaniu
świata”. Uporządkują własne
podwórka, miejskie parki,
ulice, a nawet hałdy, by pokazać, że należy dbać o środowisko naturalne. W tym roku
akcja ruszyła 20 września
pod hasłem „Odkrywamy
czystą Polskę”. W Rudzie
Śląskiej potrwa do końca listopada.
REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
Cichy, skromny, niepozorny – aż trudno uwierzyć, że na co dzień gra w topowym zespole
B.A.R. Klarnet i saksofon to jego sposób na życie. O swojej przygodzie z muzyką, koncertach
z kapelą oraz przyszłości śląskich szlagierów opowiada nam Paweł Śmieja.

Śląski muzyk
Imię i nazwisko: 		
Wiek: 			
Stan cywilny: 			
Praca: 			
Zainteresowania: 		
– Jak się zaczęła Pana przygoda z muzyką?
– Na próbę orkiestry Augustyna
Kozioła zaprowadził mnie starszy
brat. Kazano mi wtedy usiąść przy
fortepianie, ale zanim zagrałem –
kapelmistrz Augustyn Kozioł spytał
mnie o... tabliczkę mnożenia. Gdy
zagrałem, on już wiedział, czy się
nadaję. Później patrząc na nas i na
nasze wargi, przydzielał instrumenty. Dano mi wtedy klarnet.
– Ale gra Pan również na saksofonie?
– Każdy chciał kiedyś zagrać
w zespole, który gra na weselach
i w ten sposób trochę zarobić. Wtedy skrzyknęliśmy takie trio i zacząłem w nim grać na saksofonie. Pamiętam dokładnie pierwsze nasze
wesele. Przygotowaliśmy trzydzieści utworów, a taka liczba piosenek
na wesele nie wystarczy. Dobrze,

że wtedy jeden z chłopaków miał
radio.
– Kiedy zaczął Pan grać z zespołem B.A.R.?
– Z trębaczem zespołu Bronisławem Matulą znałem się już wcześniej, grałem z nim w orkiestrze na
Bielszowicach. Oni przed moim
przyjściem mieli dość duży skład
liczący około siedem osób. Ale
chcieli coś zmienić. Wtedy dostałem propozycję gry, spróbowałem
i tak już gram z B.A.R. dwanaście
lat. Jeszcze nigdy w żadnym zespole tak długo nie grałem.
– Jest jakaś recepta na to, by
tak długo grać w jednej kapeli?
– Okazało się, że chłopcy są bardzo porządni. Muzyczka jest bardzo fajna i lekka. Chyba receptą, by
zespół działał długo, jest brak
ogromnych aspiracji. Nie można
myśleć, że jest się superartystą.

Trzeba być po prostu prawdziwym
w tym co się robi. Każdy w naszym
zespole ma dużo swobody i robi to,
co mu się podoba.
– Piosenka „Gołymbiorze” to
jeden z waszych najbardziej rozpoznawalnych utworów?
– Nie ma koncertu, żeby ludzie
nie chcieli byśmy zagrali „Gołymbiorzy”. W każdej miejscowości,
do której przyjeżdżamy, zawsze
znajdują się osoby, które znają ten
kawałek. W całej Polsce jest chyba
wielu hodowców gołębi i oni chcą
słuchać tej piosenki. To jest taki
utwór, który dobrze się przyjął.
– Przez dwanaście lat cały zespół musiał się mocno zżyć...
– U nas jest chyba tak jak w starym małżeństwie. Znamy się, pogadamy, zagramy i później idziemy
w swoją stronę. Każdy ma swoje
obowiązki, rodzinę, więc na co
dzień mamy dużo zajęć, jednak na
próbach zawsze się spotykamy i robimy co do nas należy.
– Po takim czasie wspólnej gry
te próby są chyba coraz rzadsze?
– Gdy wydawaliśmy ostatnią
płytę, musieliśmy perfekcyjnie
opanować ten program, by dobrze

wypaść na koncertach. W takich
momentach mamy więcej roboty,
ale po jakimś czasie prób już nie
trzeba robić tak wiele. Potem już na
takich spotkaniach wymieniamy się
nowymi pomysłami.
– Można zauważyć, że pojawiają się młodzi wykonawcy muzyki
regionalnej. W czym tkwi fenomen tego rodzaju muzyki?
– Może te młode zespoły widzą,
że jest bardzo dużo ludzi na koncertach? Tacy młodzi wykonawcy
chcą wystąpić przed tak dużą publicznością. Na takich koncertach
jest naprawdę mnóstwo publiki, nie
ukrywam jednak, że są to głównie

i jest to najlepsza chwila, żeby je zaprezentować w trakcie pokazów mody. Wszystkie prezentowane ubrania
i akcesoria pochodzą z naszych sklepów. Dodatkowo chcieliśmy zrobić
coś fajnego dla Klientów Ruda Śląska Plaza, stąd pomysł na modową
metamorfozę z atrakcyjną nagrodą –
opowiadała o akcji Katarzyna Feczko, dyrektor centrum handlowego.
– Często nie potrafimy dobrze
ocenić samych siebie. Chociaż zajmuję się modą, też tego doświadczam i potrzebuję oceny innych.

Ciężko mi ocenić styl rudzian, bo jestem tylko w centrum handlowym,
jednak na ulicach widzę coraz więcej dobrze ubranych osób. Nie tylko
w Warszawie, ale też w mniejszych
miastach – komentowała Ewa Szabatin.
Pośród pokazów mody i licznych
konkursów największą nagrodą była
metamorfoza: – Nagroda jest zaskoczeniem i cieszy, bo nie liczyłam, że
wygramy. Ubrania mamy już wybrane więc myślę, że przemiana się uda
– mówiła Joanna Paściak, która
wraz z mężem Tomaszem przeszła
metamorfozę.
Agnieszka Pach

Gwiazdą imprezy była Ewa Szabatin i bloger modowy.

Paweł Śmieja
69 l.
żonaty
emeryt
sport, muzyka

Modowy szał
Zaczęło się od polowania z aparatem na najlepszą stylizację.
W efekcie powstała wystawa zdjęć
modowych mieszkańców Rudy
Śląskiej. Równocześnie pojawiła
się szansa na wygranie totalnej metamorfozy. Na deser zaproponowano spotkanie z Ewą Szabatin i blogerem Vanitasem. Takie modowe
szaleństwo zafundowała mieszkańcom rudzka Plaza.
– Rozpoczęła się właśnie kalendarzowa jesień. Butiki mają już pełną
ofertę nowych kolekcji jesiennych

Foto: RP

ludzi starsi. Młode zespoły mogą
się wykazać, grając utwory w innych rytmach. Mają w tym temacie
dość szerokie pole do popisu.
– Czy muzyka regionalna zmieniła się na przestrzeni lat?
– Inny jest rytm tych utworów.
W tych piosenkach czasami słychać
nawet elementy muzyki rockowej.
Ludzie na koncertach nie lubią się
nudzić, trzeba im dać trochę energii. Można zagrać kilka wolniejszych piosenek, ale później trzeba
pozwolić słuchaczom wytańczyć
się.
– Dziękuję za rozmowę.
Robert Połzoń

Foto: AP
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INTERWENCJA
Co zrobić ze stertą starych śmieci? Wywieźć je do lasu. Taki scenariusz był dotychczas często realizowany. Zapobiec ma jemu
nowa ustawa śmieciowa. Nim jednak niektórzy porzucą stare nawyki, znajdziemy jeszcze miejsca, w których zamiast pięknej,
dzikiej przyrody, natkniemy się także na dzikie wysypisko. Na jedno z takich miejsc, znajdujące się przy ulicy Stalowej, trafił
pan Marek z Nowego Bytomia.

Śmieci niczyje?
– „Przesyłam aktualne zdjęcia
świadczące o degradacji pięknego
zakątka naszego miasta (zespół kilku jezior – stawów, teren pofałdowany). Obszar ten aż prosi się
o utworzenie w nim szczególnego
parku” – napisał w mailu do redakcji pan Marek z Nowego Bytomia.
To, co zobaczyliśmy na załączonych fotografiach, rzeczywiście nie
napawało optymizmem. Stare opony, linoleum, plastikowe butelki –
to tylko niektóre z rzeczy składających się na dosłownie górę śmieci.
Chociaż nieopodal znajdują się
piękne stawy, taka kolorowa sterta
odpadów skutecznie niszczy przyjemność ze spacerowania.

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

Sandra Hajduk
tel. 501-355-872

sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

Sprawę zgłosiliśmy do rudzkiego
magistratu: – W związku z przesłaną
dokumentacją zdjęciową ilustrującą
poszczególne miejsca „dzikich wysypisk” w rejonie ulicy Stalowej, przeprowadzono oględziny w terenie
w celu zlokalizowania wskazanych
miejsc oraz stwierdzenia stanu faktycznego. Ustalono, że wysypisko
oznaczone na przekazanej dokumentacji nr 1 znajduje się na granicy
miast Ruda Śląska i Świętochłowice,
natomiast wysypisko nr 2 mieści się
na terenie miasta Świętochłowice.
(…) Sprawa tzw. wysypiska nr 2 została przekazana właściwym organom miasta Świętochłowice. Jednocześnie informuję, że dzikie wysypiska zlokalizowane w rejonie ulicy
Stalowej, na terenie miasta Ruda
Śląska zostały ujęte do jednorazowego uporządkowania w miarę możliwości finansowych budżetu miasta –
tłumaczy Jacek Morek, zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska i dodaje:
– W zakresie propozycji utworzenia
w omawianym rejonie parku, informuję, że na terenie Rudy Śląskiej zlo-

W rejonie ulicy Stalowej znajdowała się góra śmieci.

kalizowanych jest siedem parków,
znajdujących się w stałym utrzymaniu miasta i obecnie nie planuje się
stworzenia dodatkowych terenów
rekreacyjnych w formie parku. Realizacja każdego planowanego
przedsięwzięcia wymaga przede
wszystkim zgodności z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska, który ustala podstawowe
przeznaczenie terenów. Na wskazanym terenie, w większości obowiązuje zapis planu P2 z podstawowym

Foto: arch.

przeznaczeniem gruntów pod zabudowę produkcyjną. Ponadto we
wskazanym rejonie, tylko część nieruchomości stanowi własność gminy. Pozostałe znajdują się we władaniu innych podmiotów.
Jak poinformowała nas straż
miejska, w środę 18 września część
śmieci została usunięta. W sprzątanie zaangażowano osoby wykonujące prace społecznie użyteczne.
Reszta śmieci także powinna
wkrótce zniknąć z tego terenu.
Sandra Hajduk
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Z redakcyjnej
skrzynki

– Czy w Aquadromie
można liczyć na jakieś promocje dla osób niepełnosprawnych? Mówi się wiele
o rabatach i promocjach
dla różnych grup, a mój
niepełnosprawny syn nie
może liczyć na żadne upusty. Czy jest specjalny cennik dla niepełnosprawnych? – zapytał mieszkaniec Rudy Śląskiej.
– W Aquadromie osoby
niepełnosprawne za okazaniem legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności I lub II stopnia mogą
zakupić bilet do Strefy Rekreacji i Sportu w cenie 8
zł/h od poniedziałku do niedzieli. Ponadto opiekun
osoby
niepełnosprawnej
także może zakupić bilet
w cenie 8 zł od poniedziałku
do niedzieli. Normalny bilet
do Strefy Rekreacji i Sportu
od poniedziałku do piątku
do godziny 14.00 kosztuje
10 zł/h, a po 14.00 – 13 zł/h.
W weekend bilet do Strefy
Rekreacji i Sportu kosztuje
20 zł/h – odpowiada
Agnieszka Piekorz z Aquadromu.
REKLAMA
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Trwają zapisy na bezpłatne programy edukacji
ekonomicznej dla dzieci i młodzieży:
–
–

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych
Akademia Młodego Ekonomisty
dla gimnazjalistów

Ruszyły zapisy na zajęcia Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego – inicjatywy edukacyjnej
skierowanej do uczniów klas 5. i 6
szkół podstawowych. Program
działa w Katowicach przy Uniwersytecie Ekonomicznym, a także w Warszawie, Białymstoku, Poznaniu, Kielcach, Rzeszowie oraz
Wrocławiu – gdzie rusza inauguracyjny semestr zajęć. Program
dofinansowany jest ze środków
Narodowego Banku Polskiego.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem pełni Minister Edukacji
Narodowej.
Szanse na indeks EUD mają
uczniowie, którzy w trakcie trwania

Reklama

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 25.09.2013

zapisów, między 18 września,
a 2 października br. wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie: www. uniwersytet-dzieciecy.pl. SGH przyjmie na studia
150 małych studentów, pozostałe
ośrodki do rozdania mają po 120
indeksów. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.
„Od kilku lat, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego, staramy się promować przedsiębiorczość
i edukację ekonomiczną wśród najmłodszych. Nasze doświadczenia
pokazują, że ekonomia może być
ciekawa również dla uczniów szkoły podstawowej” – mówi Marcin
Dąbrowski, dyrektor Fundacji Pro-

mocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych. Słuchacze zbliżającej się zimowej edycji EUD będą
uczestniczyli w sześciu ciekawych
wykładach. Na zajęciach będzie
można dowiedzieć się: Po co istnieją banki? Czym jest marketing?
Czym się różnią działania marketingowe w Internecie od działań tradycyjnych? Co to jest rynek nieruchomości? Czym jest rozwój gospodarczy i od czego zależy? Co to jest
kooperencja i dlaczego przedsiębiorstwa współpracują ze sobą? Jak
przekonywać innych do swoich racji? W jaki sposób skutecznie zaprezentować swoją osobę? oraz
wielu innych ciekawych rzeczy.

Spotkania EUD mają charakter
interaktywny i realizowane są w formule edutainment. Formuła zajęć
jest zróżnicowana – składa się na
nią wykład, prace warsztatowe oraz
publiczna prezentacja wyników
prac. Wykłady prowadzone są przez
nauczycieli akademickich, a przy
realizacji zajęć praktycznych pomagają wolontariusze. Podczas warsztatów mali studenci, odgrywając
rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy specjalistów ds. marketingu, uczą się pracować w grupie,
samodzielnie myśleć i planować
oraz kształcą się w umiejętności
przekładania wiedzy na praktykę.
Semestr zajęć kończy się testem
wiedzy i wręczeniem wartościowej
nagrody trzem najlepszym studentom w danym ośrodku.
Oprócz zajęć stacjonarnych, studenci EUD mogą uczestniczyć
w innych formach aktywności, realizowanych za pośrednictwem
strony internetowej programu
(www.uniwersytet-dzieciecy.pl).
Mali eksperci EUD prowadzą blogi

ekonomiczne, tworzą komiksy promujące przedsiębiorczość, biorą
udział w różnego rodzaju konkursach edukacyjnych. Najlepsi z nich
są nagradzani. Od niedawna studenci EUD mają też swoje pismo.
To Magazyn Młodego Menedżera
„Ekonopedia” skierowany do nastolatków zaciekawionych przedsiębiorczością, ekonomią i biznesem. Czasopismo wydawane jest
w wersji drukowanej i internetowej
dostępnej na: http://www.ekonopedia.pl/.
W ramach Uniwersytetu organizowane są również zajęcia dla rodziców, które mają pomóc w wychowaniu ekonomicznym dzieci
i kształtowaniu u najmłodszych postaw przedsiębiorczych.
Zapisy na zajęcia EUD odbywać
się będą w dniach 18 września
– 2 października 2013 roku. Formularz zapisów oraz szczegółowe
informacje na temat programu zajęć dla każdego z ośrodków EUD,
harmonogramu i miejsca spotkań
dostępne są na: www.uniwersytetdzieciecy.pl.
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Z KULTURĄ NA TY
Po przerwie wakacyjnej rok szkolny rozpoczyna kino „Patria” oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”. Na dobry początek w piątek wyświetlony został film dokumentalny „Miłość”, przedstawiający jazzową historię Tymona Tymańskiego, Leszka Możdżera, Mikołaja Trzaski
i Jacka Oltera. Po prelekcji natomiast popisowy koncert dało Trio „Lipiny Transfusion”. Co jeszcze czeka fanów rudzkiego kina studyjnego?

Sztuka oglądania filmów
Standardy i nowości
– W tym sezonie kino nie spuści z tonu. Filmy, które były puszczane w zeszłym roku były na naprawdę wysokim
poziomie i tego będziemy się trzymać.
Na pewno działalność odnotuje Dyskusyjny Klub Filmowy, prawdopodobnie będziemy kontynuować cykl „Rozmowy o Śląsku”. Przygotowujemy
również projekt edukacyjny, a konkretniej psychologiczno-poznawczy.
Dlatego w październiku odbędzie się
pokaz filmu o Zespole Aspergera oraz
konferencja naukowa poświęcona tej
tematyce. To poprzez takie filmy można edukować, pokazywać ludziom
świat w bezpieczny sposób – o rozszerzaniu formuły działalności kina mówił Krzysztof Kasprzyk ze Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „InnI”. W kinie nie zabraknie także akademii filmowych dla młodszych wi-

dzów: – Zależy nam na nawiązaniu
kontaktu z Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, co wiązałoby się
z edukacyjną akademią filmową dla
młodzieży. Dzieciaki powinny uczyć
się jak oglądać filmy, tak samo jak
uczą się czytania lektur – podkreślał.
Film to nie wszystko
Kino „Patria” tradycyjnie będzie starało się o udział w takich ogólnopolskich imprezach jak Art Of Ride czy
Festiwal Filmów Krótkometrażowych,
ale to nie wszystko: – „Patria” to nie
tylko miejsce kultury filmowej, ale także
kultury muzycznej. Stąd dzisiejszy jazzowy koncert oraz kilka następnych. 6
stycznia odbędzie się u nas koncert kolęd – o muzycznych planach opowiadał
Krzysztof Kasprzyk.
Grunt to jakość
Jedną z głównych zmian, które obecnie towarzyszą „Patrii”, jest cyfryzacja,

Klimakterium powraca
Na specjalne życzenie widzów, na deski MCK-u wraca
rewelacyjny spektakl „Klimakterium… i już” w reżyserii Cezarego Domagały. Bohaterkami
musicalu są cztery kobiety
w wieku „menopauzalnym”.
Wszystkie mają problemy,
z którymi muszą się uporać.
Spektakl pokazuje, że przeciwności losu można łagodzić
dawką humoru. Widowisko już
22 listopada o godzinie 18.00.
Bilety w cenie 80 i 50 zł.

Skecze męczące
Muzyczna strona „Patrii” – Trio „Lipiny Transfusion”.

która ma zakończyć się w październiku.
Filmy będą mogły być wyświetlane już
na krótko po premierach, projektor cyfrowy polepszy także jakość obrazu. Ze
zmianami wiąże się również jakość nagłośnienia, które na pewno dobrze

Foto: MS

wkomponuje się w niepowtarzalną akustykę kina. Jednak dla fanów starej szkoły mamy dobrą wiadomość – od czasu do
czasu na ekranie „Patrii” odtworzone zostaną filmy z tradycyjnej taśmy.
Magdalena Szewczyk

– My nie jesteśmy historykami. To nie będzie wykład historyczny a impresja na temat odsieczy wiedeńskiej – mówił rozpoczynając spotkanie historyczno-artystyczne Marek Wacław Judycki. I tak właśnie było. Zebrani w czwartek (19.09.) w filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej-Halembie mogli nie tylko wsłuchać się w opowieści, śpiew i gawędę, ale także obejrzeć obrazy i znaczki.

O odsieczy wiedeńskiej
– 330. rocznica, wspaniała kondycja
polskich wojsk, zwycięstwo, przejście
Jana III Sobieskiego przez Śląsk, a także
fakt, że mój przodek Antoni Judycki herbu Radwan Odmienny brał udział w tej
odsieczy oraz chęć zapoznania innych
z historią sprawiły, że w ramach „Asocjacji M & B & P-18” postanowiliśmy
zorganizować spotkanie o takiej tematyce – tłumaczył Marek Wacław Judycki.
W programie znalazły się m.in.: wystawa „Barwa i broń wojsk polskich, tureckich, austriackich – Wiedeń – 1683 r.”
autorstwa Marka Wacława Judyckiego
a także jego gawędy oraz oratorium,
które wykonał wraz z Grzegorzem Brożkiem. Nie zabrakło opowieści Adama

Podgórskiego o Janie III Sobieskim,
protektorze drzew i pokazu filatelistycznego zorganizowanego przez rudzki oddział Polskiego Związku Filatelistycznego. Bronisław Wątroba opowiedział
zebranym o odsieczy po śląsku: – We
rudzki Kuźnicy chorōngwie widzieli.
Ano, pod Bytōmiym armjo lyże ścieli.
A siyła wojokōw naprowdy w niej było.
Tako niy dziwota, co i tu trefiło – mówił.
Chętnych, by wysłuchać o tamtych
wydarzeniach, było wielu: – Spotkanie
prowadzą przesympatyczni panowie,
którzy potrafią o tym mówić i znają się
na tym. Widać, że się tym fascynują –
podsumował pan Seweryn z Bykowiny.
Sandra Hajduk

CO, GDZIE,
KIEDY

Zebranym o odsieczy wiedeńskiej opowiedzieli Marek Wacław Judycki i Bronisław Wątroba.

Foto: SH

„Jak żyć panie premierze?”
– to jedno z fundamentalnych
pytań dzisiejszych czasów, na
które postara się odpowiedzieć
Kabaret Skeczów Męczących.
Zrealizowany z rozmachem
godnym broadwayowskich musicali spektakl przybliży i uwypukli problemy przeciętnego
Polaka. Twórcom spektaklu
przyświeca jedna zasada –
przede wszystkim ma być bardzo śmiesznie. Na widowisko
pt. „Z życia niższych sfer – spektakl w 3D”, które odbędzie się
28 września o godzinie 20.00,
zaprasza bielszowicki Dom Kultury. Cena biletu – 45 zł.

Różowe vouchery
Jeśli nie byłeś jeszcze w nowo
otwartym centrum rozrywki
„PINK Bowling & Club” znajdującym się w CH „Plaza”, to najwyższy czas, żeby zaplanować
sobie udany weekend. „Wiadomości Rudzkie” mają dla Czytelników 12 voucherów: 4 na
godzinną grę w bilard, 4 na godzinną grę w kręgle oraz 4 na
plac zabaw. Wejściówki otrzyma
12 pierwszych osób, które wyślą
SMS-a o treści wiad.pink + imię
i nazwisko na nr 71100. Koszt
SMS-a 1,23 brutto. Na SMS-y
czekamy do 17.10.2013.

REKLAMA
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PORADY
Porady PRAWNIKA
Maciej Makula
– radca prawny, przewodniczący zarządu
Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw (www.rspop.org.pl)

Rozwód (część druga)
Sprawy rozwodowe rozpatruje
w pierwszej instancji sąd okręgowy. Trzeba pamiętać, aby wnosząc pozew rozwodowy nie wszczynać jednocześnie spraw alimentacyjnych i opiekuńczych
w sądzie rejonowym, bo zostaną
one od razu zawieszone do czasu
rozstrzygnięcia sprawy rozwodowej. Wszystko dlatego, że w ramach rozwodu sąd okręgowy
orzeka też w tych dwóch zakresach, a nie można doprowadzić do
funkcjonowania w obrocie praw-

nym dwóch potencjalnie konkurencyjnych orzeczeń.
Wydając wyrok sąd zajmuje się
przede wszystkim kwestią winy
w rozpadzie małżeństwa, czyli
odpowiada na pytanie czyje zachowanie doprowadziło do rozwodu. Przyczyny mogą być różne
– od przemocy i zdrady rozpoczynając. Wina może więc być orzeczona jednostronnie lub też sąd
może uznać obie strony za winne
rozpadu lub też odwrotnie – nie
uzna winy żadnej ze stron. Od-

stępstwem od tej zasady jest brak
orzekania o winie, które następuje
wyłącznie na zgodny wniosek
małżonków.
Kwestia orzekania o winie ma
znaczenie wyłącznie w zakresie
ustalania obowiązku alimentacyjnego pomiędzy małżonkami. Zasadniczo bowiem jeden małżonek może
żądać alimentów od drugiego na zasadach ogólnych (to jest w razie niedostatku po jednej stronie i możliwościach zarobkowych po stronie
drugiej). Istnieją tutaj jednak dwa
wyjątki – takich alimentów nie może się domagać małżonek wyłącznie
winny (bez względu na swój status
materialny), a z drugiej strony –
małżonek uznany za „pokrzywdzonego” – może domagać się alimentów tylko dlatego, że jego sytuacja
materialna z powodu rozwodu uległa istotnemu pogorszeniu.

Obowiązek alimentacyjny wygasa,
jeżeli małżonek uprawniony do alimentów zawrze drugi związek. Poza
wyjątkowymi sytuacjami obowiązek
wygasa też po 5 latach, jednak to ograniczenie nie odnosi się do obowiązku
obciążającego małżonka wyłącznie
winnego. Jak więc widać – małżonek
wyłącznie winny praktycznie nie ma
prawa do alimentów, a ponadto obowiązują w stosunku do niego znacznie
ostrzejsze sankcje finansowe.
Małżonek wyłącznie winny ma też
inne ograniczenia – jego żądanie rozwodu nie zostanie przez sąd uwzględnione bez zgody drugiego małżonka,
chyba że brak zgody jest sprzeczny
z zasadami współżycia społecznego.
Tak zbudowane mechanizmy mają zapobiegać sytuacjom, by osobe winny
nie mogły w bezbolesny sposób „pozbyć się” obowiązków wynikających
z pozostawania w małżeństwie.

TELEFONY
ALARMOWE
• Pogotowie ratunkowe
999, 32 248-79-04
• Straż pożarna
998, 32 244-70-60
• Policja 997, 32 244-92-00
Telefon alarmowy
w sieciach komórkowych 112
• Pogotowie gazowe 992,
32 244-36-05
• Pogotowie ciepłownicze
993, 32 344-78-00
• Pogotowie wodno
-kanalizacyjne
994, 32 342-42-00
• Straż miejska
986, 32 342-30-60,
32 248-67-02
• Centrum Zarządzania
Kryzysowego
800-158-800, 603-880-887
• Pogotowie interwencyjne
TOZ Fauna
32 248-03-62, 501-215-284

porady wesołej łapki

PORADY dietetyka
mgr Monika Macioszek –
dietetyk, Centrum
Poradnictwa i Edukacji
Zdrowotnej Medietic

Barbara Klasik
– trener „Wesołej Łapki” w Rudzie Śląskiej
e-mail: barbaraklasik@wesolalapka.pl, tel. 792-272-662

Mój pies Aster przestraszył się hamującej ciężarówki, prawie zerwał mi się ze smyczy. Nie wiedziałam jak zareagować
i chwyciłam go mocno, przytuliłam i starałam się ze wszystkich sił uspokoić i pocieszyć. Od tamtej pory widzę, że jest
coraz gorzej i zachowanie jego się pogarsza, a ja rozkładam
bezradnie ręce. Co robić? Przecież nie ucieknę do świata bez
dużych samochodów – to niemożliwe.
Kasia Malik

Pies a ruch samochodów
Pocieszanie i przytulanie to typowo ludzkie zachowanie, ale
w kontaktach z psem zupełnie niewskazane. Gdy Aster się czegoś
boi, a Ty ze wszystkich sił starasz
się go pocieszyć, wzmacniasz
w ten sposób jego strach. Psy nie
rozumieją naszych monologów,
słuchają tonu naszego głosu. Gdy
mówisz do niego przyjaźnie, że nic
się nie stało, prosisz, by się uspokoił, dajesz do zrozumienia psu, że
zachowuje się właściwie. Gdy po-

cieszasz psa, ten rozumie to następująco: „Masz rację, że się boisz,
to naprawdę coś strasznego”. W rezultacie pies okazuje przy następnym spotkaniu dużego samochodu
jeszcze większy strach. Lepiej będzie, jak wprowadzisz psa w tryb
pracy, wydając znaną mu komendę
„siad”, za wykonanie której zostanie nagrodzony. Możesz również
zignorować jego zachowanie i zająć psa czymś co lubi, chociażby
przeciąganiem się szarpakiem.
REKLAMA

Efekt jo-jo
Efekt jo-jo polega na wahaniu
masy ciała – naprzemiennym chudnięciu i tyciu.
Najczęściej występuje u osób stosujących drastyczne diety „głodówkowe”, które w krótkim czasie chcą
uzyskać zamierzony cel. Przez takie
odchudzanie łatwo powrócić do starych nawyków żywieniowych, które jak wiemy, nie zawsze były zdrowe. Szybki przyrost wagi w takim
przypadku jest nieunikniony. Żeby

Czym jest efekt jo-jo i jak
go uniknąć po zakończeniu
diety? Agata 29 l., Halemba
uniknąć wahań masy ciała, należy
przede wszystkim przestrzegać zasad racjonalnego odżywiania, nie
rezygnując przy tym z aktywności
fizycznej. Pamiętajmy, że prawidłowe tempo odchudzania wynosi około 1-2 kg w ciągu tygodnia. Takie
stopniowe i powolne zrzucanie wagi sprawi, że efekt będzie trwały.
Dlatego zamiast przechodzenia na
drastyczną dietę lepiej jest zmienić
nawyki żywieniowe i styl życia na
zdrowszy, wówczas efekt jo-jo nie
będzie nam groził.

• Pogotowie
energetyczne 991

WAŻNE TELEFONY
• Urząd Miasta
32 248-62-81 do 89
• Urząd Skarbowy
32 342-04-00
• Powiatowy Urząd Pracy
32 771-59-00
• Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
32 344-03-23
• Prokuratura Rejonowa
32 788-15-20 – 21
• Szpital Miejski w Rudzie
Śląskiej Sp. z o.o.
tel 32 344-07-24

REKLAMA

KAMIENIARSTWO * NAGROBKI
I. R. Mazurkowscy

Ruda Śląska, ul. Chorzowska 46 a,
Porębska (gł. wejście, cm. parafialny)

tel. 501-303-628, www.kamieniarstwo.slask.pl
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W ubiegłą środę na terenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci bł. ks. Czempiela odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Profilaktyki Uzależnień.

Śląskie Forum Profilaktyki Uzależnień
W skład Forum wchodzą
przedstawiciele miast naszego
regionu: Pełnomocnicy Prezydentów Miast ds. Uzależnień,
Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownicy Urzędów Miast.
Przewodniczącym Śląskiego
Forum Profilaktyki Uzależnień
jest Jan Szulik – Pełnomocnik
ds. Uzależnień Prezydenta Miasta Zabrze oraz Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu. Inicjatywa tego spotkania wypłynęła ze strony członków Forum, którzy
słyszeli o osiągnięciach Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza.
– Jestem zbudowany grupą liderów młodzieżowych, jaka jest
tutaj, w Rudzie Śląskiej. Będziemy starali się skorzystać
z tego modelu. Myślę, że takie
grupy młodzieżowe da się zbudować w wielu śląskich miastach. Śląsk jest jeden, a problemy w poszczególnych miastach są bardzo podobne. My
możemy się tymi doświadcze-

– Jedną z zasad obowiązujących w stowarzyszeniu jest zasada podaj dalej. Zgodnie z nią
chętnie dzielimy się wszystkim.
Jesteśmy otwarci na uwagi i pytania innych, by móc pracować
jeszcze lepiej. Faktycznie,
w porównaniu z innymi miastami w Polsce – w Rudzie Śląskiej pomoc udzielana dzieciom w placówkach wsparcia
dziennego stoi na bardzo wysokim poziomie. Z całych sił
staramy się stworzyć przestrzeń dzieciom do tego, by robiły dobre rzeczy i w ten sposób się rozwijały. To jest dziś
nasz podstawowy kapitał – mówiła Alina Szulirz, przewodnicząca Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej.
Celem spotkania było zapoznanie się z metodami pracy
placówek stowarzyszenia, z ich
codziennym funkcjonowaniem
ze szczególnym uwzględnieniem pracy z rodzinami.
– Praca stowarzyszenia i jemu podległych placówek jest
wysoko ceniona. Dowodem na

Dariusz Kowalski ze Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza opowiada o Klubach Młodzieżowych.
Foto: SH

niami wymieniać i przenosić
sprawdzone modele – mówił
Jan Szulik.
– Staramy się, aby profilaktyka
miała należne miejsce zarówno
w
działalności
Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej jak
i samego miasta. Dowodem na to
jest przekierowanie środków
uzyskanych z tak zwanego funduszu alkoholowego. Właśnie te
środki od trzech lat są w dużej
mierze wykorzystywane na działalność świetlic socjoterapeutycznych i działań na rzecz dzieci
i młodzieży realizowanych przez
różne podmioty, często pozarządowe, z terenu naszego miasta.
Jednym z nich jest niewątpliwie
Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza – opowiadał Krystian Morys, dyrektor MOPS-u.

to jest fakt, iż Państwowa
Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych bardzo
często podaje stowarzyszenie
jako wzór do naśladowania
w pracy z rodzinami wieloproblemowymi. Warto więc dbać
o wypracowany dorobek i korzystać z tych doświadczeń.
Pracownicy
stowarzyszenia
chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, co
w dzisiejszej rzeczywistości
niestety nie jest codziennością,
ale raczej rzeczą wyjątkową
i godną naśladowania – podkreślała Małgorzata Hoszek,
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie
Śląskiej.
Monika Herman-Sopniewska

Na widowni zasiadły osoby zajmujące się na co dzień profilaktyką.

Foto: SH
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Każdy czas jest dobry, by zgłębić nową pasję. Bycie emerytem daje taki przywilej – to czas, kiedy
dzieci są już odchowane, kariera zawodowa zakończona. To pozwala skupić się wyłącznie na własnych
potrzebach. Warto zastanowić się nad tym, czy nie planowaliśmy zrobić czegoś, na co nie miało się
nigdy czasu. To właśnie teraz warto zacząć czerpać z życia pełnymi garściami.

Początek czegoś nowego
Żyjemy w starzejącym się społeczeństwie – powodem tego jest niski
wskaźnik urodzeń, postępowy rozwój
medycyny. To sprawia również, że
seniorzy są w lepszej kondycji intelektualnej i fizycznej, dlatego są utożsamiani z osobami coraz bardziej aktywnymi. Granica, od której rozpoczyna się starość, jest różnie definiowana. W badaniach demograficznych
przez wiele lat uznawano, iż taką cezurą wieku jest 60 lat. Obecnie z uwagi na trwałe i znaczące wydłużanie
się życia, coraz częściej za taką granicę uznaje się wiek 65 lat.
Posiadanie wnuków to dla babci
i dziadka kolejne wyzwanie – mogą
zarazić pociechy zainteresowaniami
i być świetnym przykładem na to, że
praca zawodowa to nie wszystko.
Warto mieć życiowe pasje. Fajnie

mieć babcię, z którą można się wybrać na fitness czy zajęcia komputerowe i dziadka, z którym można pojeździć na rowerze, jak i porozma-

wiać o sporcie. Nie od dziś słychać
także o instytucji babci i dziadka,
która przejmuje obowiązki opiekunki
dla dziecka. W takim wypadku dziad-

kowie powinni jeszcze bardziej zadbać o zdrowie, głównie to fizyczne.
W odpowiedzi na potrzeby seniorów, jak grzyby po deszczu, nie tylko
w Polsce, ale i całej Europie, organizowane są zajęcia fitness, kursy językowe, komputerowe, specjalne kluby
czy Uniwersytety Trzeciego Wieku.
Niektóre z nich powodują, że wielu ludzi może cieszyć się starością.
Zastanawiające jest, czy seniorzy
wyczerpująco wykorzystują proponowaną ofertę. Według badań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach z 2012 roku,
tylko 7 proc. śląskich seniorów bierze udział w działaniach społecznych przy parafii, 3 proc. w inicjatywach samorządu lokalnego, a 2 proc.
w organizacjach pozarządowych. Jeśli chodzi o aktywność kulturalną,
seniorzy najczęściej wskazują czytanie książek i udział w festynach i zabawach. Dlatego warto zainteresować się tym, jakie możliwości oferuje seniorom Ruda Śląska. Niech jesień życia będzie początkiem czegoś
nowego, ciekawego i rozwijającego.
Magdalena Szewczyk

Oferujemy:
• Naprawę sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego
• Sprzedaż akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych
• Pomoc w pozyskaniu dofinansowania na naprawy
• Możliwość dokonania naprawy w Państwa domu
• Transport do i z serwisu
• Doradztwo dotyczące sprzętu reha-orto
• Drobne usługi ślusarskie
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Domowi oszuści to bardzo popularna specjalizacja kradzieży. Sprawcy różnymi
sposobami dostają się do mieszkań ludzi starszych – wystarczy tylko wzbudzić zaufanie przyszłej ofiary. Najważniejszą rolę odgrywa stwarzanie pozorów, na które
wielu ludzi łatwo się nabiera.

Nie daj się oszukać
Sposoby są różne – można przykładowo
podać się za pracownika różnego typu instytucji. Po wpuszczeniu do mieszkania, przychodzi kolej na wzbudzenie zaufania, czyli
propozycję sprzedaży produktu lub usługi.
Przedstawienie oferty najczęściej trwa trochę
dłużej, dlatego zwykle proponowana jest
herbata lub kawa, bądź inna przysługa. Wtedy jest czas na splądrowanie pomieszczenia:
– W wypadku oszustw na różne instytucje
typu ZUS, wykupu obligacji przedwojennych
lub wypłaty jakiejś konkretnej gotówki, przestępcy proszą o kwitki dotyczące emerytury,
renty osób w podeszłym wieku. Wtedy taka
osoba najczęściej ujawnia miejsca, w których
trzyma niejednokrotnie oszczędności swojego życia. Taką informację przestępca wykorzystuje w odpowiedniej chwili – tłumaczy
Krzysztof Piechaczek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.
– Oczywiście sprawca stara się nie zostawiać żadnych śladów – dodaje.
Jak się okazuje, pokrzywdzeni najczęściej
stosunkowo za późno zgłaszają kradzież.
O zniknięciu oszczędności osoba starsza dowiaduje się tydzień, dwa tygodnie później,
sięgając do schowka po odłożoną gotówkę.
Wtedy nie można już zabezpieczyć śladów –
po sprawcy ślad zanika.
– Polecałbym przede wszystkim ludziom
młodym, którzy mają babcie, dziadków, rodziców w podeszłym wieku, żeby te osoby
przez swoich domowników czy rodzinę były
uprzedzane, że nie ma żadnych wizyt osób

obcych i niezapowiedzianych. Nie powinniśmy także po rozmowie telefonicznej z domniemanym wnuczkiem czy synem będącym
w tarapatach, podsyłać pieniędzy. Najlepiej
potwierdzić sobie taką informację osobiście.
Osoby starsze mają również problemy ze
słuchem i nie zawsze są w stanie idealnie zidentyfikować głos bliskiej osoby, a ze względu na więź emocjonalną z tą osobą, chcą
pomóc – podkreśla Krzysztof Piechaczek.
Jak twierdzi rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej, w każdej sytuacji warto jednak
prewencyjnie zgłaszać wszelkie podejrzenia,
dostarczają one bowiem cennych informacji
funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej.
– Po zgłoszeniu o podejrzanym osobniku
poruszającym się na danym osiedlu czy w rejonie, możemy wylegitymować taką osobę
i na podstawie identyfikatorów, dokumentów
osobistych potwierdzić czy jest pracownikiem
konkretnej instytucji. Jeśli okaże się, że nie
jest – zajmujemy się sprawą i podejmujemy
odpowiednie czynności – mówi Krzysztof
Piechaczek.
Takie działanie jest ważne także w sytuacjach, gdy dana osoba była już podejrzana
o tego typu kradzieże w miastach ościennych
lub na terenie całego kraju. Można sprawdzić, czy według rysopisu i zdjęcia, nie była
w jakikolwiek sposób zamieszana w podobne „mieszkaniowe oszustwa” . Jeśli któraś ze
spraw była umorzona, każda dodatkowa informacja może pomóc w wymierzeniu sprawiedliwości.
Magdalena Szewczyk

Z TYM OGŁOSZENIEM
PRZY ZAKUPIE
PILARKI OLEJ
DO MIESZANKI

GRATIS!!!
Zapewniamy pełny
serwis i dostępność
części zmiennych.

OSTRZENIE
ŁAŃCUCHÓW
DO PILAREK
Autoryzowany Dealer:
F.H.U. ASTER : SPRZEDAŻ – SERWIS
41-710 Ruda Śląska – Wirek
ul.Obrońców Westerplatte 20
Tel.32/3407-897 , Kom.505-11-44-37
www.pilarki.stihl-dealer.pl

NIE KUPUJ CHIŃSKIEJ TANDETY
– KUP 100% NIEMIECKIEGO
STIHL-a!!!
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Zdrowie na wyciągnięcie ręki
Nie od dziś wiadomo, że z wiekiem przybywa problemów
zdrowotnych. Życie niesie ze sobą przykre niespodzianki,
których czasem można uniknąć. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i częste wizyty u lekarza, które mogą zapobiec niektórym schorzeniom. Ruda Śląska, dbając o zdrowie mieszkańców, wychodzi naprzeciw także wszystkim seniorom.
Miasto, poza wypełnianiem statutowych zadań z zakresu

Wykaz placówek służby zdrowia
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 4, tel. 32 248-74-59, 32 24860-38; p.o. kierownika – Agnieszka Szymiec-Spyra
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
41–711 Ruda Śląska, ul. ks. Niedzieli 51, tel. 32 242-03-84;
kierownik – Jolanta Lorek
Przychodnia Rejonowa SPZOZ
41–705 Ruda Śląska, ul. Siekiela 13, tel. 32 242-74-50,
32 240-90-95; kierownik – Ewa Sawalach-Tomanik
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
41–700 Ruda Śląska, ul. Gierałtowskiego 29, tel. 32 248-1485; kierownik – Marzanna Iwińska-Mielniczuk
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
41–706 Ruda Śląska, ul. Makuszyńskiego 7, tel. 32 243-11-15,
32 243-29-98; kierownik – Elżbieta Cyprys
Poradnia Medycyny Szkolnej SP ZOZ
41–707 Ruda Śląska, ul. Radoszowska 163, tel. 32 243-14-02;
kierownik – Adam Walkus
Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy
Psychologicznej SP ZOZ
41–700 Ruda Śląska, ul. Ballestremów 16, tel. 32 771-26-44;
kierownik – Mieczysław Pawłowski
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
41–705 Ruda Śląska, ul. Sztolniowa 6, tel. 32 242-75-51,
32 242-75-50; kierownik – Dariusz Dworak

opieki zdrowotnej, analizuje również stan zdrowia mieszkańców, prowadzi działania z zakresu profilaktyki i promocji,
nadzoruje działalność stowarzyszeń związanych ze zdrowiem, czy aktywizuje osoby starsze. Ponadto każda dzielnica
dysponuje różnego rodzaju przychodniami ogólnymi i specjalistycznymi, co ułatwia seniorom dostęp do tego rodzaju
placówek. Bo zdrowie to najcenniejszy skarb!

Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
41–703 Ruda Śląska, ul. Lipa 3, tel. 32 248-27-55,
32 342-33-02; kierownik – Mariusz Hadaś
Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ
41–709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 50 d, tel. 32 340-35-00,
32 340-35-20; kierownik – Alicja Gałuszka-Bilińska
SZPAKMED SP. z o. o.
41–705 Ruda Śląska, ul. Szpaków 33, tel. 32 242-09-54,
32 242-34-70, 32 340-39-80, 32 242-33-51
NZOZ Tegramed 41-404 Ruda Śląska, ul. Piaseczna 10
Przychodnia Lekarska s.c. NZOZ
41-700 Ruda Śląska,ul. Wawelska 7
NZOZ „BUM – MED.”
Sp. z o. o. ul Radoszowska 163, 41-707 Ruda Śląska
NZOZ „Lux-med.” Sp z o.o
41-710 Ruda Śląska, ul. Jankowskiego 6
NZOZ Panaceum sp z o.o
41-706 Ruda Śląska ul. Solidarności 12
Zespół Poradni Lekarskich „DAMAR”
41-703 Ruda Śląska ul. Przedszkolna 6
Poradnie, do których można udać się bez skierowania: poradnia onkologiczna, poradnia dermatologiczna, poradnia zdrowia psychicznego, poradnia dentystyczna, poradnia
dla kobiet, poradnia okulistyczna.
Kto nie potrzebuje skierowania?
Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące
osoby korzystające z poradni specjalistycznej: inwalidzi

Zorganizowane życie seniora
Nie trzeba mieć wielkich funduszy, by emeryckie życie
poświęcić na swoje zainteresowania, rozwijanie talentów
czy aktywność społeczną. Rudzkie organizacje pozarządowe spełniają wiele zadań, w tym również organizują
czas naszym seniorom, wchodzącym w trzeci wiek. Wiele
marzeń, pasji, zainteresowań, których nie można było realizować wcześniej, tylko czeka na odkurzenie i dojrzałe
rozwijanie. – Trzeba cieszyć się każdym dniem, brać udział
w życiu społecznym, dopóki jest taka możliwość. Bezsen-

Organizacje, które czekają
na aktywnych seniorów:
• Polski Związek Wędkarski Koło 92 KWK Halemba, ul.
Kłodnicka 97, tel. 32 242-50-93, 695-032-926.
• Stowarzyszenie Wędkarskie „Lin”,ul. Łowiecka 5c/5,
tel. 32 244-82-42, 602-326-746.
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów/
Oddział Ruda Śląska, ul. Markowej 22/5,
tel. 32 244-24-13, 606-447-111.
• Stowarzyszenie Zwykłe Wędkarskie „Zdebel”,
ul. Gołębi 3 /13, tel. 509-769-990.

sowne jest przesiadywanie przed telewizorem i zastanawianie się, ile w życiu nas ominęło. To wciąż jest możliwe do
zrealizowania – mówi jeden z emerytów, zrzeszony w organizacji.
Stopień zadowolenia z życia jest bardzo zależny od aktywności, dlatego seniorów zachęcamy do zadania sobie
pytania: „Co chcę zrobić dla siebie?”. Realizację tych zamierzeń umożliwia czynny udział w działalności organizacji pozarządowych. Bo seniorskie życie to ciekawe życie!

• Stowarzyszenie Wędkarskie „Hutnik”, ul. Hallera 16,
tel. 32 340-47-82, 509-205-862.
• Stowarzyszenie Wędkarskie „Karp”, ul. Księżycowa 2a,
tel. 697-557-259.
• Śląski Związek Pszczelarzy, ul. Bytomska 4/3,
tel. 696-092-366.
• Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Markowej 20a,
tel. 32 244-20-80, 603-928-105, utw-rudasl@tlen.pl.
• Towarzystwo Miłośników Orzegowa, ul. Bytomska 43/4,
tel. 604-127-820.
• Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych,
ul. Jaskółcza, tel. 608-691-419.
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wojenni, osoby represjonowane, kombatanci, niewidome cywilne ofiary działań wojennych, chorzy na gruźlicę, zakażeni
wirusem HIV, uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) – w zakresie leczenia urazów.
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2, Ruda Śląska,
tel. 32 344-07-24; fax 32 779-59-12.
Lista telefonów do oddziałów i poradni:
•
Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego, tel. 32 344-07-67
•
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
tel. 32 344-07-62
•
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
tel. 32 344-07-35
•
Oddział Ginekologiczno-Położniczy, tel. 32 344-07-45
•
Oddział Neonatologiczny, tel. 32 344-07-31
•
Oddział Psychiatryczny Ogólny, tel. 32 344-08-66
•
Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Chemioterapii,
•
tel. 32 344-08-35
•
Oddział Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych,
tel. 32 344-07-82
•
Oddział I Chorób Wewnętrznych i Reumatologii,
tel. 32 344-08-48
•
Oddział II Chorób Wewnętrznych
z Odcinkiem o Profilu Diabetologicznym,
tel. 32 344-08-51
•
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,
tel. 32 779-59-22
•
Oddział Okulistyczny, tel. 32 779-59-36
•
Oddział Otolaryngologiczny, tel. 32 344-07-54
•
Oddział Pediatryczny, tel. 32 344-08-27
Placówki udzielające świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie nocnej i świątecznej opieki:
•
Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ Ruda Śląska,
ul. Niedurnego 50d, tel. 32 340-35-00, 32 340-35-20.
•
Górniczy Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudzie
Śląskiej, Fundacja „Unia Bracka”, ul. OMP 14,
tel. 32 242-80-31.

I Oddział Ruda Śląska, ul. Jaskółcza
• Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie MIŚ
Ruda Śląska, ul. Zamenhofa 6a,
tel. 664-765-508 www.mis.wu.pl.
• Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „NIE
JESTEŚ SAM”, ul. Matejki 2b, tel. 32 340-90-18,
32 797-42-750.
• Polski Związek Filatelistów Okręg Śląsko-Dąbrowski,
Zarząd oddziału w Rudzie Śląskiej, ul. Paderewskiego 1b,
pzfruda@pzfruda.silesia.pl.
• Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew, ul. Wolności 6.
www.rtpd.eu, tel. 608-853-821.
• Śląskie Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Markowej 22,
tel. 32 248-68-59, 248-13-44.
• Śląski Związek Chórów i Orkiestr Okręg Rudzki,
ul. Niedurnego 69, tel. 600-714-900.
• Polski Związek Niewidomych /Okręg Śląski,
Koło w Rudzie Śląskiej, ul. Chorzowska 9,
tel. 535-516-804.
• Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im.
Jana Pawła II, ul. Markowej 4, hospicjumruda@poczta.
fm, tel. 32 248-61-56, 501-985-463.
• Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych II/oddz.
Ruda, ul. Orzegowska 19, tel. 32 243-58-83,
696-602-852.
• Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „FAUNA”,
ul. Bujoczka, schronisko@fauna.rsl.pl, tel. 32 248-03-62.
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Czy senior ze względu na swój dostojny wiek powinien przesiadywać wyłącznie w domu? Absolutnie nie! Nic nie stoi na przeszkodzie, by w tym wieku być
aktywnym i korzystać z uroków życia towarzyskiego. Jedną z takich możliwości daje Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Senior nie musi się nudzić
Rudzki Uniwersytet Trzeciego
Wieku to stowarzyszenie nastawione na zwiększenie sprawności
intelektualnej, fizycznej i psychicznej seniorów. Prowadzone są
tam różnorodne zajęcia edukacyjne, dające możliwość pogłębiania
własnych pasji. Bo kto powiedział,
że starsza osoba nie może nauczyć
się obsługi komputera czy korzystania z Internetu? Każdy senior
zostanie równie miło przyjęty
w CIS-ie na Bykowinie. – Osobom
starszym oferuje się tu aktywność,

samorealizację. Mają one okazję,
by zrobić coś dla innych – tłumaczy Anna Nawrot ze Stowarzyszenia Pro Ethica.
W bykowińskim CIS-ie codziennie odbywają się zajęcia
przeznaczone dla seniorów. Prowadzona jest gimnastyka zdrowotna, zajęcia artystyczne czy też
Klub Babci, Dziadka i Wnusia.
– Niestety na wiele z tych zajęć
nie ma już wolnych miejsc, dlatego
szukamy wolontariuszy do pomocy.
Emerytowany wuefista umożliwiłby

Uczestniczki zajęć w bykowińskim CIS-ie. 

Koło Plastyków Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Foto: arch.

nam uruchomienie dodatkowych
grup gimnastyki zdrowotnej, emeryci, którzy potrafią posługiwać się
komputerem czy aparatem cyfrowym, mogliby prowadzić u nas
piątkowe konsultacje komputerowe.
Właściwie każdy talent seniora może zostać przełożony u nas na konkretną pomoc dla innych – mówi
Helena Wichary, emerytka działająca w Stowarzyszeniu Pro Ethica.
Dzięki spotkaniom ze specjalistami, kursom komputerowym czy
zajęciom sportowym, o aktywność

Foto: Stowarzyszenie Pro Ethica

seniorów dba również Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza. Właśnie rozpoczęło projekt adresowany do rudzian 60+, którzy nie pracują lub są na emeryturze czy rencie. W jego ramach działają dwa
kluby seniora (w Rudzie i Halembie), które dają możliwość uczestnictwa w ciekawych kursach, zajęciach ruchowych dostosowanych
do wieku i potrzeb, a także wspólnych spotkaniach przy kawie.
– Już po pierwszych spotkaniach
wiadomo, że zajęcia cieszą się

bardzo dużym zainteresowaniem.
Pozostało jeszcze kilka wolnych
miejsc w dzielnicy Ruda, tak więc
serdecznie zapraszamy – zachęca
Alina Szulirz, przewodnicząca
Stowarzyszenia.
Osiągnięcie jesieni życia nie
wiąże się z przesiadywaniem we
własnych
czterech
ścianach.
Wręcz przeciwnie! To dobry czas
na nowe znajomości, wycieczki
i samorealizację. A miejsc do takich spotkań nie brakuje.
Agnieszka Pach

Rudzki Senior
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Mija drugi miesiąc od kiedy w Wiśniowym Sadzie „Cafe” zawitali pierwsi Klienci. Urocza kawiarenka zyskuje coraz więcej sympatyków, którzy potrafili
docenić wyszukane smaki przeróżnych słodkości i napojów. Pomimo odchodzącego lata rudzianie nadal mogą rozkoszować się lodowymi pucharkami, jednak
Wiśniowy Sad „Cafe” przygotowany jest również na Klientów chcących poczuć na swym podniebieniu smaki jesieni.

Jesienne smaki w Wiśniowym Sadzie „Cafe”
Coraz chłodniejsze dni zwiększają ochotę na coś słodkiego oraz
gorącą kawę i herbatę. Jesienny klimat w kawiarni wprowadza ciasto
cynamonowo-gruszkowe oraz kawa adwokatka. Specjalne tablice,
prezentujące bogaty asortyment
kaw, są znakiem szczególnym lokalu: – Niektórzy Klienci piją od lat
taką samą kawę. Z tablic mogą dowiedzieć się jaką osobowość odzwierciedla ta ulubiona – tłumaczy

Robert Szołtysek, właściciel kawiarni i zapewnia: – W większości
przypadków opis się sprawdza.
Klimat, profesjonalizm i miła obsługa to znaki szczególne tego
miejsca. Są zachętą do odwiedzin
także dla rudzkich seniorów: – To
miejsce, które seniorzy powinni zaznaczyć na swojej mapie porannych
spacerów. Kawiarnia oferuje dobre
produkty w przystępnej cenie – dodaje.
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Wiele osób sądzi, że życie seniora skupia się tylko wokół kilku czynności: oglądania telewizji, siedzenia na kanapie i spacerowania po parku. Jeżeli też tak uważacie, to jesteście
w błędzie. Rudzcy seniorzy udowadniają, że jesień życia można spędzić aktywnie.

Aktywnie znaczy zdrowo
Sport to zdrowie – w Rudzie Śląskiej nie brakuje seniorów, którzy
w zgodzie z tą zasadą chcą spędzać
wolny czas.
– Kocham biegać i nie wyobrażam sobie tygodnia, w którym nie
przebiegnę minimum dziesięciu kilometrów. Biegam zazwyczaj wieczorem i dzięki temu nie mam problemów z zasypianiem. Zawsze
człowiek lepiej się czuje, gdy zażyje
trochę ruchu – mówi pani Janina,
67-letnia mieszkanka Bielszowic.
– W ciepłe dni ciągle jeżdżę na
rowerze. Jak człowiek się zasiedzi,
to urośnie mu brzuch, nogi zaczną
boleć i straci formę. Praca i ciągły
ruch to recepta na to, by utrzymać
sprawność ruchową – tłumaczy
pan Stanisław, emeryt z Nowego
Bytomia.
Zalecenia lekarza, przyzwyczajenia lub po prostu miłość do sportu
i aktywnej rekreacji to główne powody, dla których mimo podeszłego
wieku, na pierwszym miejscu stawia się ruch.
– Nazywam siebie sportowcem
rekreacyjnym, ponieważ w wieku
osiemdziesięciu czterech lat tego co
robię, inaczej nazwać nie można.
Od 2005 roku my, seniorzy, gramy
regularnie w golfa, rzuty kulą do

Ciągły ruch i pasja pływacka doprowadziły panią Aurelię do Mistrzostw Europy w Pływaniu Masters w Eindhoven.
Foto: arch.

tarczy, w skata czy w rzutki – tłumaczy Piotr Bąk, członek Grupy Rekreacyjno-Sportowej. – Energia
u mnie zawsze brała się z chęci grania. Nigdy nie byłem zawodowcem,
ale samą grę po prostu uwielbiałem
– dodaje.
Wiek nie jest także przeszkodą,
by wprowadzić do uprawianego
sportu trochę zawodowej rywalizacji: – W Polsce kategoria masters
albo oldboy zyskuje coraz to większą rzeszę fanów. Kluby skupiają
seniorów pasjonujących się sportem i dalej czynnie uprawiających

różne dyscypliny. W tych kategoriach wiekowych organizowane są
liczne zawody ogólnopolskie, europejskie oraz światowe – tłumaczy
Aurelia Wrona, pływaczka zrzeszona w klubie Weteran Zabrze. – Dla
mnie jest to mobilizacja, bo nie pływam tylko dla siebie, ale mam też
cel, który staram się zrealizować.
Na zawodach spotykam ludzi po
atakach serca lub po wylewie i te
osoby osiągają dobre rezultaty. To
dowód na to, że sport to recepta na
zdrowie – dodaje.
Robert Połzoń

Dla kogo wyższa
emerytura?
Osoby urodzone do dnia 31
grudnia 1948 r., uprawnione do
tzw. wcześniejszych emerytur,
mogą zgłosić wniosek o emeryturę przysługującą z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku
emerytalnego, wynoszącego 60
lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Emerytura przyznawana po
osiągnięciu powszechnego wieku
emerytalnego będzie wyższa dla
tych osób, które - po przyznaniu
wcześniejszej emerytury - przez
okres co najmniej 30 miesięcy
podlegały ubezpieczeniom społecznym.
W takim przypadku, tzw. część
socjalną emerytury, wynoszącą
24% kwoty bazowej - ZUS obliczy od nowej kwoty bazowej obowiązującej w dacie ustalania emerytury powszechnej.
Natomiast do obliczenia części
tzw. stażowej tej emerytury zostanie przyjęta podstawa wymiaru
emerytury wcześniejszej. Oznacza to, że część tej emerytury, zależna od udowodnionego stażu
ubezpieczeniowego, ustalana będzie zawsze od tej samej kwoty
bazowej, od jakiej była ostatnio
obliczona emerytura wcześniejsza.

Emerytura powszechna, przysługująca osobom, które nie pracowały przez co najmniej 30 miesięcy po przyznaniu wcześniejszej
emerytury, jest w całości obliczana od tej samej kwoty bazowej,
a zatem jej wysokość nie ulega
zmianie.
Kobiety urodzone 1 stycznia
1949 r. i później, uprawnione do
wcześniejszej emerytury obliczonej na dotychczasowych zasadach
(a więc takiej, której wysokość
była uzależniona od podstawy
wymiaru i stażu ubezpieczeniowego), z chwilą ukończenia wieku 60 lat mogą zgłosić wniosek
o emeryturę przysługującą z tytułu osiągnięcia tego wieku.
Emerytura ta obliczona zostanie według nowych zasad, tj.
w oparciu o ustalony i zwaloryzowany kapitał początkowy oraz
zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowane na indywidualnym
koncie ubezpieczonego począwszy od 1999 r.
Osobie uprawnionej do wcześniejszej emerytury - emeryturę
powszechną ZUS przyznaje tylko
na wniosek złożony przez taką
osobę w ZUS.
Anna Sobańska-Waćko
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Dna moczanowa?
Ból kręgosłupa?
Choroby stawów?
Stosuj w domu VITAFON
Przekonaj się o jego skuteczności
w ciągu 6 tygodni.
Jeżeli nie spełni Twoich
oczekiwań możesz
go zwrócić, a my oddamy 100% ceny.

www.skuteczne-leczenie.pl
tel. 508-259-638
32 720-25-28

Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Maria Iwańska

Specjalista chorób wewnętrznych

KARDIOLOG
ul. Dąbrowskiego 16/2
41-710 Ruda Śl., tel. kom. 603 168 961
czynne w piątek w godz. 16.00-18.00

PoradY kardiologicznE
Badania profilaktyczne
Badania kierowców
Wizyty domowe
EKG

Adam Rozewicz
dr n. med.

Nie potrafimy określić w jakim wieku rozpoczyna się starość.
Proces starzenia przebiega bardzo indywidualnie, jest zależny nie
tylko od stanu biologicznego naszego organizmu, z czym przychodzimy na świat. Ważne jest też i to jak wykorzystaliśmy ów czas,
jak się spełniliśmy na wcześniejszych etapach życia.

Kiedy zaczyna się starość?
Początek starości nie zależy tylko
od tego jak dbaliśmy o nasze zdrowie, jak odżywialiśmy się, ale przede
wszystkim od umiejętności budowania dobrych relacji z innymi ludźmi,
rozwijania naszych zainteresowań,
pasji, ciekawości świata. Nie wiemy
kiedy sami uświadamiamy sobie, że
jesteśmy starzy. Dla niektórych będzie to przejście na emeryturę, dla
innych spotkanie dawnego kolegi ze
szkoły. Są osoby, które czują się stare już po 40. roku życia. Niektóre
osoby nie mają czasu się zestarzeć.
Pięknym przykładem jest słynna aktorka Danuta Szaflarska, którą wszyscy pamiętają z pierwszego powo-

jennego filmu „Zakazane Piosenki”
z 1946 roku. Nadal aktywna zawodowo, zagrała między innymi w
2012 roku w znanym filmie „Pokłosie”. Starość nie jest chorobą. Wiele
schorzeń potrafimy już leczyć, potrafimy poprawiać wzrok, słuch, np.
zaćmę wyleczyć można w ciągu jednego dnia operacyjnie, są aparaty
słuchowe, leki poprawiające krążenie, wyrównujące cukrzycę. Choroby często występują nie dlatego, że
się zestarzeliśmy, ale dlatego, że zaniedbaliśmy ich leczenie i profilaktykę we wcześniejszych etapach życia. Starość to stan umysłu. Może
być chłodna i samotna, jeśli skupi-

my się np. na naszych fizycznych
niedomaganiach, albo pełna ciepła i
ludzkiej życzliwości, jeśli otworzymy się na ludzi, będziemy realizowali nasze pasje, zainteresowania,
ciekawi świata, korzystając z możliwości, jakie przynosi nam współczesny świat. Prawie w każdej dzielnicy jest biblioteka, domy kultury z
ciekawą ofertą artystyczną. Jest dużo parków, wiele osób ma ogródki
działkowe. Interesującą propozycją
mogą być wykłady Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Tych propozycji
jest tak wiele, że na pewno każdy
może realizować swoje pasje i zainteresowania.

Usługi administracji publicznej, w tym wiele kanałów kontaktu ZUS ze swoimi klientami,
przenoszą się do Internetu. Dlatego też Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” realizującym program POLSKA
CYFROWA RÓWNYCH SZANS, w ramach którego Latarnicy Polski Cyfrowej krzewić będą wiedzę o Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Latarnicy wspomogą klientów ZUS
„Polska Cyfrowa Równych Szans”
(PCRS) to ogólnopolska inicjatywa,
która ma na celu wspomaganie pokolenia 50+ w zrobieniu pierwszych
kroków w Internecie w ich lokalnych
środowiskach. Projekt realizowany
jest przez Stowarzyszenie „Miasta
w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Dzisiejsi Latarnicy Polski Cyfrowej – lokalni
aktywiści, których jest już ponad 2
tys. to wolontariusze, którzy od początku roku przeprowadzili zajęcia
edukacyjne z blisko 90 tysiącami
osób. – W tym największym obecnie
w Europie projekcie integracji cyfrowej, stawiamy na pokazywanie korzyści z wejścia w cyfrowy świat, zachęcamy i inspirujemy do samodzielnego korzystania z zasobów Internetu. Latarnicy ożywiają swoje środowiska pokazując, że technologie cyfrowe mogą go zmienić – wyjaśnia
Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” i koordynator projektu PCRS.
W tak postawione cele, ze swoim
nowym internetowym urzędem, tj.
Platformą Usług Elektronicznych
(PUE), postanowił się wpisać Zakład
Ubezpieczeń Społecznych. – Reagu-

jąc na nowe wyzwania i oczekiwania
dużej rzeszy naszych klientów, weszliśmy z naszymi usługami do Internetu. Nie możemy jednak zapominać
o tych, których w wirtualnym świecie
jeszcze nie ma. Z jednej strony, specjalnie dla tych osób systematycznie
podnosimy standard obsługi w naszych terenowych placówkach,
a z drugiej chcemy, by jak najwięcej
z nich mogło korzystać z naszych nowoczesnych narzędzi elektronicznych. Stąd pomysł na współpracę
z Latarnikami – tłumaczy Dariusz
Śpiewak, wiceprezes ZUS ds. informatyki.
Podpisane pod koniec sierpnia
porozumienie dotyczy prowadzenia kampanii edukacyjnej pośród
uczestników projektu „Polska Cyfrowa Równych Szans”. Latarnicy
Polski Cyfrowej będą propagować
ideę nowoczesnych ubezpieczeń
społecznych poprzez promocję
Platformy Usług Elektronicznych
ZUS. Podczas szeregu spotkań
prowadzonych przez Latarników
w całym kraju, osoby w wieku 50+
poznają możliwości e-urzędu ZUS
oraz przejdą szkolenia z posługiwania się tym nowoczesnym na-

rzędziem. W tym celu specjaliści
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpierw przeszkolą z poruszania się po portalu Platformy
Usług Elektronicznych zainteresowanych Latarników, którzy zyskają sposobność do zarejestrowania
swojego konta na PUE. Każdy
z nich będzie mógł skorzystać
z merytorycznego wsparcia specjalnego opiekuna ze strony ZUS,
a w przypadku problemów lokalowych pomoże zorganizować
szkolenie w placówkach ZUS.
Zakład udostępnił też Latarnikom specjalną stronę internetową, która jest swego rodzaju
kompendium wiedzy o PUE. –
Realizacja naszego wspólnego
projektu jest precedensem, ale
mam nadzieję, że nie jest to ostatniego typu alians PCRS z ważnymi dla pokolenia 50+ partnerami
– mówi Krzysztof Głomb. – Cieszę się, że dzięki współpracy
z Latarnikami jednocześnie budujemy wiedzę o ubezpieczeniach
społecznych i rozwijamy ideę eadministracji – dodaje Dariusz
Śpiewak.
Anna Sobańska-Waćko
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Poziomo: 1 – dwukołowy wóz u Kirgizów, 5 – buczek, 8 – nietoperz, 9 – imię żeńskie, 10 – podatek pośredni, 12 – płaz z rodz. żab, 15 – glina ogniotrwała, 17
– brzegowiec, 20 – miasto w Belgii, 21 – okrywa szyję,
24 – wentyl, kurek, 25 – ruch organizmów roślin, np.
liści, kwiatów, 28 – muzułmański podatek dla ubogich,
29 – ofiara dawnych Słowian, 32 – śmietanka towarzyska, 33 – oddzielanie ciał stałych od cieczy i gazów, 36
– kaptur, 39 – gladiator walczący z zakrytymi oczami,
42 – w mitologii greckiej piekło, 43 – gwiazda w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa, 45 – zamek błyskawiczny, 46
– zapaść, 47 – moloch, smok latający.
Pionowo: 1 – pierwszy kręg szyjny, 2 – atut, argument, 3 – Jorge, pisarz brazylijski, 4 – odezwa, 5 – śląska gra w karty, 6 – wyznaczona porcja czegoś, 7 – miano, 10 – niedołęga, 13 – nauka o moralności, 14 – nawa,
korab, 16 – nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych,
17 – mech bagienny, 18 – słowiański Hades, 19 – radula, 21 – w mitologii greckiej król Koryntu, 22 – jednowartościowy rodnik, 23 – dział medycyny, 26 – utwór
instrumentalny, 27 – ojczyzna Odyseusza, 30 – przylot
głuszca na tokowisko, 31 – lilak, 34 – dorosła postać
owada, 35 – wschodni słodki przysmak, 37 – ozdoba
tałesu, 38 – zatoka Morza Czerwonego, 40 – ubiór treningowy, 41 – kula bilardowa, 44 – werset Koranu.
Hasło krzyżówki nr 37 brzmiało: Top model. Nagrodę
otrzymuje Teresa Mrzygłód z Rudy Śl. Po odbiór nagrody – kuponu o wartości 50 złotych, który jest do zrealizowania w Firmie Handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul.
Hlonda 38 – 40) zapraszamy do redakcji „WR” od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30. Nagrodę z tej
krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41 – 709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) zamieszczony poniżej kupon oraz hasło,
które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do
dwóch tygodni
od daty zamieszczenia konkursu.
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URASOL

RESTAURACJA URASOL
Organizujemy wszelkiego
rodzaju uroczystości

DLA EMERYTÓW
10% RABATU

Oferujemy catering,
na życzenie Klienta wystrój
stołów oraz pełna obsługa.
Sale przyjęć w Rudzie Śląskiej:
ul. Kłodnicka 54a,
ul. Pordzika 1

tel. 510-070-858,
501-068-720

kupon
rabatowy:
10% rabatu
dla emerytów
ważny do 30.12.2013 r.

PUB ATMOSFERA
– URASOL

zaprasza na
turnieje darta
oraz karaoke
Organizujemy wszelkiego
rodzaju przyjęcia w miłej
atmosferze.
Ruda Śląska ul. Pordzika 1

tel. 510-070-858
504-167-542

Każdemu Jubilatowi, a w szczególności temu, który wchodzi w okres jesieni życia, należą się salwy armatnie. Wszak 60,
70, 80 a nawet 100 świeczek na torcie to powód do szczególnej radości. Warto – zgodnie ze śląską tradycją – celebrować ten
wyjątkowy dzień w gronie najbliższych i zadbać o wyjątkową scenerię.

Huczne urodziny
W Domu Przyjęć Okolicznościowych „Senator” istnieje specjalna
recepta na to, by uczynić dzień urodzin wyjątkowym. Nad spełnieniem
urodzinowego marzenia dostojnego
Jubilata czuwa szlachcic. Solenizant
zapisuje na karteczce swoje marzenie. Mały liścik wrzuca się następnie do armaty i hucznym wystrzałem oznajmia całej okolicy, że to
wyjątkowe urodziny. A wszystko to
w otoczeniu pięknego, zielonego
parku. Później przyjęcie przenosi
się do eleganckich wnętrz „Senatora”, gdzie odbywa się prawdziwa,
kulinarna uczta – zgodnie z życzeniami Jubilata.

W taki sposób w czerwcu swoje
setne urodziny w gronie najbliższej rodziny świętował Augustyn
Skrzypiec. – Tata jest tak wzruszony, że nie wiem czy do końca jest
świadomy tego, że ta impreza jest
wyprawiona na jego cześć – mówiła w ten uroczysty dzień córka Jubilata.
A tylko teraz, od 25 września do
20 grudnia, obowiązuje specjalna,
słodka promocja dla tych, którzy
mają ochotę świętować w ciągu tygodnia. Wyprawiając urodziny
w Domu Przyjęć Okolicznościowych „Senator” od poniedziałku do
piątku, tort otrzymuje się GRATIS.

PW SENATOR
ul. Wolności 45, Ruda Śląska
tel. 32 243-61-72
501-93-35-18
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NZOZ OSRODEK PIELEGNIARSTWA
„Pomoc w zdrowiu i w chorobie” sp. z o. o.

w Rudzie Śląskiej
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 288
tel. 32 242 05 06, 32 242 17 00, fax 32 342 41 71
e-mail: info@eopieka.pl www.eopieka.pl

Świadczymy usługi w zakresie:
• całodobowej opieki pielęgniarsko-lekarskiej
w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym
(umowa z NFZ, pokoje 2-3-osobowe z łazienkami,
pełne wyżywienie, kompleksowa rehabilitacja)

• pielęgniarskiej opieki długoterminowej
w domu chorego
(umowa z NFZ - usługi bezpłatne dla pacjenta)

• prywatne usługi opiekuńcze w domu
(pomoc w sprawach życia codziennego - posiłki,
sprzątanie, pomoc w domu)

• prywatne usługi pielęgniarskie w domu chorego
• rehabilitacja i usprawnianie chorych w domu
• pobieranie krwi i materiałów biologicznych
do badań laboratoryjnych
(w punkcie pobrań przy ulicy 1 Maja 288
w Rudzie Śląskiej - Wirku lub w domu pacjenta)

• oferujemy 820 rodzajów testów,
bez skierowania lekarskiego,
przyjazne warunki dla dzieci

JESIENNE ZAPROSZENIE
na promocyjne badania profilaktyczne
PUNKT POBRAŃ czynny codziennie od 8.00-10.00
•
•
•
•

Wykonujemy badania laboratoryjne również bez skierowania lekarskiego
Wyniki badań do odbioru już na drugi dzień lub/oraz mailem
Przyjazne warunki dla dzieci
BRAK KOLEJEK
PROFIL OGÓLNY
55 zł
morfologia , OB, badanie ogólne moczu,
kreatynina, bilirubina, aminotransferazy
(ASPAT, ALAT), glukoza, elektrolity (sód, potas),
gospodarka lipidowa
(cholesterol całkowity, HDL, LDL, TGR )

PROFIL MĘŻCZYZNY
PO 40 ROKU ŻYCIA
130 zł
PROFIL OGÓLNY + magnez,
kwas moczowy, PSA, TSH

PROFIL WĄTROBOWY
65 zł
aminotransferazy ( ASPAT, ALAT), ALP, GGTP,
bilirubina całkowita, antygen Hbs

PROFIL PRZY ANTYKONCEPCJI
HORMONALNEJ
70 zł
aminotransferazy ( ASPAT, ALAT ), GGTP, ALP,
bilirubina całkowita, gospodarka lipidowa, czasy:
PT, APTT

PROFIL REUMATYCZNY
55 zł
morfologia z rozmazem, OB, Odczyn Waalera
Rosego, kwas moczowy, CRP, RF

PROFIL KOBIETY PO 40 ROKU ŻYCIA
130 zł
PROFIL OGÓLNY + wapń, fosfor, magnez,
kwas moczowy, Ca-125, TSH

PROFIL NERKOWY
30 zł
badanie ogólne moczu, elektrolity ( sód, potas),
mocznik, kreatynina, kwas moczowy,
białko całkowite

PROFIL TRZUSTKOWY
20 zł
amylaza w surowicy, amylaza w moczu, glukoza

PROFIL KOSTNY
15 zł
ALP, wapń, fosfor, białko całkowite

PROFIL SERCOWY
45zł
elektrolity ( sód, potas ), aminotransferazy
(ASPAT, ALAT), magnez, CPK, gospodarka
lipidowa, (cholesterol całkowity, HDL, LDL,TGR)
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Rudzki Informator Samorządowy
6 lat, prawie 9 mln zł, ponad 800 przeszkolonych osób – te dane najbardziej oddają to, co udało się
zrealizować w ramach projektu unijnego „Ruda Śląska szansą dla wszystkich” realizowanego przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. Jutro uczestnicy projektu spotkają się na rynku miejskim, by wziąć udział
w wielkiej imprezie plenerowej. Jej gwiazdą będzie Kamil Bednarek.

75 kilometrów dziennie przez trzy tygodnie przebiegnie rudzki ultramaratończyk August Jakubik dla uczczenia 35. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. 1590 km z Rudy
Śląskiej do Watykanu, które dotychczas dzielił z 11 kolegami podczas sztafet biegowych, postanowił tym razem pokonać w pojedynkę.

Przez Alpy i Apeniny pobiegnie do Watykanu

„Sześć lat projektu – radość z efektu”
W projekcie udział wzięło 847
uczestników, w tym między innymi
rodziny wieloproblemowe, osoby
bezrobotne, niepełnosprawne i młodzież w wieku 15-25 lat. Każdy
z uczestników projektu zawierał
umowę z pracownikiem socjalnym,
w której określone były sposoby
współdziałania w rozwiązywaniu
problemów osoby znajdującej się
w trudnej sytuacji życiowej. – Możliwości współpracy w ramach projektu było wiele, m.in. kontrakty
socjalne z osobami bezrobotnymi,
indywidualne programy usamodzielnienia, Program Aktywności
Lokalnej, treningi w prowadzeniu
domu, zajęcia w ramach Klubu In-

ści lokalnych, zwiększenie szans na
rynku pracy uczestników projektu
oraz wzrost ich umiejętności i kompetencji społecznych. Dzięki pozyskanym funduszom mogliśmy
reagować na zmieniającą się rzeczywistość, łącząc nowe rozwiązania z dotychczasowymi formami
wsparcia – dodaje dyrektor.
Rodziny zostały objęte półrocznym kontraktem socjalnym ze
szczególnym uwzględnieniem treningu w prowadzeniu domu. Trenerzy uczyli właściwego spełniania
ról wychowawczych, pomagali
osobom mającym trudności w prowadzeniu domu i wychowywaniu
dzieci. Gospodarze pod okiem tre-

sywnej pracy w domu był trening
wyjazdowy z całą rodziną i trenerkami, który umożliwił utrwalenie
nowo nabytych umiejętności i integrację rodzin w bezpośrednim otoczeniu Tatr.
Bezrobotni brali udział między
innymi w kursach zawodowych
umożliwiających im zdobycie nowych kwalifikacji, w tym w zawodach sprzedawcy, pomocy kuchennej, stylistki z elementami wizażu,
fakturzysty komputerowego, dekoratora – bukieciarza, pracownika
obsługi hurtowni, brukarza, pracownika gospodarczego, magazyniera. Uczestniczyli też w kursach
nauki języka angielskiego i prawa

W ramach projektu na Kaufhausie został zorganizowany turniej piłkarski.

tegracji Społecznej – wylicza Krystian Morys, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
– Impreza stanowi uroczyste
podsumowanie naszych działań
i osiągniętych rezultatów, które
przełożyły się na rozwój społeczno-

nera uczyli się planowania dnia,
prowadzenia domu, przygotowywania niedrogich posiłków dla rodziny, systematycznego sprzątania,
dbałości o higienę osobistą czy racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. Podsumowaniem inten-

Uczestnicy projektu brali udział w imprezach integracyjnych.

jazdy kat. B czy pracownika ochrony I stopnia licencji.
Na szczególną uwagę zasługują
trzy Programy Aktywności Lokalnej
(PAL): dla osiedla Kaufhaus, dla
dzielnicy Orzegów i dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych „Ekstra – klasa”.
– Działania w ramach PAL-u miały na
celu rozwój społeczności lokalnych,
zacieśnienie więzi sąsiedzkich, m.in.
poprzez rozwijanie swoich zainteresowań, poznawanie sposobów spędzania
czasu wolnego czy wspólne wyjazdy
i imprezy integracyjne – mówi
Aleksandra Majowska z MOPS-u,
koordynator projektu. Osoby biorące udział w Programach Aktywności
Lokalnej angażowały się w różnego
rodzaju zajęcia, m.in. wspólne remonty klatek schodowych, sadzenie
roślin, obchody Europejskiego Dnia
Sąsiada, Dnia św. Mikołaja, wspólne wyjazdy i imprezy integracyjne.
Podczas spotkań świetlicowych,
dwa razy w tygodniu odbywały się

Biegowa pielgrzymka Augusta
Jakubika rozpoczęła się 23 września na placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Na mecie na placu
św. Piotra w Watykanie biegacz
planuje stawić się 16 października
o godz. 8.30.
– To bieg dziękczynny za pontyfikat błogosławionego Jana Pawła
II. Nad realizacją tego projektu myślałem wiele lat i na mecie ubiegłorocznych „42 maratonów w 42 dni”
stwierdziłem, że już jestem przygotowany na podjęcie tego wyjątkowego wyzwania – mówił August

Z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada przygotowano wiele atrakcji dla najmłodszych.

zajęcia plastyczne, manualne, dyskusje i spotkania z ciekawymi ludźmi.
– Obserwując zaangażowanie
uczestników projektu, ich własne
inicjatywy i pomysły na polepszenie
jakości życia, mogę śmiało powiedzieć, że sześć lat pracy przyniosło
wymierne efekty – mówi prezydent
miasta Grażyna Dziedzic. – Projekt
dobiega końca w sensie dokumentacji, ale w rzeczywistości dobre
praktyki, umiejętności, a przede
wszystkim poczucie własnej wartości pozostaną – dodaje prezydent
miasta.
Na osiedlu Kaufhaus z inicjatywy mieszkanek osiedla powstała
grupa samopomocowa, której spotkania przybrały nazwę „Babskie
klachy”. W ramach spotkań panie
tworzyły ozdobne książki, figurki
z masy solnej, zgłębiały tajniki dekupażu. Ponadto bardzo „smaczną”
stroną „Babskich klachów” było
gotowanie i pieczenie według receptur mieszkanek Kaufhausu. Najważniejszym elementem było jednak służenie sobie wzajemnie
wsparciem, poradnictwem i pomocą w trudnych sytuacjach.
W Orzegowie przy parafii pw.
Michała Archanioła z inicjatywy
uczestników Programu powstaje
boisko do piłki plażowej. – Jestem
bardzo zadowolona z udziału
w projekcie, bardzo dużo dały mi
spotkania świetlicowe, wspólne
wyjazdy i zajęcia. Człowiek poczuł
się wartościowy, zmieniło się moje
psychiczne nastawienie do życia.
Z każdym nawet najmniejszym
problemem mam się do kogo zwrócić – mówi Janina Lewandowska,
uczestniczka Programu Aktywności Lokalnej z Orzegowa. – Nie
mieliśmy pojęcia o takich rzeczach

jak dekupaż, wykonywanie kartek
świątecznych i innych ozdób. Teraz te zajęcia stały się naszym
hobby, ale przede wszystkim są
sposobem na oderwanie od codziennych problemów – opowiada
pani Janina.
W ramach projektu „Ruda Śląska
szansą dla wszystkich” podejmowano działania ułatwiające powrót lub
wejście na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Realizowane programy przyczyniają się do wzrostu umiejętności
w zakresie pełnienia ról społecznych, integracji ze społeczeństwem,
wspierania samodzielności, a przede
wszystkim zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu wydano 810 zaświadczeń o ukończeniu zajęć w Klubie
Integracji Społecznej i 501 zaświadczeń o ukończeniu kursu zawodowego przez uczestników projektu.
Kontraktem socjalnym objęto 649
osób, a 140 osób Programami Aktywności Lokalnej. Wsparciem
w projekcie objęto 96 rodzin wieloproblemowych.
W ciągu ostatnich sześciu lat
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej pozyskał dofinansowanie na realizację projektu
w wysokości 8 729 338,37 zł. Bez
dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Społecznego nie byłoby
możliwe zastosowanie kompleksowych programów i wzbogacenie
form wsparcia dotychczas oferowanych przez Ośrodek. W roku 2014
planowane jest zakończenie realizacji projektu. Na działania przewidziane w roku przyszłym Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza pozyskać kolejne środki zewnętrzne.
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W swojej karierze August Jakubik przebiegł 134 maratony.

Jakubik. Trasa biegu prowadzi od
granic Polski przez Słowację, Austrię i Włochy do Watykanu.
Na pierwszych siedmiu kilometrach biegaczowi towarzyszyła wyjątkowa eskorta – młodzież z rudzkich gimnazjów uczestnicząca
w projekcie „Aktywne i sprawne
społeczeństwo”. – O projekcie dowiedzieliśmy się wiosną bieżącego
roku. Od tego czasu odbyliśmy
z panem Augustem Jakubikiem kilka spotkań treningowych, w ramach
zajęć wychowania fizycznego –
opowiadała Klaudia Lepa z Gimnazjum nr 9. – Wszyscy z ochotą towarzyszyliśmy mu na starcie biegu
do Watykanu, życząc powodzenia
na całej trasie – dodała. Od granic
miasta do Wadowic pobiegli również zawodnicy z Rudy Śląskiej
oraz mieszkańcy poszczególnych
miejscowości.
Pod wrażeniem podjętego przez
Augusta Jakubika wyzwania jest
prezydent Rudy Śląskiej, Grażyna
Dziedzic: – Już ubiegłoroczny pomysł codziennych maratonów był
imponujący, jednak jak widać dla
Augusta Jakubika było to jeszcze za
mało – mówiła. – Nasz ultramaratończyk nie tylko promuje miasto
swoimi sukcesami i przedsięwzięciami, ale również zachęca rudzian
do sportowego trybu życia. Dlatego
miasto zostało współorganizatorem

biegu do Watykanu – dodała prezydent.
Sam zawodnik nie ukrywał, że
sprostać wyzwaniu nie będzie łatwo: – Poprzednie biegi sztafetowe
były dużo łatwiejsze, ponieważ dystans dzieliliśmy na 12 zawodników,
tym razem będę całą trasę biegł pojedynczo. Najtrudniejsze odcinki
napotkam w Alpach oraz Apeninach, ale przygotowałem się na nie
trenując w okresie przygotowawczym w polskich górach – zapewniał. Przed startem był jednak spokojny: – Przesłanie z jakim biegnę
w momentach kryzysowych pokona
wszystkie przeciwności – podkreślał.
Każdego dnia August Jakubik ruszy w trasę o 9.00 i będzie biegł do
17.30. – Traktuję to jak kiedyś
szychtę na kopalni – mówił biegacz.
– Tak jak tam około południa będę
robił sobie przerwy na drugie śniadanie – dodał. Zabezpieczający
bieg samochód techniczny będzie
przystawał co 5 kilometrów, aby
zawodnik mógł się napić lub skorzystać z drobnych przekąsek. Codziennie rudzki ultramaratończyk
spali 8 tys. kalorii na sam bieg.
August Jakubik jest medalistą
Mistrzostw Polski w biegu 24godzinnym oraz 10-krotnym reprezentantem Polski na Mistrzostwach
Europy i Świata w biegu 24-

Rudzki ultramaratończyk zamierza w ciągu trzech tygodni pokonać dystans 1590 km.

godzinnym. Do niego należy rekord
Polski w biegu 48-godzinnym –
370 km 381 m. W swojej karierze
przebiegł 134 maratony. Co roku
organizuje w Rudzie Śląskiej Międzynarodowy Bieg 12-godzinny, na
który przyjeżdżają najlepsi biegacze ultra z kraju i zagranicy. W 2012
roku wraz z Mariuszem Szostakiem
zrealizował projekt „42 maratony
w 42 dni”.
W latach 1993, 1998 i 2003 prowadził Pokojowe Sztafety Biegowe
do Watykanu, zakończone spotkaniami z Janem Pawłem II. W 2008
uczestnicy sztafety pobiegli na grób
papieża. Po śmierci Jana Pawła II
August Jakubik zainicjował sztafetę „Śladami Błogosławionego Jana

Pawła II”, która co roku 16 października pokonywała trasę z Rudy
Śląskiej do Wadowic, po drodze
przybiegając do miejsc, które mają
związek z Ojcem Świętym.
August Jakubik włączył się również w propagującą rekreację
i sportowy tryby życia akcję „Sportowa Ruda”, która jest jedną z odsłon kampanii promocyjnej miasta,
prowadzonej pod hasłem „Atrakcyjna Ruda”. W marcu rozpoczął
zajęcia biegowe z uczniami rudzkich szkół, podczas których wyłoniona została grupa młodzieży, która
towarzyszyła
rudzkiemu
ultramaratończykowi na pierwszych kilometrach biegu do Watykanu.
WG

Lepsza skuteczność w ściganiu osób zagrażających porządkowi publicznemu oraz większa liczba podjętych interwencji – tak w skrócie można podsumować roczną działalność
rudzkich strażników miejskich. Okazją do tego było obchodzone w ubiegły piątek przez rudzkich strażników święto Straży Miejskiej.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Obecnie w rudzkiej Straży Miejskiej pracuje 11 strażniczek, 65 strażników oraz 3 pracowników administracyjnych.

– Zapewnianie bezpieczeństwa
mieszkańcom Rudy Śląskiej stanowi
nasz priorytet. Naszą misją jest
dbanie o to, żeby nikt i nic nie zagroziło ich życiu – mówił komendant rudzkich strażników Krzysztof
Piekarz. – Staramy się, żeby w mieście było coraz bezpieczniej. Jestem
pewny, że rudzianie z każdym rokiem
dostrzegają nasze działania i wspierają nas – dodał.

edakcja:

– W imieniu swoim oraz wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej
dziękuję za Waszą służbę na rzecz
rudzian. Wasza gotowość do działania jest godna podziwu i naśladowania. Dzięki Wam i innym służbom
mundurowym Ruda Śląska jest jednym z najbezpieczniejszych miast
w województwie śląskim – podkreślała prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic, życząc funkcjona-

riuszom Straży Miejskiej kolejnych
sukcesów na dalsze lata pracy.
Zeszły rok rudzcy strażnicy
miejscy mogą zaliczyć do bardzo
udanych. Podjęli prawie 33 tys. interwencji, zainterweniowali niespełna 14 tys. razy w sprawach
zgłoszonych przez mieszkańców
Rudy Śląskiej, skierowali 446
wniosków do sądu, nałożyli 2,7
tys. mandatów karnych o wartości

Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska-Nowy Bytom

prawie 300 tysięcy złotych, ujęli 54
sprawców przestępstw. Z kolei
w pierwszej połowie tego roku statystyki te kształtowały się następująco: około 1,7 tys. podjętych interwencji, 152 skierowane wnioski do
sądu, 1400 mandatów karnych na
kwotę prawie 160 tysięcy złotych.
Statystyki pokazują, że w roku
2012 ujęto o cztery razy więcej
sprawców przestępstw w stosunku
do roku poprzedniego, a także zanotowano o 52 więcej wykroczeń
przeciwko porządkowi publicznemu oraz wszczęto o 3734 interwencje więcej niż w roku 2011.
– Dane te świadczą o tym, że
w naszym mieście z każdym rokiem
jest coraz bezpieczniej – stwierdza
Andrzej Nowak, rzecznik prasowy
rudzkiej Straży Miejskiej. – Będziemy w dalszym ciągu starać się, żeby
rudzianie czuli się dobrze i bezpiecznie, ponieważ dla każdego

człowieka poczucie bezpieczeństwa
stanowi jedną z najważniejszych
potrzeb – dodaje
W Rudzie Śląskiej strażnicy
miejscy realizują różne programy
profilaktyczne, m.in. program
„Bezpieczna szkoła”, ,,Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne
wakacje – mandat zaufania” czy
„Jestem sobą – jestem trzeźwy,
czyli zero tolerancji dla nietrzeźwości”.
Straż Miejska w Rudzie Śląskiej powstała w kwietniu 1991 r.
Pracę w formacji rozpoczęło
7 strażników miejskich. Obecnie
rudzka straż ma 76 funkcjonariuszy – 11 strażniczek i 65 strażników, wykonujących zadania związane z zapewnieniem ładu
i porządku publicznego oraz 3
pracowników na stanowiskach
administracyjnych.
AL
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Rudzkie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych może ostatnie tygodnie zaliczyć do udanych. Spółka po wprowadzeniu nowych zasad
gospodarki odpadami odbiera dziś śmieci już od ponad 500 tysięcy mieszkańców z 15 śląskich miast i gmin. – Za nami bardzo ciężki
okres przetargów w gminach na odbiór i zagospodarowanie odpadów, teraz przed nami sporo pracy. Musimy sprostać wyzwaniu,
jakim jest rewolucja śmieciowa – podkreśla prezes PUK Rafał Pamuła.

System stabilizuje się…
Do czerwca br. Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych odbierało odpady z trzech miast: Rudy Śląskiej,
Pyskowic i Jastrzębia Zdroju. Dziś
rudzka spółka obsługuje 15 śląskich
miast i gmin. PUK odbiera odpady
m.in.: z Rudy Śląskiej, Raciborza,
Żor, Pyskowic, Świętochłowic

Grupa Tönsmeier już dziś jest zaliczana do jednych z największych
w branży. Do czerwca br. spółki należące do grupy odbierały odpady
od 1,2 mln osób. Od 1 lipca ich zasięg zwiększył się znacznie. Cała
grupa dysponuje ponad 200 specjalistycznymi pojazdami. W Rudzie

i podsumowania. Prezes Rafał Pamuła przyznaje, że nie wszystko poszło tak, jak powinno i jak oczekiwały tego władze Rudy Śląskiej oraz
innych miast. Najważniejszy problem jaki pojawił się przed spółką,
to brak pojemników na odpady.
Choć spółka zamówiła je już na po-

Biuro Obsługi Klienta przyjmuje na bieżąco wszystkie informacje.

Konferencja prasowa zarządu PUK oraz władz miasta Bytom.

i Bytomia. W dwóch kolejnych
gminach (Jastrzębie Zdrój, Pawłowice) spółka odbiera odpady, jako
podwykonawca.
Bytom jest jednym z ostatnich
miast, w którym PUK wygrał przetarg na odbiór i zagospodarowanie
odpadów. – Wygrany przetarg w Bytomiu to dobra informacja również
dla mieszkańców Rudy Śląskiej.
Rozwój firmy na okolicznych rynkach na pewno przełoży się na
wzrost miejsc pracy w siedzibie firmy jak również na możliwości inwestycyjne – dodaje prezes Rafał Pamuła.
PUK w Rudzie Śląskiej jest jedną
z ośmiu spółek Grupy Tönsmeier
Polska. Cała grupa zatrudnia
w chwili obecnej prawie 1200 osób.
Kolejnych stu pracowników ma być
zatrudnionych w najbliższych
dniach. Niewiele osób wie, że centrala całej grupy mieści się właśnie
w Rudzie Śląskiej. – Centrala w formie wydzielonej spółki zajmuje się
obsługą i koordynacją całej naszej
grupy w Polsce. Posiadamy tutaj
bardzo wiele scentralizowanych
obszarów – na miejscu mamy dział
informatyki, dział kadr i płac – mówi Rafał Pamuła.

Śląskiej do odbioru i zagospodarowania odpadów PUK wykorzystuje
ponad 60 pojazdów. Niedawno
spółka kupiła sześć nowoczesnych
śmieciarek, które kosztowały spółkę około 5 mln złotych.
Trzy miesiące funkcjonowania
znowelizowanej ustawy śmieciowej
to dobry czas na pierwsze oceny

czątku obecnego roku, szybko okazało się, że jest ich po prostu za mało! – Obserwujemy sygnały świadczące o tym, że sytuacja w Rudzie
Śląskiej po wprowadzeniu ustawy
śmieciowej wreszcie ulega stabilizacji. Przede wszystkim zauważamy
coraz mniejszą liczbę zgłaszanych
interwencji – mówi prezes PUK. –

A te, które się pojawiają, dotyczą
bardziej złożonych przypadków niż
brak pojemnika, czy też harmonogramu. Na przykład mieszkaniec podaje w deklaracji adres, pod którym
powinniśmy go obsłużyć, ale w oficjalnych dokumentach go nie ma
i pojawia się olbrzymi problem
z ustaleniem tego adresu – wyjaśnia.
PUK ustawił na terenie Rudy
Śląskiej setki nowych pojemników
na odpady. Jednak wciąż jeszcze
ich brakuje, zwłaszcza tych do segregacji odpadów. Choć z drugiej
strony spółka otrzymuje sygnały, że
w niektórych miejscach jest ich za
dużo. – To niewątpliwie jest dowód
na to, że sytuacja się stabilizuje –
podkreśla prezes.
Z pierwszych szacunkowych danych można wnioskować, że w Rudzie Śląskiej „rewolucja śmieciowa” przynosi efekty. Tylko
w pierwszym miesiącu obowiązywania nowych zasad PUK zebrał
w Rudzie Śląskiej cztery razy więcej szkła niż wcześniej oraz dwa

razy więcej śmieci ponadgabarytowych. Tylko z jednej posesji pracownicy PUK odebrali około 60
worków ze śmieciami. Niestety
jest i druga strona medalu. Nie
wszyscy zdążyli przyzwyczaić się
do nowych wymagań, jakie stawia
ustawa śmieciowa.
– Obserwujemy zwiększenie
ilości odpadów selektywnych.
Obserwujemy również spadek
jakości segregowanych odpadów.
Wzrosła ilość zanieczyszczeń. To
niestety stwarza dodatkowe problemy i podnosi koszty obsługi
całego systemu – informuje prezes Rafał Pamuła. – Chciałbym
przy okazji zaapelować do mieszkańców, aby chętniej z nami
współpracowali i przyjrzeli się
temu, co i jak wrzucają do kontenerów. Dziękuję również tym,
którzy selekcjonują śmieci prawidłowo – to dla nas niezwykle
istotne i ułatwia nam pracę – dodaje.
Monika Herman-Sopniewska

Rewolucja
śmieciowa
w Rudzie
3,6 tys.

nowych pojemników
na odpady

106,5 tys.

rozdanych worków

15,6 tys.

pojemników na
odpady w całym mieście

3,9 tys.

ton odpadów
zebrano w sierpniu
PUK ustawił na terenie Rudy Śląskiej setki nowych pojemników na odpady.

Foto: MS

Biuro Obsługi Klienta PUK
czynne: pn, wt, śr, pt: 8:00-16:00, czw: 8:00-16:30, puk@toensmeier.pl

Problem z odpadami? Chętnie pomożemy – Zadzwoń!
32 248 10 81-83 wew. 251 32 342 30 29
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Ogłoszenia

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
nieruchomości do oddania w dzierżawę w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego na czas nieoznaczony, mieszczącej się na terenie
ośrodka wypoczynkowego ,,Borówka” znajdującego się w Mikołowie 43–190 przy ulicy Malinowej
45a przeznaczonej na cele związane
z prowadzeniem działalności gastronomiczno-handlowej lub innej
za zgodą Lasów Państwowych.
Szczegółowe informacje znajdują
się na tablicy ogłoszeń MOSiR-u
i Urzędu Miasta Ruda Śląska. Dodatkowych informacji udziela Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział
Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen.
Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska.

www.wiadomoscirudzkie.pl

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

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

Baran – W tym tygodniu wszystko
może się zdarzyć. Przygotuj się na zmiany i możliwości jakie Ci da los. Nie broń
się i wyjdź naprzeciw nowym wyzwaniom, a zaowocują one w przyszłości.
Byk – To będzie dobry tydzień, uda
Ci się zrealizować wszystko co zaplanowałeś na ten czas, a w weekend odpoczniesz poza miastem. Uważaj na nerwy,
możesz być nieco drażliwy.
Bliźnięta – Nic Ci się nie będzie
chciało. Pozwalając sobie na więcej luzu, możesz popełnić drobne błędy i czegoś nie zauważyć. W pracy nie bierz
zbyt dużo na swoje barki, a gdy pracujesz, skup się.
Rak – To dla Ciebie trudny czas, który postawi Cię przed dokonaniem wyboru między ważnymi dla Ciebie sprawami. Nie bój się zmian. Nawet gdy coś
musi się zakończyć, niedługo rozpocznie się coś nowego i pozytywnego.
Lew – To dla Ciebie świetny czas,
będziesz się czuł panem swego losu.
Energia, siła, odwaga i upór pozwolą Ci
pokonać wszelkie trudności. Masz szansę załatwić teraz nawet te najtrudniejsze
sprawy.
Panna – Po nadrobieniu zaległości
zapragniesz coś zmienić i zakończyć
w swoim życiu. To w dalszym ciągu
czas zmian dla Ciebie i nowych wyzwań. W weekend postaraj się odpocząć, domowe spa dobrze Ci zrobi.
Waga – Zajmiesz się sprawami
związanymi z urzędami. Będziesz układać dokumenty, segregować, podpisywać umowy. Uporządkujesz wszystkie
pisma i pozałatwiasz sprawy z nimi
związane.
Skorpion – To czas na naukę i zdobywanie wiedzy. Być może przeczytasz
ciekawą książkę lub zapiszesz się na
kurs, a może w pracy nauczysz się
czegoś nowego. Zdasz wszystkie
egzaminy.
Strzelec – Pozamykasz stare zobowiązania, zrobisz porządek z dokumentami i znajdziesz czas, by zadbać o swą
urodę i zdrowie. W sobotę możesz poznać kogoś interesującego.
Koziorożec – To czas zgody i miłości. Choć może nie do końca zapomniałeś o urazach, to postanowisz się pogodzić i okażesz zrozumienie. W miłości
uczucia przeważą nad rozumem.
Wodnik – Wolności – tego będziesz
pragnął w tym tygodniu. Możesz mieć
dość obowiązków w pracy czy w domu
i zechcesz się choć na chwilę wyrwać.
Będzie się dużo działo, a Ty z radością
przyjmiesz nowe wydarzenia.
Ryby – Odczujesz przychylność otoczenia i losu. Jeśli masz coś ważnego do
załatwienia, właśnie teraz możesz to zrealizować. Jeśli szukasz pracy, to doskonały moment na jej pozyskanie.

Nina Piątek
córka Barbary i Piotra
ur. 18.09. (2990 g, 53 cm)

Maja Szuraj
córka Sandry i Adama
ur. 19.09. (3750 g, 59 cm)

Julia Pawlik
córka Justyny i Jana
ur. 16.09. (2850 g, 51 cm)

Kacper Ściborowski
syn Aleksandry i Krzysztofa
ur. 16.09. (3920 g, 60 cm)
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Zapraszamy
Przezabawna sztuka austriackiego komika Wolfganga Weinbergera SEX
GURU, wielki przebój West Endu, doczekała się wreszcie polskiej adaptacji
w reżyserii Gabriela Gietzky’ego. W roli tytułowej – jeden z najsłynniejszych
i najlepszych polskich aktorów – TOMASZ KOT, który zaskoczy Was tym,
ile wie o Waszym seksie. SEX GURU to rozpustnie śmieszna interaktywna
sztuka dla dorosłych, w której Tomasz Kot będzie naszym przewodnikiem po
seksualnym labiryncie. Aktor w komediowy, pikantny, ale zdystansowany
sposób przedstawi widzom wiele praktycznych porad i wskazówek jak urozmaicić ich życie erotyczne. Na SEX GURU zapraszamy 17.10.13 do CK Katowice.
Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia na SEX GURU.
Wystarczy wysłać SMS-a o treści wiad.guru + imię i nazwisko pod numer
71100. Na SMS-y czekamy do 27.09.2013 do godz. 15.00 (koszt SMS-a to 1
zł + VAT, tj. 1,23 zł).

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne Entuzja

REKLAMA

REKLAMY

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Michała Ogińskiego, które zostaną oddane w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawców z istniejących
ogródków rekreacyjnych, ul. Obrońców Westerplatte, która zostanie
oddana w najem z przeznaczeniem gruntu pod urządzenie infrastruktury technicznej, ul. Emilii Plater, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem na dojazd do działki nr 2293/136 i pod parking. ul.
Smoluchowskiego, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do 3 lat
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Husarskiej,
która zostanie oddana w dzierżawę pod istniejące ogródki rekreacyjne,
ul. Ułańskiej, która zostanie oddana w dzierżawę pod istniejące ogródki
rekreacyjne, ul. Poligonowej, która zostanie oddana w dzierżawę pod
istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Rycerskiej, która zostanie oddana
w dzierżawę pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Ułańskiej, która
zostanie oddana w dzierżawę pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul.
Szyb Powietrzny, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod
istniejący kiosk handlowy, ul. Kokotek, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejącą wagę samochodową, ul. Zabrzańskiej,
która zostanie oddana w najem w celu ekspozycji reklamy.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja:
Anna Piątek (redaktor naczelna), Monika Herman-Sopniewska (sekretarz redakcji), Krzysztof Zioło (redaktor techniczny). Dziennikarze:
Sandra Hajduk, Magdalena Szewczyk, Agnieszka Pach, Robert Połzoń. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-6097, fax 32 248-74-10.
Dział ogłoszeń, promocji, reklamy i marketingu: Izabela Nowrotek,
tel. 512-295-227, Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Hanna Matysek,
tel. 512-799-211, Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn.-pt. 8.00-16.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl, e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie
publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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URASOL

ZAPRASZAMY NA NAUKĘ
I DOSKONALENIE PŁYWANIA
DLA DZIECI I DOROSŁYCH

RESTAURACJA URASOL

ul. Kłodnicka 54a,
PUB ATMOSFERA ul. Pordzika 1
Organizujemy wszelkiego rodzaju uroczystości. Oferujemy catering,
na życzenie Klienta wystrój stołów
oraz pełna obsługa.
tel. 510-070-858, 501-068-720, 504-167-542

BASEN – RUDA ŚLĄSKA 1
ZAPISY: tel. 606-332-071
e-mail: spjunior@interia.pl
WWW.SPJUNIOR.PL

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. Równoległa 9/3,
ul. Ignacego Nowaka 4/6,

ul. Ignacego Nowaka 2/12,		
ul. Stefana Żeromskiego 14a/2,

ul. Ignacego Nowaka 2/8,
ul. Piotra Niedurnego 50b/9

stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż prawa
wieczystego użytkowania gruntu o łącznej pow. 435,00 m2
składającego się z działek: nr 2693/228, 2697/229, 2701/363,
KW GL1S 00001223/4 położonych w Rudzie Śl.10 przy ul.
Sygietyńskiego 5 wraz z zabudowaniami
o powierzchni użytkowej 127,89 m2
I. Warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin
nieruchomości, które wyznacza się na dzień 10.10.2013 r. od godz.
12.00 do 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją
nr 5 przy ul. Różyckiego 30 w Rudzie Śl.-Wirku (tel. 32 242-0935).
2. Przed złożeniem oferty, zainteresowany nabyciem ww.
nieruchomości powinien zapoznać się z jej dokumentacją posiadaną
przez RSM (w Dziale Technicznym przy ul. Magazynowej 12, pokój
314, tel. 231) oraz sprawdzić jej przeznaczenie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruda Śląska,
w celu wyeliminowania ryzyka zakazu wykonywania zamierzonej
działalności.
3. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni ( ul. Magazynowa 12 w Rudzie
Śląskiej, pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu
wraz z zabudowaniami przy ul. Sygietyńskiego 5” w terminie do
dnia 11.10.2013 r. do godz. 9.00.
4. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 15.000,00 zł słownie
piętnaścietysięcy zł, na konto PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020
2401 0000 0302 0039 3751 i dołączenie kserokopii wpłaty do
oferty.
5. Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00 zł
+ obowiązujący VAT i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty oraz
zgłoszenie się z dowodem wpłaty do Działu Księgowości, pokój
318 w celu odbioru faktury VAT.
II Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta,
b) koncepcję zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruda Śląska,
c) cenę minimalną za nieruchomość gruntową wraz z zabudowaniami
(nie może być równa i niższa od ceny wyjściowej tj. 150.000,00 zł
+ VAT) .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2013 r. o godz.10.00 w siedzibie
RSM ul. Magazynowa 12, Ruda Śl. 1, pokój 317.
Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie jego kosztów
nie podlega zwrotowi tylko w przypadku unieważnienia przetargu lub jego
odwołania bez winy oferenta.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie
zwrócone do 7 dni po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przetargu przez
Zarząd.
Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na
poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu.
Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta
zostanie przyjęta, nie dokona wpłaty całości zaoferowanej w ofercie
kwoty w terminie 30 dni od zatwierdzenia wyników przetargu.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1
miesiąca od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Spółdzielni zatwierdzającej
wyniki przetargu, w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez RSM.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy, pokój
118 i 100, tel. 32 248-24-11 wew. 311 lub 267.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza
przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia
umowy na ustanowienie odrębnej własności do niżej wymienionych mieszkań
I Przetarg
w Rudzie Śl.-Bykowinie:
ul. Gwarecka 19/7, 1 p. + k., parter
w Rudzie Śl.-Nowym Bytomiu:
ul. Obr. Westerplatte 11d/7, 3 p. + k., III piętro
w Rudzie Śl.-Kochłowicach:
ul. Oświęcimska 85b/53, 2 p. + k., X piętro
w Rudzie Śl.-Halembie:
ul. Solidarności 15b/5, 2 p. + k., I piętro
w Rudzie Śl.-Wirku:
ul. Paderewskiego 3a/38, 4 p. + k., VII piętro
w Rudzie Śl.-Orzegowie:
ul. Kr. Jadwigi 6a/2, 1 p. + k., parter
ul. Bytomska 5c/4, 2 p. + k., I piętro
w Rudzie Śl.-Nowym Bytomiu:
ul. Niedurnego 38b/20, 2 p. + k., II piętro
ul. Smolenia 2a/2, 2 p. + k., parter
w Rudzie Śl.-1:
ul. Wolności 7a/4, 2 p. + k., I piętro
ul. Norwida 18b/12, 2 p. + k., III piętro
w Rudzie Śl.-Bielszowicach:
ul. Chroboka 26/3, 2 p. + k., parter

kwota wywoławcza mieszkania:

o pow. 30,90 m2 

60.540,- zł

o pow. 55,10 m2 

120.662,- zł

o pow. 43,82 m2 

86.140,- zł

o pow. 45,54 m2 

102.760,- zł

o pow. 70,10 m2 
II Przetarg

144.169,- zł

o pow. 38,00 m2 
o pow. 50,49 m2 

84.560,- zł
129.470,- zł

o pow. 37,80 m2 
o pow. 35,80 m2 

88.140,- zł
77.994,- zł

o pow. 47,00 m2 
o pow. 43,10 m2 

120.913,- zł
98.850,- zł

o pow. 66,00 m2 

111.663,- zł

Warunki uczestnictwa w przetargu:
1.
Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lub spółdzielczego własnościowego prawa
w zasobach RSM.
2.
Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 – pisemnej oferty w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy ul. .................................” do dnia 15.10.2013 r. do
godz. 13.30.
3.
Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni RSM. Wpłacenie
wadium w wysokości 5.000,00 zł oraz 100,- zł + 23%VAT tytułem opłaty przetargowej na każde mieszkanie, o które oferent
się ubiega (dot. również członków oczekujących) przelewem do dnia 15.10.2013 r. do godz. 13.30 i dołączenie kserokopii
dowodu wpłaty do oferty. Nr konta bankowego: 67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16.10.2013 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium.
Obecność nie jest obowiązkowa.
Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę ponad kwotę
wywoławczą.
Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz remontowy Spółdzielni.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z ewentualną wymianą okien (do 5 lat).
Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.
W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta bankowego nie później niż 7 dni od
pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku, proszone są
o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot.
przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej
stroną w przeprowadzanej transakcji będącej wynikiem przetargu.
Pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed wszystkimi pozostałymi oferentami mają członkowie oczekujący na
mieszkanie w naszej Spółdzielni, jeżeli zaoferują kwotę wywoławczą. Członek oczekujący może objąć tylko jedno mieszkanie,
bez względu na ilość złożonych ofert.
Jeżeli do przetargu przystąpi kilku członków oczekujących, przetarg wygrywa ten oferent, który posiada najniższy nr umowy
(najdłuższy okres oczekiwania na mieszkanie).
Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 14.10.2013 r. w godz. od 14.00 do 16.00.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 1 miesiąca od dnia wniesienia wylicytowanej
kwoty w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209, 290.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.
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OGŁOSZENIA DROBNE

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

 Audi A4, 1,9 TDI, avant, 1997 r.,
przebieg 230 tys., cena 7,5 tys., tel. 601081-517.

R Przeprowadzki, tel. 692-777-256.

R Bykowina – sprzedam kawalerkę, 36
m2, 90 tys. GABRIEL, tel. 607-706692.

PRACA

R SERWIS AGD – naprawa pralek.
Tel. 530-412-007.
R Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu.
Natychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32
240-83-20, 32 240-83-21.
R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
R REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
R Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408,
32 252-97-79.
R Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53,
501-83-55-81.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.
 Kompleksowe remonty mieszkań.
Tel. 508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.

R Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
R
Wirek, dwupokojowe, 40 m2, 78
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 91 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Nowy Bytom, dwupokojowe, 50 m2,
58 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
R Wirek, trzypokojowe, 47 m2, 125
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Bykowina, dwupokojowe, 49 m2,
115 tys., www.ANEL.pl tel. 502-052885.
R W Rudzie Śl.-Kochłowicach –
NOWE domy szeregowe 105 m2,
265 tys., www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 605-731250.
R Wirek – sprzedam kawalerkę w kamienicy, 45 tys. GABRIEL, tel. 607706-692.
R Szukam lokalu w Rudzie Śląskiej do
wynajęcia pod działalność gastronomiczną, powierzchnia min. 200 m2. Tel.
504-167-542.
R Ruda, sprzedam komfortową kawalerkę, tel. 602-450-869.

R Sprzedam dwupokojowe, Godula,
tel. 692-777-256.
R Sprzedam M-4 po remoncie, Bykowina, 62 m2. Tel. 607-159-790.
R Sprzedam garaż Szyb Zofii, tel. 692777-256.
R Wynajmę mieszkanie 2 pokoje – Wirek, tel. 508-715-069.
R Odstąpię sklep z wyposażeniem w
Rudzie Śląskiej-Bykowinie. Tel. 500474-705.
R Halemba – sprzedam dwupokojowe,
48 m2, 140 tys. GABRIEL, tel. 607-706692.
R Sprzedam atrakcyjną kawalerkę w
Goduli, 37 m2, po generalnym remoncie. Tel. 518-342-499.
R Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, I
piętro, umeblowane. Wirek, ul. Lecha.
Tel. 515-050-546.

NAUKA
R Bezpłatna Policealna Szkoła Antyterroryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 32
203-27-01, 605-294-324, www.gromochrona.pl.
R Agent ochrony – kursy do licencji,
raty (praca) Katowice 32-203-27-01,
605-294-324, grom@grom-ochrona.pl.
R Angielski – korepetycje, matura, dojazd. Tel. 796-460-963.
R
Angielski – korepetycje. Tel. 32
240-65-93, 692-664-522, wieczorem.

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

R Wynajmę lokal użytkowy na działalność gospodarczą ok. 60 m2 na deptaku Wirek, kwota 1.400 zł netto. Tel.
883-401-000.

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

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

R
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 793-780654.


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

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

R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę,
Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507572-625.

R CODZIENNIE NOWE OFERTY
TANICH MIESZKAŃ na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.
PL


Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507572-625.

R Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
R Kompleksowe remonty mieszkań, fachowe doradztwo i obsługa,
szybkie terminy. Tel. 604-504-057,
repostor@poczta.fm.
R ,,REM-BUD” tynki maszynowe, gipsowe oraz cementowo-wapienne. Tel.
791-111-370.
R Domofony, serwis RTV. Tel. 500540-743.
R Usługi transportowe, przeprowadzki.
Szybko, tanio, solidnie. Tel. 605-109517.

R Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio,
58 m2, 128 tys., Wirek, LOKATOR, tel.
793-396-040.
R Sprzedam mieszkanie Godula-Latki. Tel. 696-163-767.

R

Matematyka. Tel. 504-514-537

MOTORYZACJA

 Praca na produkcji w Siemianowicach Śląskich. Wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Telefon: 605-884-484, 519-344019 lub mail: magdalena.polak@lavoro.com.pl.

RÓŻNE
R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517472-138.
R Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.
R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607912-559.

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

DOMY wolno stojące na nowo powstałym osiedlu
„Srebrne Stawy” w Bytomiu-Szombierkach
pow. 118 m2 i 144 m2
Posiadłość
207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Dom wolno stojący Wirek
212/1425 
435 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 258/750 
550 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 252/680 
780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 250/682 
460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula
240/508
499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 749 m2	
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 763 m2 	
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 814 m2 
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 956 m2 
98 zł/m2
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom
29 m2 
40 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Godula
36 m2 
99 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
39 m2 
95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
43 m2 
65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
47 m2 
125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
44 m2 
99,5 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bykowina
48 m2 
120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
55 m2 
105 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Bykowina
53 m2 
120 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
78 m2 
205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda
95 m2 
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
113 m2
69 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
62 m2 
1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula
54 m2 
800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek
44 m2 
1000 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2 
199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2 
1200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
90 m2 
3000 zł/m-c
Ruda Śl.-Bykowina
200 m2 
55 tys.

R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607468-787.
R Prawa do akcji KOMPANII
WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-851852.

NIERUCHOMOŚCI

R Antyki, starocie, meble, figurki, zegary, inne kupię. Tel. 515-533-560.

Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32
602-521-635, 509-089-219
508-1750863

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

www.stemark.pl

R
Sprzedam pianino. Tel 696-163767.
R Sprzedam kino domowe Panasonic
SC-HT 878/SC-HT870, SC-HT520.
Tel. 510-726-675.
R Sprzedam kury nioski 10-miesięczne
– 12 zł, 3-miesięczne kolorowe – 18 zł,
Halemba, tel. 601-081-517.

R Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
R Skup samochodów wszystkich
marek, stan obojętny. Tel. 32 27505-47, 603-534-003.

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

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

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w
rejonie: ul. Klary, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem
pod istniejące garaże, ul. Kędzierzyńskiej – Przy Kolei, które zostaną
oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek
rekreacyjny.


GWARANTOWANA PRACA
NIEMCY. Opiekun osoby starszej, kurs
językowy,
rekrutacja.z@personalne.
com.pl, tel. 534-456-769.

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

R Wynajmę mieszkanie w Rudzie Śląskiej – 2 pokoje. Tel. 602-464-909.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 Zatrudnię do pracy w Niemczech
– opieka nad seniorami. Tel. (32)27109-66, 781-989-873.

DOMY

R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 24004-01.

R KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405. ANEL.

DZIAŁKI

R Centralne ogrzewanie, wod.-kan.,
gaz. – sprzedaż, usługi. Tel. 501-727479, 32 248-75-41 po 18.00.

 Zatrudnię – kelnerki (studentki) do
obsługi przyjęć okolicznościowych
(Katowice-Ligota). Tel. 606-623-030.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJEM

USŁUGI

LOKAL

Ogłoszenia

Zatrudnimy
kierowcę autobusu
miejskiego
Wymagane:
prawo jazdy kat. D, aktualne
orzeczenie psychologiczne,
ukończony kurs kwalifikacyjny
na przewóz osób,
zaświadczenie o niekaralności,
doświadczenie w pracy
na podobnym stanowisku.
Kontakt:
Rudpol-OPA Sp. z o.o
41-701 Ruda Śląska,
ul. Szyb Walenty 50
tomasz.pielok@rudpol-opa.pl
tel. 504-124-565
centrala. 32 34-47-100

PODZIĘKOWANIE
Za wyrażone współczucie,
złożone wiązanki
oraz za udział w pogrzebie

śp. Stefanii Szczyrba
serdeczne podziękowania
składa
mąż z rodziną
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy
Partyzantów z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego są niezabudowane nieruchomości
gruntowe położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Partyzantów, obręb Bielszowice, k.m. 4:
•
nr 3265/147 o powierzchni 676 m2, KW nr GL1S/00042034/1, (działy III i IV ww. księgi są wolne od
wpisów);
•
nr 3264/147 o powierzchni 563 m2, KW nr GL1S/00020896/1 (w dziale III księgi wieczystej wpisane
jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inna nieruchomością, dział IV jest wolny od wpisów)
- z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska,
•
nr 3266/147 o powierzchni 722 m2 , KW nr GL1S/00044229/9 (w dziale III   wpisane jest ograniczone
prawo rzeczowe, dział IV jest wolny od wpisów) – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Każda z działek pod zabudowę mieszkaniową zostanie sprzedana z udziałem wynoszącym 1/6 część działki
nr 3266/147. Nieruchomości stanowią własność Gminy Miasta Ruda Śląska.
Pierwszy przetarg, który odbył się 19.08.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997
r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 11.06.2013 r.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr
3264/147 i 3265/147 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem gruntów pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN2), z tym, że działka nr 3265/147 fragmentarycznie
stanowi również teren dróg wewnętrznych (symbol planu KDW), działka nr 3266/147 stanowi teren dróg wewnętrznych (symbol planu KDW).
Zbywane działki są niezagospodarowane, zatrawione oraz porośnięte drzewami i krzewami, położone
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów zielonych, posiadają nieregularny kształt zbliżony do
prostokąta, obniżają się w kierunku zachodnim. Dojazd do nieruchomości inwestycyjnych z drogi publicznej
ul. Partyzantów powinien odbywać się poprzez działkę drogi wewnętrznej nr 3266/147 – w celu lokalizacji
zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej
6,00 m od krawędzi ul. Partyzantów. Przez działkę nr 3266/147 przebiega rów terenowy, który nie posiada
odbiornika.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą – dla każdej z nw. działek łącznie z udziałem wynoszącym 1/6 część działki nr 3266/147 (droga dojazdowa):
– dla działki nr 3265/147:
47.000,00 zł,
– dla działki nr 3264/147:
37.000,00 zł,
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki
obowiązującej w dacie nabycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.10.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z 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 23.10.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości podanej w pełnej
treści ogłoszenia, przelewem na konto i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy
zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług wg obowiązującej stawki podlega zapłacie
nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty
i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza
się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub
nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również
cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie
nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217), tel. 32 24490-56.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II
piętro, obok pokoju 217) wykazu wolnego lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 75 o powierzchni
użytkowej 18,00 m2 położonego w zespole 40 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Lwa Tołstoja, który zostanie sprzedany w drodze przetargu z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki nr
2321/44, na której garaż jest usytuowany i ustanowieniem
odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 2323/44.

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. Kędzierzyńska nr 2/6,
ul. Wojska Polskiego nr 5/6,
ul. Tadeusza Kościuszki nr 7/3,
ul. Jerzego Kukuczki nr 1a/10
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Ogłoszenia

Sport

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Trzy gole za trzy punkty

Drużyna Sarmacji okazała się bardzo wymagającym przeciwnikiem.

W poprzednim sezonie dwa mecze Grunwaldu z Sarmacją Będzin
zakończyły się przegraną rudzian.
W sobotę zieloni mieli okazję, by
zrewanżować się za ostatnie niepowodzenia. Sztuka ta udała się gospodarzom głównie dzięki bardzo dobrej grze Michała Brzozowskiego.
W pierwszej połowie z minuty na
minutę gospodarze grali coraz lepiej,
jednak ich coraz groźniejsze akcje
znalazły odzwierciedlenie w wyniku
dopiero w 45 minucie. Po strzale
Kota w piłkę źle trafił Brzozowski,
mimo tego futbolówka odbiła się od
bramkarza Sarmacji i wtoczyła się
do bramki.

Foto: RP

– W pierwszej części spotkania
mogło wyglądać to tak, jakby drużyna Sarmacji była lepszym zespołem
od nas. Dłużej utrzymywali się oni
przy piłce, jednak w tej grze liczą się
bramki. Tak jak przeciwnik nie
ustrzegliśmy się błędów – mówi Teodor Wawoczny, trener Grunwaldu.
Druga odsłona tego spotkania
przyniosła o wiele więcej emocji.
Mimo śmielszych ataków Grunwaldu to goście z Będzina w 69 minucie
zdołali wyrównać. Po strzale zawodnika Sarmacji piłka odbiła się od
Szczypiora i wpadła do bramki. Na
odpowiedź gospodarzy kibice czekać
musieli 18 minut. Lewą stroną świet-

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Slavia na kolanach
Ciężkie chwile przeżywa drużyna
Slavii Ruda Śląska. Po sobotniej porażce 2:5 z LKS-em Zieloni Żarki, trener rudzian Roman Cegiełka podał się
do dymisji.
W pierwszej połowie do ataku ruszyli gospodarze. Już w szóstej minucie świetnym podaniem przez Rejmanowskiego został obsłużony Klimas,
ale po uderzeniu tego drugiego piłka
minęła prawy słupek bramki. Do przerwy mecz był dość wyrównany, jednak
pierwsi receptę na to jak pokonać
bramkarza przeciwnika znaleźli piłka-
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rze Zielonych Żarki, którzy w 31 minucie zdobyli gola. Gospodarze nie
poddawali się i coraz bardziej składnymi akcjami niepokoili bramkarza gości, efekt przyniosło to dopiero w 41
minucie, gdy po dośrodkowaniu z rzutu wolnego efektowną bramkę strzelił
Pożoga.
– Nie było wykończenia w naszej
grze. Jeden błąd z tyłu, dopuszczamy
do strzału no i tracimy gola. Będziemy
walczyć w drugiej połowie. Udało nam
się doprowadzić do wyrównania musimy teraz strzelić kolejne bramki – mó-

nie przedarł się Brzozowski, który
w polu karnym ograł jednego
z obrońców i posłał piłkę do siatki.
Sarmacja jednak nie odpuściła. W 82
minucie po krótkim rozegraniu rzutu
rożnego ładnym strzałem popisał się
Misztal doprowadzając tym samym
do wyrównania. Wynik spotkania
ustalony został dopiero w doliczonym czasie gry, gdy po rzucie wolnym jeden z piłkarzy gości dotknął
piłki ręką w polu karnym i arbiter był
zmuszony podyktować jedenastkę.
Do piłki podszedł Brzozowski i pewnym uderzeniem po raz drugi wyprowadził Grunwald na prowadzenie.
– Cała drużyna dzisiaj zasłużyła
na zwycięstwo. Nasza gra wyglądała
dziś bardzo dobrze. Cieszymy się
z punktów, bo był to ciężki przeciwnik. Drużyna Sarmacji była bardzo
dobrze przygotowana – tłumaczy
Michał Brzozowski, zawodnik
Grunwaldu. – Strzelałem już wcześniej karne. Były nerwy, ale wiedziałem co mam zrobić i udało się – dodaje.
Grunwald Ruda Śląska – Sarmacja Będzin 3:2 (1:0)
Grunwald Ruda Śląska: Majchrzak – Szczygieł, Szpoton (kpt),
Szczypior, Wolek, Maciongowski,
Dreszer, Jagodziński, Łęcki, Brzozowski, Kot
Trener: Teodor Wawoczny

wił w przerwie Robert Szaruga, zawodnik Slavii.
Druga połowa jednak przebiegła zupełnie inaczej niż by tego sobie życzyli
rudzianie. Goście strzelili aż cztery bramki, na co zawodnicy Slavii byli w stanie
odpowiedzieć tylko jednym golem Zalewskiego. Do wyniku 2:3 gospodarze
próbowali jeszcze groźnie atakować
bramkę Zielonych, jednak wraz z upływem czasu i stratą kolejnych goli gra Slavii była coraz mniej efektywna.
Slavia Ruda Śląska – LKS Zieloni
Żarki 2:5 (1:1)
Skład: Franke – Chmurczyk, Met,
Szaruga, Puschhaus – Moritz, Kowalik, T. Rejmanowski, M. Rejmanowski, Klimas – Pożoga
Trener: Roman Cegiełka
REKLAMA
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Piłka nożna

Turniej maluchów

Zawodnicy chociaż mieli osiem lat albo i mniej, ambitnie walczyli na boisku.

Chociaż mają zaledwie osiem lat
albo i mniej, to nie można im zarzucić braku waleczności i umiejętności. Dzieci z rocznika 2005 i młodsze rywalizowały ze sobą w piłkarskim turnieju rozgrywanym w ramach ligi maluchów. Rywalizacja
odbyła się w piątek a jej gospodarzem był klub MKS Pogoń Ruda
Śląska.
W turnieju wzięły udział cztery
drużyny: MKS Pogoń Ruda Śląska,
UKS Szopienice, Gwiazda Ruda
Śląska i Orlik Ruda Śląska.
– Każda z drużyn zapisana do ligi juniorów musi zorganizować
dwukrotnie w rundzie taki turniej
u siebie. Teraz przyszła nasza kolej.
Turniej rozgrywany jest systemem
każdy z każdym. Mecze trwają po
20 minut – mówił Mariusz Kalisz,
prezes MKS-u Pogoń Ruda Śląska
i dodał: – Rywalizacja jest zacięta,

bo każda z drużyn walczy o punkty.
Te dzieci garną się do gry, więc
trzeba im wyjść naprzeciw. Duża
frekwencja jest najlepszym dowodem na to, że dzieci lubią taką formę spędzania czasu.
Na murawie rywalizowali zarówno chłopcy jak i dziewczynki.
– Piłka nożna jest bardzo fajna.
Na turnieju najważniejsze jest
strzelanie bramek. Może uda nam
się wygrać, a jak nie, to będziemy
wiedzieli, że trzeba więcej trenować
– mówiła siedmioletnia Emilia.
Wyniki wszystkich spotkań:
Pogoń Ruda Śl. – UKS Szopienice
0:8, Pogoń Ruda Śl. – Orlik Ruda
Śl. 1:3, Pogoń Ruda Śl. – Gwiazda Ruda Śl. 1:5, Gwiazda Ruda
Śl. – Orlik Ruda Śl. 1:0, Gwiazda
Ruda Śl. – UKS Szopienice 6:5,
Orlik Ruda Śl. – UKS Szopienice
0:1.

Sportowy rozkład jazdy
Piłka nożna – IV liga – grupa I
28 września, sobota, godz. 16.00 RKS Grodziec – Grunwald Ruda
Śląska
28 września, sobota, godz. 16.00 MLKS Woźniki – Slavia Ruda
Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I
28 września, sobota, godz. 11.00 Urania Ruda Śląska – Naprzód
Rydułtowy
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
28 września, sobota, godz. 16.00 Wawel Wirek – Warta Zawiercie
28 września, sobota, godz. 16.00 MKS Śląsk Świętochłowice – Jastrząb Bielszowice
Futsal – I liga
28 września, sobota, godz. 18.00 AZS UMCS Lublin – SRS
Gwiazda Ruda Śląska
Piłka ręczna – II liga mężczyzn
28 września, sobota, godz. 18.00, hala MOSiRu w Halembie SPR
Grunwald Ruda Śląska – UKS Juvenia Rzeszów. Jest to pierwsze
spotkanie rudzian w nowym sezonie. Gorąco zapraszamy!

Kolumny sportowe zredagowali: Sandra Hajduk i Robert Połzoń
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STARE!!!!

W skrócie

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

Przegrana z beniaminkiem
Urania Ruda Śląska zmierzyła się
w sobotę na wyjeździe z beniaminkiem Ogrodnikiem Cielmice i przegrała 1:0.
Oba zespoły zaczęły to spotkanie
dość zachowawczo. Stopniowo udawało im się jednak dochodzić do sytuacji.
I tak strzał Musiała został wybroniony
przez golkipera gospodarzy, natomiast
po strzale Mikusza z rzutu wolnego
w 21 minucie meczu piłka przeleciała
tuż obok słupka. Po chwili bliscy wykorzystania błędu Pardeli byli piłkarze
Ogrodnika, ale golkipera rudzian asekurował Baran i skończyło się na stra-

chu. W 36 minucie Stawowy posłał
piłkę do Żaka, zaś ten podał do wchodzącego Mikusza, ale zdołali wybić ją
obrońcy gospodarzy. Mimo kilku akcji
żadna z nich nie zakończyła się celnym
trafieniem i oba zespoły schodziły na
przerwę bezbramkowo remisując.
Przerwa w grze dobrze zadziałała
na gospodarzy, którzy tuż po wznowieniu gry przeprowadzili składną akcję, ale znów nie dał się zaskoczyć
bramkarz rudzian. Następnie dużo było gry w środku boiska. Emocjonująco
zrobiło się w 70 minucie. Wtedy to
Baron przejął piłkę od obrońcy Ogrod-

Sukcesy lekkoatletów
nika, po czym został przez niego sfaulowany. Sędzia podyktował rzut karny,
ale piłka uderzona przez Musiała przeleciała tuż obok słupka. Z czasem coraz śmielej poczynali sobie gospodarze. W 76 minucie zawodnik Ogrodnika strzałem z dystansu trafił w swojego
klubowego kolegę, ten jednak zdołał
przejąć piłkę i uderzył prosto w interweniującego Pardelę. Niecałe dziesięć
minut później gospodarze obili poprzeczkę bramki rudzian. W końcu w doliczonym czasie gry starania piłkarzy
z Cielmic zostały nagrodzone. Piłkarze Uranii wyszli do akcji, piłkę prze-

jęli gospodarze i przerzucili ją do
wbiegającego z prawej strony zawodnika. Ten znalazł się w sytuacji sam na
sam z Pardelą i posłał piłkę obok interweniującego golkipera kochłowiczan,
zdobywając tym samym jedyną bramkę, która padła w tym spotkaniu.
Ogrodnik Cielmice – Urania Ruda
Śląska 1:0
Urania Ruda Śląska: Pardela, Baran, Hejdysz, Jańczak, Baron, Musiał, R.Grzesik, Mikusz (‘67 Kolasa),
Zawisza (‘85 A.Wypiór), Stawowy
(‘46 Oczko), Żak (‘46 Miszka)
Trener: Stanisław Mikusz

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Derby dla Wawelu
W sobotnim spotkaniu Jastrząb
Bielszowice przegrał przed własną
publicznością z drużyną Wawelu Wirek 1:2. Jak na derby przystało, w spotkaniu nie brakowało emocji. Szczególnie udzieliły się one piłkarzom
gospodarzy, którzy kończyli mecz
w dziewiątkę.
– Graliśmy dobrze do dwudziestej
drugiej minuty, w której po dośrodkowaniu Kałużnego strzelił bramkę Lokaj. Potem graliśmy już źle. Nie wykorzystywaliśmy sytuacji, straciliśmy

bramkę i sami stworzyliśmy sobie
nerwówkę – mówi Jarosław Zajdel,
trener Wawelu Wirek. – Najważniejsze dzisiaj są trzy punkty – dodaje.
W 50 minucie czerwoną kartkę
otrzymał Mikuła. Po tym osłabieniu
drużyna Jastrzębia otworzyła się, co
goście wykorzystali osiem minut
później, gdy gola strzelił Kałużny.
Gospodarze jednak nie odpuścili. Po
dobrej kontrze w 72 minucie Kaczmarek został obsłużony świetnym
podaniem od Śmigały i zdobył bram-

kę kontaktową. Jastrząb wciąż groźnie kontratakował jednak skutecznie
skrzydła zawodnikom gospodarzy
podcięła kolejna czerwona kartka,
którą otrzymał w 80 minucie Guśtak.
Mimo wielu akcji w ostatnich minutach, wynik meczu nie uległ zmianie.
– Trzeba się wziąć w garść, bo to
nasza ósma porażka z rzędu. Mieliśmy swoje okazje, ale nie potrafiliśmy
ich wykorzystać – mówił po meczu
Michał Kaczmarek, strzelec jedynej
bramki dla Jastrzębia Bielszowice.

Jastrząb Bielszowice – Wawel
Wirek 1:2
Jastrząb Bielszowice: BechtaMikuła, Skudlik, Kubiak, Henisz,
Sikora, Foryś, Janiak, Łukasik,
Guśtak, Hajduga
Trener: Jacek Janiak
Wawel Wirek: Gawlik - Buchcik, Grzywa, Wilczek, Kałużny
K. - Zuga Ostrowski , Majnusz
D., Kałużny G., Lokaj – Przybyła
Trener: Jarosław Zajdel

Futsal – I liga

Niedosyt Gwiazdy
W sobotę ruszyły rozgrywki I ligi
futsalu. Gwiazda Ruda Śląska podejmowała przed własną publicznością debiutanta – BSF Bochnię. Ekipa z Rudy Śląskiej może czuć po
tym spotkaniu niedosyt. Mimo tego,
że przez większość meczu prowadziła, to na 20 sekund przed gwizdkiem kończącym pojedynek dała
sobie strzelić bramkę i musiała zadowolić się remisem.
Gospodarze od początku ambitnie zaatakowali, a taka strategia
szybko przyniosła efekty. Nieco poREKLAMA

nad minutę po gwizdku rozpoczynającym spotkanie Gwiazda objęła
prowadzenie – na strzał z dystansu
zdecydował się Piasecki i otworzył
wynik meczu. Trzy minuty później
do pierwszej groźnej akcji doszli
goście i wykorzystali ją – po indywidualnym wyjściu położył Lasika
Rynduch i umieścił piłkę w siatce,
doprowadzając do remisu. Chociaż
obie strony stwarzały sobie okazje,
na prowadzenie wyszła w końcu
Gwiazda. W dziesiątej minucie Piasecki wycofał piłkę do Grudnia,

W Bielsku-Białej rozegrano
drugi rzut ligi juniorów. Borykająca się z chorobami reprezentacja TL Pogoń zajęła piąte miejsce,
zdobywając 1798 pkt. Mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych niektórzy zawodnicy
uzyskali rekordy życiowe. Na 200
m najlepsza była Angelika Siwczyk, a na 1500 m Dawid Zaczek.
Podwójne zwycięstwo odnieśli
skoczkowie w dal – pierwszy był
Krzysztof Dudek, a drugi Grzegorz Swoboda. Wcześniej, w sobotę 14 września w Opolu odbyły
się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. Dobrze spisali
się na nich podopieczni TL Pogoń
Ruda Śląska. Marta Myszor zwyciężyła w skoku w dal z wynikiem
528 cm, a Kamil Kubicki był najlepszy w biegu na 600 m – uzyskał czas 1:25,76. Na najniższym
stopniu podium w biegu na 300 m
stanęli: Natalia Zawronek, która
osiągając czas 41,98 ustanowiła
swój nowy rekord życiowy oraz
Przemysław Kozłowski z czasem
38,20. Wszyscy wymienieni zawodnicy zakwalifikowali się do
Mistrzostw Polski Młodzików. Te
rozegrane zostaną 28 i 29 września w Radomiu.

Przegrana Gwiazdy
Zawodniczki Gwiazdy przegrały w sobotę z Rolnikiem II
Biedrzychowice. Rudzianki zdołały strzelić tylko jedną bramkę
(jej autorką była Marta Chmiel),
zaś rywalki trafiły do ich bramki
aż trzykrotnie. Jest to pierwsza
porażka zawodniczek Gwiazdy
w tym sezonie. Drużyna zajmuje
obecnie piąte miejsce w tabeli.

Porażka Pogoni

Chociaż rudzianie przez większość spotkania prowadzili, to nie zdołali dowieźć zwycięstwa do końca meczu.
Foto: SH

a ten uderzeniem z pierwszej piłki
załadował futbolówkę do siatki.
Minutę później po indywidualnej
akcji Działacha, piłka najpierw odbiła się od słupka, ale zawodnik
Gwiazdy zdołał dobić i było 3:1.
Jeszcze przed przerwą goście zdobyli bramkę kontaktową – po krótkim rozegraniu autu piłkę w siatce
z bliska znów umieścił Rynduch.
Podobnie jak pierwszą połowę
tak i drugą Gwiazda zaczęła od
strzelenia bramki. Podanie Grudnia
wykorzystał Piasecki, ale sędzia gola nie uznał. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze – trzy minuty
później piłkę po aucie wycofano do
Łuszczka, a ten mocnym uderzeniem z dystansu zdobył bramkę. Po
chwili znów bramkę kontaktową
strzelili przyjezdni – celnie dobił
Fasuga. W ciągu ostatnich kilku mi-

nut przed szansami ponownego
wpisania się na listę strzelców stawał m.in. Łuszczek, ale dobrze spisywał się bramkarz bochnian. Im
bliżej końca, tym do lepszych sytuacji dochodzili także goście, którzy
w końcówce postawili wszystko na
jedną kartę i zagrali z lotnym bramkarzem. I to właśnie oni na 20 sekund przed końcem gry zdobyli
bramkę – wślizgiem umieścił piłkę
w siatce Gwiazdy Rynduch i oba
zespoły musiały podzielić się punktami.
Gwiazda Ruda Śląska – BSF
Bochnia 4:4
Gwiazda Ruda Śląska: Lasik,
Mężyk – Białek, Cierpioł, Działach, Grudzień, Hiszpański, Piasecki, Wawrzyczek, Szol, Zabłocki, Łuszczek.
Trener: Tomasz Klimas

MKS Pogoń Ruda Śląska przegrała na wyjeździe ze Spartą Katowice 4:1. Mimo optycznej przewagi Pogoni to gospodarze schodzili na przerwę z jednobramkową zaliczką. Błąd środkowych
obrońców wykorzystał zawodnik
Sparty i strzelił bramkę. Po przerwie katowiczanie jeszcze dwukrotnie trafili do bramki rudzian.
Wtedy to Pogoń wzięła się do ataku. Zdobytą bramką udokumentował to Adam Pawlak. Później
jednak kontuzji doznał Arkadiusz
Gąsior i grający w osłabieniu rudzianie nie byli w stanie wiele
zdziałać. Katowiczanie wykorzystali sytuację i zdobyli czwartego
gola stawiając przysłowiową
kropkę nad i.

Pozostałe wyniki
Piłka nożna – klasa A:
Urania II Ruda Śląska – Siemianowiczanka II Siemianowice Śląskie 9:0
Wawel II Wirek – 1.FC Katowice 2:2
Piłka nożna – klasa B:
Jastrząb II Bielszowice – Pogoń
II Imielin 2:4
Slavia II Ruda Śląska – Szombierki II Bytom 1:2
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Rugby

Kolejne zwycięstwo

Rudzianie odnieśli drugie zwycięstwo w tym sezonie.

IGLOO RUGBY CLUB Ruda Śląska swój kolejny mecz w ramach drugiej kolejki II ligi rugby piętnastoosobowego rozegrało we Wrocławiu. Rudzianie wybiegli na boisko z dużą chęcią zwycięstwa, mając w pamięci udane
sparingi z Rugby Wrocław z zeszłego
sezonu (5:12 dla wrocławian w Rudzie
Śląskiej, oraz mocny rewanż 28:0 na
wyjeździe) i wygrany mecz sprzed tygodnia w Łodzi.
Już od pierwszego gwizdka sędziego
zarysowywała się wyraźna przewaga

Foto: arch.

rudzkiego zespołu, który powoli spychał rywali coraz bardziej pod ich pole
punktowe. Dzięki takiej postawie rudzianie zakończyli pierwszą połowę
wygrywając 20:0.
W drugiej połowie rywale zagrali
z dużo większym zaangażowaniem
w obronie, ciężar gry przesunął się
w okolice środka boiska, i początkowe minuty były bardzo wyrównane.
Nasi zawodnicy w dalszym ciągu próbowali młynem rozbijać rywali, a piłki rzucane w atak niestety często były

Zapasy

Młodzi zapaśnicy górą!
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym
rozegrane zostały 20-21.09.2013 w Spiczynie na Lubelszczyźnie. Faworytem
do złotego medalu była drużyna gospodarzy, czyli Iskra Spiczyn z trzema indywidualnymi mistrzami Polski w składzie.
Na zawodach Slavię reprezentowali:
Jacek Kupniewski (46 kg), Dawid
Strzałka (50 kg), Tomasz Kitel (55 kg),
Grzegorz Łabus (60 kg), Bartłomiej

Gawron (66 kg), Robert Strzałka (74
kg), Arkadiusz Orłowski (84 kg), Aleksander Wojtachnio (96 kg), Witold Ciemierz (120 kg).
W pierwszym pojedynku przeciwnikiem rudzian było bardzo mocne Mazowsze Teresin, już po pierwszych dwóch
walkach drużyna z Mazowsza prowadziła
2:0. Slavia zdołała jednak odrobić straty,
a wynik końcowy to 6:3 dla Slavii.
W drugim meczu Slavia spotkała się
z faworyzowaną drużyną gospodarzy.

Koszykówka

Srebro koszykarzy
Udany występ w zawodach Orlik Basketmanii zaliczył zespół Pogoni Ruda
Śląska rocznik 2001-2002. W finale wojewódzkim odbywającym się w Sosnowcu drużyna prowadzona przez Natalię

Szabatowską zdobyła srebrne medale
przegrywając w finale z drużyną z Żor.
Przez pierwsze trzy kwarty mecz był bardzo wyrównany, a wynik oscylował wokół remisu. O przegranej zadecydowała

niewykorzystywane. Na szczęście
szczelna obrona nie pozwalała gospodarzom na zbyt wiele, dzięki czemu
spotkanie zakończyło się zwycięstwem IGLOO RC 32:0.
RC IGLOO Ruda Śląska: Pepliński,
Nowak, Jopert, Muc, Markowski, Szaciłowski, Maniecki, Mańkowski, Płusa,
Tokarski, Łętowski, Mucha, Jurczyński, Siwula, Kołodziej. Rezerwowi: Fura, Rogowski, Stankiewicz, Gawron i Januszkiewicz.
KS Rugby Wrocław – RC IGLOO
Ruda Śląska 0:32 (0:20)
Punktowali: Płusa 17 pkt. ( 1 przyłożenie, 3 podwyższenia, 2 karne), Markowski 5 pkt. (1 przyłożenie), Muc 5
pkt. (1 przyłożenie) , Mańkowski 5 pkt.
(1 przyłożenie)
Pozostałe wyniki II kolejki II ligi rugby
piętnastoosobowego (21/22.09.2013):
Biało-Czarni Nowy Sącz – RC Legia
Warszawa 5:42 BBRC Łódź – AZS
Zielona Góra 28:12
AKTUALNA TABELA: 1. RC Legia Warszawa 10 pkt. 114:5, 2.
IGLOO RC RUDA ŚLĄSKA 10 pkt.
64:7, 3. BBRC Łódź 5 pkt. 35:44, 4.
AZS Zielona Góra 5 pkt. 83:52, 5.
Biało-Czarni Nowy Sącz 1 pkt. 29:113,
6. KS Rugby Wrocław 0 pkt. 0:104

Cały mecz zakończył się zwycięstwem
rudzian 5:4.
W trzecim meczu naprzeciw ekipy
Slavii stanęła nieco zdekompletowana
przez kontuzje drużyna AKS-u Białogard. Wynik końcowy to 6:3 dla Slavii.
W ostatnim meczu Slavia spotkała
się z LMKS Krasnystaw. I to spotkanie
udało się wygrać Slavii wynikiem 6:3
W klasyfikacji końcowej z kompletem punktów zwyciężył ZKS „SLAVIA” Ruda Śląska, wyprzedzając Iskrę
Spiczyn i Mazowsze Teresin.
Najlepszymi zawodnikami turnieju
zostali: Hubert Mazurek ze Spiczyna
i niezawodny w ekipie Slavii Tomasz
Kitel.

dopiero czwarta kwarta, w której ekipa
z Żor zdołała odskoczyć na kilka punktów. Rywale nie oddali prowadzenia do
końca meczu, a rudzianom przyszło się
cieszyć ze zdobycia srebrnego medalu.
Zespół Pogoni wystąpił w składzie:
Paweł Białas, Filip Gasz, Kacper Kłaczek, Tomasz Krzymiński, Radosław
Orłowski, Adrian Pacześny, Tomasz
Pustelnik, Radosław Pyplok.
REKLAMA
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Piłka nożna

Piłka po zmroku

Przy sztucznym oświetleniu gracze mogli poczuć się jak prawdziwi zawodowcy.

Po raz drugi amatorzy piłkarskich
zmagań mogli zmierzyć się w nocy na
boisku przy ulicy Hallera. Okazją ku
temu była druga edycja imprezy Silesian Football Night. W zeszłym roku
turniej zdobył drugie miejsce w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie na
najlepszą imprezę przeprowadzoną na
orliku w 2012 r. Nic zatem dziwnego,
że impreza cieszyła się dużą popularnością. Tym bardziej, że zgłoszone drużyny mogły w tym roku poczuć się jak
podczas zmagań z najlepszymi zespołami w Europie.
– W tamtym roku w ramach Euro
2012 każda drużyna przyjmowała nazwę państwa uczestniczącego w tych
rozgrywkach. W tej edycji każdy z zespołów może wcielić się w drużynę, która aktualnie gra w Lidze Mistrzów –
tłumaczy Arkadiusz Chmielewski,

Foto: RP

z rudzkiego MOSiR-u. – Na graczach
duże wrażenie robi oświetlenie. Daje to
poczucie profesjonalnej gry, której na
co dzień nie możemy doświadczyć. Zamysł był taki, by turniej był też piknikiem rodzinnym, na którym publiczność
bawi się równie dobrze jak uczestnicy
turnieju – dodaje.
Z fazy grupowej zwycięsko wyszły
zespoły Chelsea, Real, Borussia oraz
Arsenal. To właśnie ta ostatnia drużyna
zdobyła ostatecznie tytuł mistrza Silesian Football Night II. Na co dzień ten
sam skład występuje jako drużyna o nazwie Joker w Lidze Rudzkich Orlików.
Drugi był zespół Realu Madryt (na co
dzień KM Ruda Śląska). Trzecie miejsce wywalczył natomiast zespół Chelsea. Królem strzelców został Adam
Macha z drużyny Arsenalu.
Robert Połzoń

Łucznictwo

Kolejny występ „Grotowców”

Bartłomiej Rymarz na drugim stopniu podium.

Foto: arch.

Połowa września to czas, w którym tradycyjnie już od kilkudziesięciu lat na torach łuczniczych
Płaszowianki w Krakowie rozgrywany jest silnie obsadzony międzynarodowy turniej łuczniczy dla
dzieci i młodzieży o „Puchar Lajkonika”. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 250 zawodniczek
i zawodników startujących w kilku
kategoriach wiekowych, wśród
których zaprezentowali się również
młodzi „Grotowcy”: Marcel Pilarek i Sebastian Ziętek (kategoria:
„Dzieci starsze”), Justyna Wyciślik
i Bartłomiej Rymarz (kategoria:
„Młodzik”), Mateusz i Szymon Porębscy (kategoria: „Młodzik Starszy”).
Sobotni start w turnieju najmilej
wspominać będzie Bartłomiej Ry-

marz, który po wyrównanej walce
ukończył zawody na drugim miejscu. Startująca w tej samej kategorii (wśród dziewcząt) Justyna Wyciślik została ostatecznie sklasyfikowana na początku trzeciej dziesiątki zawodów.
Marcel Pilarek zdobywając w sumie 618 pkt. ukończył zawody na
bardzo dobrej ósmej pozycji, a kilka oczek niżej turniej ukończył Sebastian Ziętek (ogółem 601 pkt.),
który dzielnie walczył nie tylko
z rywalami, ale również z silnym
przeziębieniem.
Mateusz Porębski (ogółem 614
pkt.) zajął w ostatecznej klasyfikacji niezłe czwarte miejsce, a jego
brat Szymon (591 pkt), uplasował
się na początku drugiej dziesiątki
klasyfikacji turnieju.
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FIRMA AUTO-BUD

LIDER NA RYNKU W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

OMEGA
GODULA ul. Stara 1, czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14, tel. 32 -72 55 888
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już od 1450 zł

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
POJAZDÓW MECHANICZNYCH
• Stacja LPG SIGMA
• Serwis klimatyzacji
• Geometria kół
• Usługi transportowe
• Diagnostyka komputerowa
• Montaż i serwis instalacji LPG
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