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23 października ruszyła kolejna seria spotkań z prezydent miasta Grażyną Dziedzic. W Domu Kultury w Bielszowicach przedstawiono plany na kolejne miesiące i lata, z którymi warto się zapoznać. Głos zabrali także mieszkańcy. Podobnie było w poniedziałek (28.10.) w Kochłowicach.

By w każdej dzielnicy żyło się lepiej!

Mieszkańcy w trakcie spotkania w Kochłowicach poruszali problemy, z którymi zmagają się na co dzień.

Oba spotkanie tradycyjnie rozpoczęły się przedstawieniem przez prezydent Grażynę Dziedzic najważniejszych zmian i inwestycji z poprzedniego półrocza, a także tego nad czym
pracują obecnie władze miasta.
– Najważniejsza rzecz nad jaką
pracowało miasto to uspołeczniona
strategia dla miasta, czyli taka,
w której udział brali mieszkańcy.
Wpłynęło ponad 4 600 ankiet i to
jest ewenement w skali kraju – mało które miasto w Polsce było tak
zaangażowane – mówiła w Bielszowicach prezydent Grażyna
Dziedzic. – Ciągle staramy się tak-

że zmniejszać koszty utrzymania
miasta. Nadal nie możemy pozwolić
sobie na kredyty. Jednak staramy
się inwestować z własnych środków
m.in. w drogi – dodała.
Prezydent zapewniała także, że
dba o równomierny rozwój miasta,
co przekłada się na inwestycje w każdej z jedenastu dzielnic.
Na pierwszym spotkaniu w Bielszowicach, zainteresowani pytali
o wiele kwestii dotyczących własnego miejsca zamieszkania. Poruszony został temat bielszowickiego
parku oraz mającego powstać tam
placu zabaw.

Foto: SH

– W przyszłym roku zakończy się
pierwszy etap budowy ogródka jordanowskiego w Parku „Strzelnica”
– dokumentacja techniczna jest już
gotowa. Będą to ogrodzone, bezpieczne dla dzieci place zabaw ze
stałym monitoringiem. Koszt tej inwestycji to ponad 2,5 mln zł. Park
w Bielszowicach ma być miejscem
wypoczynku dla mieszkańców –
wyjaśniała Grażyna Dziedzic.
Podczas spotkania ze strony
mieszkańców padły także podziękowania za akomodacyjną sygnalizację świetlną powstałą w Bielszowicach. Skargi natomiast najczę-

ściej dotyczyły dróg, znaków,
śmieci oraz parkingów.
Z podobnymi problemami przyszli na spotkanie z prezydent Grażyną Dziedzic mieszkańcy Kochłowic. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań było to dotyczące remontu ulicy Radoszowskiej. Jak usłyszeli mieszkańcy, na
odcinku od numeru 100 do przejazdu kolejowego prace powinny
być wykonane do końca kwietnia
2014 roku. Kochłowiczanie narzekali na hałas dochodzący z autostrady A-4 oraz prosili o sprzątnięcie zalegających na ulicach liści.
Pytali także o budowę przepompowni, która uchroniłaby dzielnicę
przed kolejnymi zalaniami. Pojawił się również temat wymiany
ogrzewania na bardziej ekologiczne. Od przyszłego roku wymiana
pieca powinna być znów doﬁnansowywana.
– Będzie istniała możliwość wymiany pieca na taki, w którym można palić ekogroszkiem. Wiemy
o tym, że węgiel to jest najtańsze
źródło ciepła, ale musimy likwidować niską emisję, a w tym celu dopuszczalne jest używanie pieców na
ekogroszek – mówiła prezydent
Grażyna Dziedzic.
Spotkania z prezydent potrwają
do 20 listopada.
Sandra Hajduk
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Wyróżnia je prosta, elegancka i nowoczesna architektura. Ale to nie jedyny element,
który uczyni nowo powstające osiedle w Orzeszu wyjątkowym. Pomysłodawcom Osiedla
Bocianiego przyświecają bowiem dwie idee – charakterystyczny dla modernizmu funkcjonalizm oraz energooszczędność. O szczegółach rozmawiamy z inż. Piotrem Leksem,
właścicielem Zakładu Budowlanego Orzesze, który jest wykonawcą projektu.

Pod bocianim skrzydłem
– Firma w ostatnim czasie zajmowała się dużymi projektami.
Skąd pomysł na to, by zbudować
małe osiedle liczące 11 wolno stojących domków?
– Nasza ﬁrma powstała w 1988
roku. Rzeczywiście zaczynaliśmy
od budowy więźby dachowej i pokrycia dachowego. W latach 90.
przekształciliśmy się w ﬁrmę ogólnobudowlaną nastawioną na stany
surowe. Aktualnie współpracujemy
z największymi ﬁrmami na rynku
budowlanym, takimi jak Strabag,
Skanska, Polimex Mostostal czy
ERBUD. Braliśmy udział między
innymi w budowie Centrum Handlowego Silesia Katowice czy Galerii
Katowickiej z dworcem PKP i PKS.
Teraz jednak postawiliśmy na zabudowę rodzinną. Wybraliśmy Orzesze, bo właśnie stąd pochodzimy
i zdajemy sobie sprawę z tego jak
ogromny potencjał ma to miejsce.
Ten projekt to nasze oczko w głowie
– wszystko zostało przez nas dokładnie zaplanowane. Poświęcamy temu

osiedlu wiele uwagi. Inwestycja na
dobre ruszy w marcu. Mamy już gotowe fundamenty, co oznacza, że jesteśmy w stanie postawić dom w ciągu dwóch miesięcy.
– Skąd pomysł na prostotę i elegancję, która widoczna jest w projekcie?
– Projekt domu powstał na indywidualne zamówienie. Zainspirował
nas ,,Szlak moderny” w Katowicach. Chcieliśmy ten modernizm
przenieść na nasz grunt. Kierowaliśmy się więc przede wszystkim
funkcjonalnością. Ta idea świetnie
współgrała z drugim celem jaki nam
przyświecał – chcieliśmy bowiem
także stworzyć dom energooszczędny. Nasze budynki nie będą posiadały wykuszy czy innych ozdobników,
dlatego łatwiej nam osiągnąć normy
cieplne, które zgodnie z prawem
unijnym zaczną obowiązywać dopiero w 2020 roku. To przełoży się
bezpośrednio na oszczędności.
Dzięki indywidualnemu projektowi
budynki zostaną usytuowane tak, by

do konkretnych pomieszczeń wpadało jak najwięcej światła w porze
dnia, w której spędza się tam najwięcej czasu. Dzięki takiemu myśleniu nasze domy będą tanie
w utrzymaniu.
– Jak będzie wyglądało osiedle?
– Na osiedlu powstanie 11 budynków. Ulokowane one zostaną na
działkach o wielkości od 600 do
1000 metrów kwadratowych. Do
domów prowadzić będzie wybrukowana droga. Zależy nam na tym,
aby latarnie i bramy wjazdowe były
takie same. To ma na celu zachowanie jednolitości. Same domy to jednorodzinne, dwukondygnacyjne budynki o powierzchni całkowitej 183
m2. Parter domu składa się z pokoju
dziennego z otwartą kuchnią, gabinetu, łazienki, spiżarni, garderoby,
garażu i kotłowni. Na piętrze znajdują się trzy pokoje, dwie garderoby
i łazienka. Materiały, których uży-

Inż. Piotr Leks, właściciel Zakładu Budowlanego Orzesze.

wamy do budowy są naprawdę wysokiej jakości. Również fasady będą
wykonane z wysokogatunkowych
materiałów – TeknoAmerBlok-ów
i drewna. Jesteśmy jednak bardzo
elastyczni i w pewnych kwestiach

Z myślą o kim powstaje to osiedle?
– Jest to idealne miejsce dla tych, którzy mają dość sąsiadów
za ścianą. Okolica jest cicha i spokojna, ale stąd jest tylko 5 km
od zjazdu na autostradę A-1 oraz 3 km od drogi DK 81 (Wisła –
Katowice). Właśnie w tę stronę rozbudowują się Katowice. Blisko
do pracy mają stąd także mieszkańcy Halemby czy Kochłowic.
Przystępne ceny sprawiają, że tak naprawdę jest to miejsce dla
każdego.
Maciej Dziura
spec. ds. nieruchomości w ﬁrmie Salvus Nieruchomości

możemy negocjować, tak by dostosować się do życzeń Klienta i posiadanych przez niego środków ﬁnansowych. Dzięki temu oraz tak ciekawej lokalizacji Klienci otrzymają
dom wolno stojący w cenie domu
szeregowego.
– A nazwa osiedla – „Osiedle
Bocianie” – to też przemyślany
pomysł?
– Długo zastanawialiśmy się nad
nazwą. Bocian to symbol szczęścia.
Chcemy, by mieszkający na tym
osiedlu właśnie tacy byli – szczęśliwi, bo odnaleźli swoje miejsce na
ziemi – z jednej strony ciche i spokojne, z drugie zaś blisko wszelkich
udogodnień.
– Dziękuję za rozmowę.

Biuro sprzedaży:
Bartłomiej Marciniak 530-699-988
Maciej Dziura 791-401-424
www.osiedle-bocianie.pl
e-mail: biuro@salvus.nieruchomosci.pl
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ZBLIŻENIA
Ruda Śląska nie może podpisać umowy na wspólne utrzymanie Drogowej Trasy Średnicowej. Nie dość, że najniższa ze złożonych ofert o prawie 80 tys. złotych przekracza środki zarezerwowane na ten cel w budżecie miasta, to jeszcze zamiatanie rudzkiego odcinka DTŚ-ki kosztowałoby mieszkańców Rudy Śląskiej
10 razy więcej niż dotąd. – Podpisanie niekorzystnego dla miasta kontraktu skutkowałoby rażącym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic.

Wspólne utrzymanie DTŚ-ki za drogie!

Żadna z ofert, które zostały złożone w przetargu, nie jest dla miasta korzystna.

Foto: arch.

Miastom organizującym wspólny przetarg (Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze)
zależało na tym, by już w tym sezonie zimowym Drogowa Trasa
Średnicowa była objęta jednolitym, najwyższym standardem
utrzymania. Wspólny przetarg na
całoroczne utrzymanie trasy miał

nie tylko poprawić poziom bezpieczeństwa na całym odcinku DTŚ-ki.
Władze czterech gmin liczyły też
na oszczędności – podobne, jakie
dał wspólny przetarg miast na zakup energii elektrycznej.
– Niestety żadna z ofert, które
zostały złożone w przetargu nie
jest dla naszego miasta korzystna

– informuje prezydent Grażyna
Dziedzic. – Gdybyśmy się zdecydowali podpisać umowę ze zwycięskim wykonawcą, to za utrzymanie DTŚ-ki w skali roku musielibyśmy zapłacić ponad 40 procent
więcej w stosunku do cen, które do
tej pory płaciliśmy! Na wydawanie
„lekką ręką” tak dużych kwot nas
nie stać – komentuje.
Na całoroczne utrzymanie DTŚ-ki
cztery miasta zarezerwowały ok.
1,17 mln zł. – Najkorzystniejsza
oferta, która została złożona
w przetargu opiewa na kwotę niespełna miliona złotych, a więc
w ogólnym rozrachunku mieści się
we wspólnej puli – tłumaczy wiceprezydent Rudy Śląskiej, Jacek
Morek. – Problem jednak w tym,
że na utrzymanie DTŚ-ki nasze
miasto zarezerwowało środki podobne do kwot, jakie za tego rodzaju usługi płaciliśmy do tej pory,
czyli ok. 180 tys. zł. Według cen ze
wspólnego przetargu za całoroczne utrzymanie tej drogi musieliby-

śmy zapłacić ok. 260 tys. zł, czyli
o ok. 80 tys. więcej niż teraz – dodaje.
Firmy uczestniczące w przetargu na całoroczne utrzymanie Drogowej Trasy Średnicowej miały
zaproponować dwie ceny – za
czyszczenie 100 m2 drogi w sezonie letnim oraz za jej odśnieżanie
w czasie zimy. Dla pierwszego rodzaju usług (lato) zwycięska firma
zaproponowała stawkę 3,26 zł netto, dla drugiego – 0,88 zł netto (zima).
– Cała sprawa rozbija się o cenę
za letnie utrzymanie drogi, bo stawki zimowe jesteśmy w stanie przyjąć – zastrzega Jacek Morek. – Do
tej pory za czyszczenie 100 m2 DTŚki płaciliśmy około 30 groszy. Wykonawca chce ponad dziesięć razy
więcej. Można zatem powiedzieć,
że usługa tego rodzaju byłaby dla
nas około dziesięciokrotnie droższa
niż do tej pory, a na to nie wyrażamy zgody – tłumaczy wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Głównym zadaniem przebiegającej przez środek metropolii Drogowej Trasy Średnicowej jest obsługa ruchu wewnętrznego aglomeracji. Budowa trasy rozpoczęła
się w 1986 roku. W ciągu pierwszych 20 lat (1986 – 2006) wybudowano nieco ponad 15,5 kilometrów trasy. Inwestycja była finansowana ze środków z budżetu
państwa, środków własnych miast,
kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach ZPORR.
W sumie na budowę tego odcinka
wydano ponad 1,7 mld złotych.
W kolejnych latach (2008 – 2011)
Drogowa Trasa Średnicowa wydłużyła się, kosztem ponad 502
mln złotych, o prawie 5 kolejnych
kilometrów. Dzięki temu można
dziś dojechać nią z Katowic do
Zabrza. Obecnie trwa budowa
ostatnich odcinków DTŚ-ki położonych na terenie Gliwic.
KP
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Nagrają płytę z kolędami
W tym roku mieszkańców Rudy
Śląskiej czeka nie lada gratka. Specjalnie z okazji świąt Bożego Narodzenia wydana zostanie płyta z najpiękniejszymi polskimi kolędami,
zaśpiewanymi przez dzieci i młodzież z Rudy Śląskiej.
– To już piąta edycja akcji, w tym
roku organizujemy ją w Rudzie Śląskiej. Szukamy talentu wokalnego,
śpiewający wejdą do studia na początku listopada – mówił Paweł Nafus, organizator castingu.
W sobotę ( 26.10.) w Szkole Muzycznej Yamaha odbył się casting
na uczestników akcji „Małe Gwiazdy, Wielkie Głosy! Rudzkie Dzieci
Śpiewają Kolędy”. Wśród nich była
Magdalena Wieczorek, którą do
przyjścia na casting namówiła mama: – Był ogromny stres, ale nie ża-

– W naszej szkole było sześciu
kandydatów chętnych do objęcia
funkcji radnego. Nauczyciel, który
jest tu moim opiekunem, wprowadził mnie w tajniki działania w Młodzieżowej Radzie Miasta. Wiem
czego się spodziewać – mówi Bartosz Wojtusik, młodzieżowy radny
z Gimnazjum nr 12 im. Gustawa
Morcinka. – Jest to coś nowego w
moim życiu. Szkoła wybrała mnie,
więc będę bardzo się starał, by dobrze ją reprezentować – dodaje.

Robert Połzoń

Młodzieżowi radni złożyli uroczystą przysięgę podczas inauguracji. 

Organizatorem akcji jest CH Plaza w Rudzie Śląskiej.

łuję. To niezapomniane przeżycie.
Na co dzień chodzę do szkoły muzycznej i śpiewam w dziecięcej

Inauguracyjne obrady
Zwycięzcy wrześniowych wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta
w środę (23.10.) po raz pierwszy
zasiedli w sali sesyjnej. Młodzieżowi radni, którzy zostali wybrani
w dwudziestu dwóch szkołach,
wzięli udział w posiedzeniu inauguracyjnym VI kadencji.
– Przedstawiciele tych szkół to
ludzie, którym zaufali koledzy i koleżanki. Ci uczniowie wykazują inicjatywę, którą chcą przedstawić na

scholi kościelnej. Chciałam spróbować swoich sił tutaj, bo kocham
śpiewać i chcę zobaczyć jak wyglą-

da nagranie płyty w studiu – mówiła w oczekiwaniu na wynik Magda.
– Co roku uczestniczę w jury
szkolnych,
rudzkich
festiwali
i wiem, że Ruda Śląska jest bardzo
artystyczna, choć trudno ją scalić
(to miasto wielu odległych dzielnic)
wokół jednego projektu. A jednak
udało się i to cieszy. Dzieci przychodziły na casting dobrowolnie i ten
ich entuzjazm był dzisiaj widoczny,
choć oczywiście był również stres
i trema – mówił Leszek Tokarski,
dyrektor Szkoły Muzycznej Yamaha i Niepublicznej Szkoły Muzyki
Rozrywkowej.
7 grudnia w koncercie finałowym
na scenie CH Plaza zabłysną małe
gwiazdy. Patronat medialny nad akcją objęły ,,Wiadomości Rudzkie”.
Monika Herman-Sopniewska
Lista osób, które zaśpiewają
kolędy na płycie:
Grupa 1
Wiktoria Skudlik 9 lat

szczeblu miasta. Zajmują się oni reprezentowaniem swojego środowiska – tłumaczy Krzysztof Rodzoch,
rudzki radny oraz opiekun Młodzieżowej Rady Miasta.
Na pierwszym posiedzeniu Młodzieżowa Rada Miasta wybrała
przewodniczącego Rady, którym
została Aleksandra Kusiak, uczennica drugiej klasy II LO im. G.
Morcinka. Młodzi radni złożyli także uroczyste ślubowanie.

Foto: MHS

Artur Białas 7 lat
Pola Rybicka 6 lat
Natalie Pietraschek 7 lat
Natalia Siodłak 9 lat
Weronika Kołodziej 7 lat
Karolina Baryła 7 lat
Natalia Mrukowicz 10 lat
Grupa 2
Joanna Piura 11 lat
Weronika Hulin 11 lat
Roksana Sarkowicz 10 lat
Marta Kuźnik 10 lat
Magdalena Wieczorek 10 lat
Marcelina Ulczok 11 lat
Oliwia Tomas 10 lat
Szymon Pilch 12 lat
Grupa 3
Kamil Gojowy 15 lat
Kordian Gojowy 15 lat
Wiktoria Bartela 12 lat
Julia Strzeja 12 lat
Wiktoria Siodłak 12 lat
Emila Rzepka 12 lat
Weronika Woźniak 13 lat
Wiktoria Rzepka 12 lat

Kącik adopcyjny

Nowe stowarzyszenie

Czester to 2-letni bardzo aktywny psiak, który kocha ruch i zabawę. Jest
wesoły i zabawny. Szybko nawiązuje kontakt z nowymi ludźmi, zgadza
się z suczkami. To idealny czworonóg dla ludzi mających czas i lubiących
aktywny tryb życia. Czester z pewnością będzie wiernym przyjacielem na
długie lata.
Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.

19 września w Rudzie Śląskiej zostało zarejestrowane Stowarzyszenie
Obywatelskie Referendum. Na pierwszym Walnym Zebraniu dokonano
wyboru Zarządu. Przewodniczącym
został Bartosz Szabatowski, jego zastępcą Katarzyna Błażyca. Skład Zarządu uzupełnili: Tomasz Wróbel,
Barbara Kołodziej, Paweł Kłys, Iwona Łapkowska-Budny oraz Piotr Wesołowski.
– Zgodnie z treścią statutu – Stowarzyszenie będzie podejmowało działania dla dobra miasta, jego mieszkańców, jak również dla przywrócenia
właściwego oblicza demokracji w Ru-
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Foto: RP

dzie Śląskiej. Chcemy monitorować
działalność rudzkiego magistratu i informować o wszelkich zachodzących
w nim nieprawidłowościach. W miarę
naszych możliwości będziemy też spotykać się z mieszkańcami, którzy potrzebują pomocy w różnych sprawach
natury urzędowej i np. nie wiedzą
gdzie skierować sprawę, jak ją opisać
itp. Chcemy również przyglądać się
temu, na jakim etapie są zadania realizowane z budżetu miasta – informuje Bartosz Szabatowski, prezes
Stowarzyszenia Obywatelskie Referendum.
Monika Herman-Sopniewska

Głosuj na Rudę Śląską!
Jeśli Ruda Śląska jest Twoim
ulubionym miastem, zagłosuj na
nie! Jeszcze tylko do 7 listopada
można oddawać głosy w turnieju
organizowanym przez serwis Zumi.
pl „Moje ulubione miasto w Polsce”. Celem zabawy jest wytypowanie najpopularniejszego miejsca
w kraju. O tym komu przypadnie
ten tytuł zadecydują internauci.
Aby zagłosować należy wejść na
stronę internetową turniejmiast.zu-

mi.pl, wyszukać pośród 355 kandydatów nasze miasto i oddać swój
głos. Każda osoba może zagłosować na dane miasto wyłącznie raz.
– Zachęcamy wszystkich do
udziału w zabawie. Mamy szansę
wygrać wielką internetową kampanię promocyjną, dlatego też liczy
się każdy oddany głos – apeluje Renata Młynarczuk z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta.
Agnieszka Pach
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ISO dla szpitala
W połowie września Szpital
Miejski w Rudzie Śląskiej otrzymał
certyfikat ISO.
– Pierwsze procedury związane
z ISO wprowadzaliśmy już dwa lata
temu. Wizytę certyfikującą mieliśmy
na początku sierpnia, natomiast
niedawno otrzymaliśmy odpowiednie certyfikaty. Ogromna liczba
szpitali posiada już ISO, a my nadrabiamy stracony czas. Wcześniej
nikt takich procedur tutaj nie wprowadzał – mówi Sławomir Święchowicz, prezes Szpitala Miejskiego w
Rudzie Śląskiej.
Przyznanie szpitalowi ISO potwierdza, że system zarządzania jakością pomyślnie przeszedł badanie
zgodności z normą określającą najlepsze praktyki.
– Teraz można kontrolować
w szpitalu to, co dzieje się tutaj na

wielu płaszczyznach. Zaczynamy
mieć nad tym nadzór i wyciągamy
konkretne wnioski – a to służy poprawie jakości usług naszych pacjentów. Uzyskanie certyfikatu stanowiło dla nas ogromny wysiłek –
trzeba było uporządkować dokumentację medyczną, gospodarkę
lekami, aparaturę medyczną, całą
infrastrukturę. Obecnie jesteśmy na
etapie wprowadzenia nowego systemu informatycznego, który też
jest powiązany z ISO. Przygotowujemy się również do uzyskania specjalnej akredytacji, czyli ISO dla
jednostek służby zdrowia. Są to
procedury, które musi spełniać jednostka szpitala, a które są narzucone z góry. Całość odbywa się pod
patronatem Ministerstwa Zdrowia
– dodaje prezes Święchowicz.
Monika Herman-Sopniewska

Fundusz dla górników
Z początkiem października rozpoczął
działalność powołany
przez Kompanię Węglową i Grupę GSU
Fundusz
Wsparcia
Profilaktyki Medycznej. Ma on służyć finansowaniu specjalistycznych badań medycznych i rehabilitacji wszystkich pracowników Kompanii WęKWK Bielszowice jest jednym z Oddziałów Kompanii Węglowej S.A.
glowej.

Foto: AP
– Pieniądze zgromadzone w Funduszu pokonieczności wielomiesięcznego
zwolą na zapobieganie bądź zmniejoczekiwania w kolejkach.
szanie następstw nieszczęśliwych
wypadków i chorób zawodowych.
Wszystkich zainteresowanych
Finansowanie profilaktyki medyczwsparciem z Funduszu Profilaktyki Medycznej odsyłamy na spenej pozwoli na likwidację nie tylko
cjalną infolinię – 801-401-999 lub
skutków, ale również przyczyn
(32) 401-99-99. Jej pracownicy
uciążliwej pracy w górnictwie –
wytłumaczą jak ubiegać się o dofiuważa Marek Uszko, wiceprezes
nansowanie i udzielą porad prawzarządu Kompanii Węglowej.
nych w sprawach wypadków przy
Fundusz będzie ułatwiał dostęp
pracy.
do opieki medycznej i specjalistycznych badań lekarskich, bez
Agnieszka Pach

STARE!!!!

W skrócie

Nie jest już prezesem
W czwartek (24.10.) podczas posiedzenia rady nadzorczej rezygnację
z pełnionej funkcji złożył Jarosław
Kania – dotychczasowy prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Jarosław Kania tłumaczy, że
rezygnację złożył, gdyż jego wizja
funkcjonowania firmy jest zdecydowanie inna niż ta, którą ma marszałek. Nowym prezesem został Łukasz
Czopik, dotychczasowy sekretarz
województwa śląskiego.

Najlepszy kucharz

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej od września cieszy się certyfikatem ISO. Foto: MHS

Pomóżmy schronisku

Rudzianin wyróżniony w konkursie „Kucharz roku”! Jurorzy specjalistycznego magazynu „Kuchnia”
okrzyknęli Michała Kaczmarczyka
z Rudy Śląskiej mianem jednego
z najlepszych mistrzów kulinarnych
w kraju. Wysokie noty przyniosła rudzianinowi pierś z gęsi na ziołowym
„risotto” z kaszy jaglanej.

Z wizytą w Finlandii
Członkowie Śląskiego Klastra ICT
i Multimediów Hub Club w połowie
października mieli okazję nawiązać
kontakty gospodarcze z przedsiębiorcami z Finlandii podczas trzeciej wizyty z cyklu wyjazdów zagranicznych. Organizatorem przedsięwzięcia
był Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., który jest koordynatorem projektu „Innowacje Śląska –
utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego”.

Walczą o kasztanowce
Zwierzakom ze schroniska przyda się zwycięstwo.

Zwierzaki ze Społecznego Schroniska dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej
potrzebują naszej pomocy. Tym razem internetowej. Placówka jest
jedną z pięciu, które biorą udział
w jesiennej zbiórce darów dla bezdomnych i potrzebujących zwierząt. Zwycięzca internetowego głosowania dostaje wszystkie zebrane
rzeczy. Jak pomóc rudzkiemu
schronisku? Do 15 listopada na fa-

Foto: SH

cebookowym portalu Fundacji Psi
Los można oddać swój głos. To
właśnie w tym miejscu, dzięki zaledwie kilku kliknięciom, możemy
wesprzeć placówkę i zbliżyć ją do
wygranej.
– Każdy użytkownik może oddać
tylko jeden głos, warto więc zachęcić do głosowania także przyjaciół
i znajomych – proponuje Agata Magiera z rudzkiego schroniska.
Agnieszka Pach

Na pomoc rudzkim kasztanowcom ruszyli uczniowie z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7,
którzy sukcesywnie zgrabiają ich
liście. Od prawie trzydziestu lat
kasztanowce w całej Europie,
także w Polsce, niszczone są
przez szrotówka kasztanowcowiaczka. Wyeliminowanie szrotówka jest trudne, ale możliwe.
Jedną z najprostszych metod
zwalczania pasożyta jest grabienie
i niszczenie zainfekowanych liści.
Stąd pomysł zorganizowania akcji
„Pomóżmy kasztanowcom”.
REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
Energiczna i opanowana – taka właśnie jest Bożena. Na co
dzień uczy wychowania ﬁzycznego w jednej z rudzkich szkół,
a popołudniami oddaje się zajęciom jogi. To właśnie jej zawdzięcza swoje wyciszenie i wewnętrzny spokój.

Joga moja pasja
Imię i nazwisko:
Wiek:
Stan cywilny:
Zainteresowania:
Zawód:

Bożena Loda
39 lat
mężatka
podróże, sport, gotowanie
nauczycielka w-f

– Kiedy zaczęłaś przygodę
z jogą?
– Osiem lub dziesięć lat temu.
Nie pamiętam dokładnie daty, jednak dobrze wiem, dlaczego poszłam na zajęcia jogi. Zrobiłam to
nie po to, żeby poprawić swoją
sprawność, tylko żeby się wyciszyć.
– Przyniosło to oczekiwany
efekt?
– Tak, ale znajomi wciąż przekornie i z ironią pytają się mnie,
czy aby na pewno jestem wyciszona. Dalej jestem pełna energii
i mam jej chyba nawet więcej niż
miałam, ale joga dała mi wiele wewnętrznego uspokojenia. Widzę to
wtedy, gdy na przykład ktoś mi coś

zarzuca. Kiedyś się tym emocjonowałam, a teraz spokojnie się zastanawiam, czy aby na pewno ta osoba
ma rację. Potem albo jej ją przyznaję, albo tłumaczę, że to nie jest moja wina i nie wezmę za to odpowiedzialności. Dzięki jodze mogę z dystansem podejść do wielu rzeczy
zawodowych i prywatnych.
– To jest celem jogi?
– Dla mnie nie ma ściśle sprecyzowanego celu. Praktykuje się ją,
by osiągnąć pewną zgodę z życiem
i rzeczami, które się naturalnie
dzieją. Joga daje też dużą świadomość i poczucie tego, że w życiu
chce się być szczęśliwym. Nie chodzi też głównie o sprawność, jednak dzięki niej możemy osiągnąć

dobrostan. Fizyczna praktyka jogi
to jakby pewna droga do osiągnięcia szczęścia i harmonii zewnętrznej i wewnętrznej.
– Joga to tylko ćwiczenia czy
też ﬁlozoﬁa?
– Joga wiąże się z pewną ﬁlozoﬁą. To system, który powstał dawno temu w Indiach. Jednak na przeciętnych zajęciach o tym się nie
mówi i nie wprowadza się tej ﬁlozoﬁi. Czasem jest tak, że podczas
praktykowania jogi stajemy się
bardziej świadomi i sami poszukujemy pewnych rzeczy. Ja na przykład zainteresowałam się swoją
dietą i tym co jem, ale też nie
umiem teraz przejść obojętnie obok
cierpienia. Świadomość i głębsze
podejście do wielu rzeczy pojawia
się po czasie, jednak wiadomo, nie
pojawia się to u każdego i nie jest
obowiązkiem.
– Czy słuszne są oskarżenia, że
joga jest czymś złym?
– Zastanawiałam się nad tym
długo i moim zdaniem są bardzo
niesłuszne. Słyszałam, jak na przykład w kościele mówi się, że kto
praktykuje jogę, to dla niego nie ma
tam miejsca, bo ma styczność z ﬁlozoﬁą buddyjską i wyznaje innego
Boga. Jednak tak jak mówiłam
wcześniej – joga jest związana z ﬁlozoﬁą, ale na zajęciach raczej
rzadko wspomina się o Buddzie, ja
się z tym nie spotkałam. Nawet

Foto: arch. prywatne

gdyby się zdarzyło tak, że jakaś
osoba zmieniłaby swój światopogląd na tyle, żeby kogoś innego w to
wciągać, to nie znaczy, że teraz
wszyscy tak robią. W kościele też
są osoby, które postępują źle, ale to
przecież nie znaczy, że cały kościół
jest zły. W każdej grupie społecznej
są jakieś czarne owce i zawsze będą. Na ich podstawie nie można generalizować. Nie zapominajmy, że
każdy ma wolną wolę i sam wybiera to, co robi w życiu.
– Te opinie biorą się z lęku czy
niewiedzy?
– Myślę, że i z jednego i drugiego. Ludzie wypowiadają się na ten

temat bez konkretnej wiedzy.
Większość z nich wypowiada takie
opinie nie będąc nawet na jednych
zajęciach. Kościół jest konserwatywny – i dobrze, bo taki musi być.
Jednak wydaje mi się, że trochę boi
się osób, które mają wyższy poziom świadomości i zadają pytania.
Trzeba na nie odpowiedzieć, a nie
unikać ich.
– Czyli Twoim zdaniem nie ma
przeciwskazań, żeby katolicy
praktykowali jogę?
–
Nie
widzę
żadnych
przeszkód, sama jestem katoliczką.
– Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Pach
REKLAMA
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INTERWENCJA
Ma powstać w Rudzie Śląskiej, ale mieszkańcy jej nie chcą – chodzi o nową inwestycję w Nowym Bytomiu. Przy ul. gen. Hallera 18 (metodą pirolizy niskotemperaturowej) ma być przeprowadzana utylizacja zużytych opon samochodowych. Mieszkańcy
okolicznych domów mówią stanowcze nie i zapowiadają, że nie ustąpią w tej sprawie. Inwestor uspokaja, że nikt nie ucierpi,
bo nowa inwestycja jest bezpieczna i ekologiczna.

Inwestycja pod znakiem zapytania
– Na początku października dowiedzieliśmy się z obwieszczenia o prowadzonym w tej sprawie postępowaniu i o możliwości zapoznania się
z informacjami na ten temat. I tak dotarło do nas, że za chwilę, pod oknami będziemy mieć spalarnię opon.
Mieszkańcy ulic Hallera, Konstytucji
i Żelaznej oraz osiedla Dworoka protestują i trudno się im dziwić. Ja sam
w linii prostej będę mieć 110 metrów
do tej hali. A to chyba nic przyjemnego – czuć zapach utylizowanej opony
– mówi Piotr Wardowski.
Na tym jednak obawy pana Piotra
się nie kończą.
– Po pierwsze ta inwestycja jest za
blisko. Hala znajduje się 80 metrów
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od najbliższych zabudowań. Ta spalarnia produkować będzie metale
ciężkie, które skumulują się i pozostaną w glebie. Przy odpowiednim
przetwarzaniu opon w niewłaściwych warunkach mogą powstawać
związki tiolowe. Ich odór utrudni nasze życie. Martwimy się o swoje
zdrowie, jesteśmy przekonani, że
wartość naszych nieruchomości
spadnie na łeb i szyję – dodaje pan
Piotr.
– W sprawie tej inwestycji trwa
postępowanie administracyjne. Do
czasu jego zakończenia nie mogę się
jednoznacznie wypowiedzieć, czy inwestor otrzyma zgodę na budowę,
czy też nie. W chwili obecnej jesteśmy na etapie konsultacji społecznych. Nie ukrywam jednak, że opinia
mieszkańców w tej sprawie będzie
dla mnie bardzo ważna – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic.
Inewstor uspokaja, że nowa inwestycja w żaden sposób nie wpłynie
na jakość życia mieszkańców.
– W hali będzie przeprowadzana
piroliza opon w temperaturze do 380

Hala przy ul. gen. Hallera 18 a, w której ma ruszyć inwestycja. 

stopni C. To bezpieczny recykling
opon, metoda ekologiczna i nieszkodliwa. To proces, który musi odbywać się bez dostępu tlenu, więc i instalacje muszą być niezwykle szczelne. Nic też nie może wydostać się na
zewnątrz. To będzie nieduży zakład
monitorowany 24 h na dobę i zależy
nam, żeby robić to wzorcowo. Nowa
inwestycja to nowe miejsca pracy
i szansa na rozwój dla miasta – przekonuje Zygmunt Makarski, prezes
zarządu MAX-ECO-OIL Sp. z o.o.

Foto: MHS

Przedsięwzięcie pozytywnie zaopiniował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej
oraz Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Katowicach. Miasto
nie zajęło jeszcze stanowiska.
– W tej sprawie do Urzędu Miasta
mogą zgłaszać się mieszkańcy ulic
Żelaznej, Konstytucji i Hallera do 31
października – mówi Adam Nowak,
rzecznik prasowy UM w Rudzie Śląskiej.
Monika Herman-Sopniewska

Ma być taniej i prościej. Już w styczniu pasażerowie będą mogli korzystać ze Śląskiej Karty Usług Publicznych. Wraz z nią zmieni się
cennik KZK GOP. Nie da się ukryć, że kupno biletu elektronicznego będzie bardziej opłacalne i pozwoli na oszczędności.

Pasażerowie szykujcie się na zmiany
Gdy w życie wejdzie karta, zamiast korzystać z tradycyjnych
papierowych biletów śmiało będziemy mogli posługiwać się tymi
w formie elektronicznej. Będzie to
nawet korzystniejsze, bo cennik
przewoźnika zmieni się i poszerzy
na korzyść użytkowników ŚKUP.
– Jedynym rodzajem biletu, dla
którego przewidziano taką samą
cenę w wersji papierowej jak
i elektronicznej, będzie najpopularniejszy bilet jednorazowy na
jedno miasto – kosztował będzie
tak samo jak obecnie 3,20 zł – informuje rzecznik prasowy KZK
GOP, Anna Koteras.
Cena pozostałych biletów jednorazowych w wersji papierowej
wzrośnie o 20 groszy od obecnie
obowiązującej. Kupno karty będzie

więc przekładać się na oszczędność. Tańsze będą zarówno bilety
jednorazowe jak i okresowe.
– W ramach tej taryfy wprowadzony zostanie tańszy bilet okresowy elektroniczny, który ograniczać
będzie jednak liczba przejazdów.
Osoby, które zdecydują się na zakup biletu 90-dniowego pozwalającego na 266 przejazdów, za pojedynczy przejazd zapłacą jedynie
1,30 zł. Pasażerowie, którzy nie
będą chcieli skorzystać z tej opcji,
będą mieli dostępne również bilety
w cenie regularnej, bez limitu
przejazdów – dodaje Anna Koteras.
Fakt, że posiadacze kart będą
mogli wybierać, czy zakupiony
przez nich okresowy bilet elektroniczny będzie ograniczony liczbą

przejazdów, czy też nie, to nie jedyna nowość w cenniku. Oferta
została dodatkowo uzupełniona
o taryfę, w której cena biletu zależeć będzie od faktycznie pokonanej odległości (tzw. elektroniczny
bilet odległościowy).
– W taryfie odległościowej koszt
przejazdu uzależniony będzie od
długości pokonywanej trasy. Korzystający z tej taryfy pasażerowie,
którzy podróżować będą na najkrótszych odcinkach, zapłacą
mniej niż dotychczas. Najtańszy
bilet w taryfie strefowej kosztuje
3,20 zł, w taryfie odległościowej
cena biletu pozwalającego na pokonanie 1 kilometra wynosić będzie 2,40 zł – mówi Anna Koteras.
Posiadanie ŚKUP to szansa na
kupno biletu dostosowanego do

Zmiany cen zaczną obowiązywać w 2014
roku..
Foto: arch.

indywidualnych potrzeb. Sama
karta będzie do wyboru w wariancie spersonalizowanym lub też
nie, co oczywiście przełoży się na
cenę i ilość korzyści.
Agnieszka Pach
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
W związku z zakończeniem w dniu 25.10.2013 r. robót budowlanych polegających na budowie parkingów dla samochodów osobowych
zlokalizowanych w dzielnicy Halemba przy ul. Grodzkiej 9 oraz Solidarności 10 oraz konieczności uzyskania decyzji pozwalającej na użytkowanie tych obiektów zwracamy się do mieszkańców z prośbą o nieparkowanie swoich samochodów na nowowybudowanych parkingach
do czasu uzyskania wymaganych dokumentów. Zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego dokumentami niezbędnymi do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie jest złożenie pomiaru powykonawczego, którego dostarczenie jest możliwe dopiero po wykonaniu wszystkich
robót budowlanych. Wobec powyższego celem uniknięcia nałożenia kar przez PINB z tytułu użytkowania parkingu bez wymaganego pozwolenia prosimy mieszkańców o wykazanie zrozumienia i cierpliwości.
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Z redakcyjnej
skrzynki

Czasami konary drzew przysłaniają nielegalne zdarzenia –
wtedy ciężko jest złapać
sprawców na gorącym uczynku. Taki problem pojawił się
w pobliżu ulicy Lecha w Wirku. Interwencję zgłosił nam
pan Józef, który ma dosyć nieciekawych incydentów.
– Zgłosiłem sprawę, bo to
naprawdę duży problem. Przy
jabłonkach, które tutaj rosną,
z małej deski zrobiono ławkę.
Już nie raz byłem świadkiem,
jak w tym miejscu spożywano
alkohol. Sprawcy mogą czuć
się bezkarni, bo drzewa zasłaniają wszelkie libacje. Czy byłaby możliwość wycięcia tych
drzew? Być może wtedy zrobi
się tu spokojniej. Tym bardziej, że w pobliżu są bloki
mieszkalne i ich mieszkańcy
chcą, by okolica była spokojna i bezpieczna – wyjaśnia pan
Józef.
W tej sprawie otrzymaliśmy
odpowiedź Urzędu Miasta: –
Drzewa zostały wpisane do
wykazu drzew przeznaczonych
do wycinki, która przeprowadzona zostanie w 2014 r. – zapewnia Adam Nowak, rzecznik
prasowy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
***
– Mam pytanie dotyczące tego jak postępować z kolorowymi foliami, takimi jak worki po
karmie dla psów czy przezroczysta folia. Zastanawiam się nad
tym do jakiego pojemnika to
wrzucić. Wiem, że w niektórych
miastach takie surowce są później odzyskiwane. Czy tak jest
w Rudzie Śląskiej czy też ląduje
to później na wysypisku. Próbowałem dowiedzieć się jak to
funkcjonuje, ale nie uzyskałem
potrzebnych informacji – mówił dzwoniąc do redakcji Pan
Marek z Rudy.
O rozwianie wątpliwości
zwróciliśmy się do Urzędu Miasta.
– Uprzejmie informuję, że
zgodnie z informacją uzyskaną
od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. odpady
(czyste) tego rodzaju należy
wrzucać do żółtego pojemnika/
worka lub kosza siatkowego
przeznaczonego na plastik.
W przypadku wątpliwości do jakiego rodzaju należy zaklasyfikować odpad należy sugerować
się oznaczeniami, które znajdują
się na materiałach opakowaniowych. W tym przypadku są to
oznaczenia:
PET,
HDPE,
PCV, LDPE, PP, PS – informuje
Ewa Wyciślik, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Ruda Śląska i dodaje –
Odpady te trafiają na sortownię
surowców wtórnych, a następnie są kierowane do recyklingu.
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WOKÓŁ NAS

Cały czas pamiętamy
„Przyjaciele są jak
ciche anioły,
które podnoszą nas,
gdy nasze skrzydła
zapomniały jak latać.”

Ewa Blacha z mężem Andrzejem.

Foto: arch.

W listopadzie 2013 roku minie
rok jak odeszła od nas Ewa Blacha. Znana wielu jako prowadząca
w latach 1981–2011 Rodzinny
Dom Dziecka razem z mężem Andrzejem Blachą, w którym wychowali 36 dzieci.
Ewa była niezwykle silną osobowością, a jednocześnie osobą wrażliwą. Jej pogoda ducha stała się dla
wielu inspiracją na całe życie.
Serdeczność, życzliwość, uśmiech,
ale i charyzma ujmowały każdego.
Nigdy nie narzekała, uczyła pokonywania przeciwności losu. To niezwykły dar!

Taką zawsze uśmiechniętą, przebojową i otwartą Ewę pamiętają
zapewne wszyscy. Kochała tańczyć, śpiewać z rodziną i w gronie
przyjaciół.
Jej kulinarne dokonania, przygotowywane razem z dziećmi na
tradycyjne, rodzinne, przyjacielskie uroczystości, mają swoją historię.
Tworzyła kręgi przyjaciół i znajomych wokół wychowywanych
przez nią i męża dzieci. Przez te lata była mistrzynią organizacji i zarządzania. Lubiła ład i porządek.
Głęboko przeżywała losy swych
wychowanków. W trudnych sytuacjach życiowych, wielu spośród
dzieci i przyjaciół mogło zawsze
liczyć na jej wsparcie.
Czy odpoczywała? Rzadko, ale
jak już, to lubiła aktywnie spędzić
chwile z przyjaciółmi.
Ewę podziwialiśmy za energię,
zapał i konsekwencję w licznych
działaniach, które podejmowała na
rzecz dzieci, działając m.in., w ZNP
czy w Towarzystwie Przyjaciół
Dzieci, zabierając głos w sprawach
Rodzinnych Domów Dziecka na
forum ogólnopolskim.
Ewa Blacha otrzymała za swą
działalność różne wyróżnienia
i odznaczenia, ale najbardziej cie-

szyła się z Orderu Uśmiechu, który
otrzymała w marcu 2008 roku na
wniosek wychowanków.
Mąż Ewy, Andrzej Blacha, zawodowo był nauczycielem matematyki
w II LO im. G. Morcinka, dyrektorem I LO im. A. Mickiewicza w Rudzie Śląskiej. Był człowiekiem wyjątkowym, wielkiego serca. W br.
obchodziliby 40-lecie małżeństwa.
Przeżyli tyle lat, troszcząc się o siebie nawzajem, wspólnie wspierając
się w prowadzeniu RDDz., stanowiąc wzór małżeństwa zarówno dla
dzieci, wnuków jak i przyjaciół. Ich
dom był miejscem pielęgnowania
wielu pięknych przyjaźni. Żal, że
nie doczekali spokojnej emerytury
w wymarzonym, własnym domu.
Po nieoczekiwanej śmierci męża
22.02.2011 r. Ewę dopadła ciężka choroba. Pomimo nasilającego się cierpienia odchodziła pełna łagodności, cierpliwości. Zmarła 27.11.2012 r.
Odejście Ewy uświadomiło
nam bezmiar cierpienia, rozpaczy,
wszystkiego, przez co przechodzą
pacjenci z ciężką chorobą, ich bliscy i przyjaciele.
Ewa Blacha była kochana, lubiana i ceniona przez wszystkich,
którzy znali ją naprawdę.
Nikt i nic nie jest w stanie wypełnić ogromnej pustki po jej odejściu.
Dziękujemy Ewie za jej przyjaźń!
Przyjaciele

Poszukiwania dawcy szpiku

Rejestracja nie trwała dłużej niż 5 minut.

Foto: AP

Kolejnych potencjalnych dawców szpiku z Rudy Śląskiej szukano w Bielszowicach. Tam, w niedzielę (27.10.), każdy chętny w domu parafialnym przy parafii pw. św.
Marii Magdaleny, mógł wypełnić
odpowiednie papiery, by w przyszłości zostać czyimś bliźniakiem
genetycznym.
– Pomysł akcji narodził się na
spotkaniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, kiedy myśleliśmy
nad tym, co zrobić z okazji 130-lecia
istnienia parafii. Młodzież zaproponowała, żeby zrobić coś dla kogoś.
Najpierw padł pomysł krwiodawstwa, który podchwyciłem. Potem

zadzwoniłem do fundacji DKMS
Polska z pytaniem, czy można u nas
zorganizować Dzień Dawcy, no
i stało się – wyjaśnia ksiądz Marek
Leszczyna, organizator.
Akcja, ku radości organizatorów,
cieszyła się dużym powodzeniem.
Może akurat jedna z osób zarejestrowanych w niedzielę, kiedyś uratuje komuś życie.
– Powód jest prosty, chcę komuś
pomóc. Na razie nie odczuwam tego
tak, że zrobiłam coś dobrego, ale jestem zadowolona, że się zdecydowałam – mówi Lidia z Bielszowic, która w niedzielę złożyła deklarację.
Agnieszka Pach

OGŁOSZENIE

Dni Otwarte i „Relaks”

Panie mogły skorzystać między innymi z usług makijażystki.

W środę (23.10.) odbył się kolejny Dzień Otwarty Rudzkiego
Stowarzyszenia Amazonek „Relaks” w Rudzie Śląskiej, któremu
towarzyszyli m.in. psycholog, onkolog chirurg, dietetyk. Panie spotkały się we własnej siedzibie nie
tylko po to, by miło spędzić czas,
ale także zaczerpnąć wielu cennych informacji i wskazówek: –
Nasze stowarzyszenie zajmuje się
wsparciem kobiet po raku piersi,
organizujemy rehabilitację fizyczną i psychiczną, a także zajmujemy
się profilaktyką, w której mieści się
też to spotkanie. Chcemy, by panie
mogły zgłosić się z problemem i zobaczyć co robimy i jak działamy,
zadać pytania – tłumaczyła prezes

Foto: MS

stowarzyszenia Teresa Wilczek
i dodała: – Postaramy się rozwiać
wszelkie wątpliwości.
– Chciałam otrzymać tutaj konkretne wiadomości i wyciągnąć
wnioski. Naprawdę zachęcam panie, by znalazły wolną chwilę i skorzystały z takich właśnie możliwości – mówiła Halina Fityka, która
na spotkanie przyjechała ze Świętochłowic. Jak podkreśliła, w jej
rodzinnym mieście nie ma takiej
grupy, dlatego ucieszyła się, że ma
możliwość uczestniczenia w rudzkim spotkaniu.
Działalność Amazonek pokazuje,
że nie warto odwlekać wszelkich
badań, a działać prewencyjnie.
Magdalena Szewczyk
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Z KULTURĄ NA TY
Jeśli znasz ciekawe miejsce na Śląsku, które warto odwiedzić, już niedługo będziesz mieć okazję, by podzielić się tą informacją
ze wszystkimi. Tomek Szklarski z portalu Odkryj Śląskie dopina już na ostatni guzik swój projekt internetowego przewodnika po
naszym województwie.

Co kryje Śląsk?
Chciałbyś odwiedzić ciekawe
miejsce na Śląsku, ale nie wiesz
gdzie je znaleźć? A może przyjeżdżają Twoi znajomi i chcesz pokazać im najciekawsze miejsca
w okolicy, tylko nie wiesz jakie?
Z pomocą przychodzi Tomek
Szklarski, twórca portalu Odkryj
Śląskie. Już niedługo na jego stronie internetowej (odkryjslaskie.
org) pojawi się wiele nowości,
a jedną z nich będzie katalog prezentujący ciekawe miejsca na Śląsku.
– Cały czas staram się urozmaicić
funkcjonalność
strony,
w związku z tym chodzi mi po głowie utworzenie internetowego
przewodnika. Chciałbym stworzyć
w jednym miejscu bazę informatyczną, turystyczną, kulturalną
i rozrywkową – tłumaczy Tomek
Szklarski z Odkryj Śląskie.
Ciekawe miejsca będzie mógł
zaproponować każdy. Wystarczy

tylko podać ich nazwę i adres. Następnie, w miarę możliwości, dodawane będą zdjęcia i teksty zawierające informacje o danym
obiekcie.
– By osiągnąć sukces, postanowiłem włączyć w ten proces czytelników i mieszkańców województwa. Chcę, żeby każdy mógł dodać
coś od siebie, by nasz przewodnik
był jak najbardziej aktualny i wiarygodny. Nie jestem w stanie znaleźć wszystkich ciekawych i wartych pokazania miejsc. Chcę, aby
każdy, kto zna w swojej okolicy
coś, co zasługuje na to, żeby się
tym pochwalić, pokazał to zarówno mieszkańcom naszego województwa jak i osobom odwiedzającym Śląsk – dodaje.
Według wstępnych planów projekt ma ruszyć już w połowie listopada. Ze względu na perfekcję
i profesjonalizm, data ta może się
przesunąć.

Hanysy 2013
Gala wręczenia statuetek
,,Hanysa” odbędzie się
11 listopada o godz. 18.00
w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Nowym
Bytomiu. Bielty w cenie 50
zł (parter), 40 zł (balkon).
Oprawa artystyczna: Kabaret Rak, przy akompaniamencie Bartos Band.

Łowcy. B wracają!

Katalog będzie można znaleźć pod adresem odkryjslaskie.org.

– Plany były ambitne, natomiast
rzeczywistość okazała się bardziej
wymagająca. W związku z tym start
projektu może się trochę opóźnić.
Chciałbym zaprezentować czytelnikom ciekawy i dopracowany pro-

jekt, bo pierwsze wrażenie jest tylko jedno – uprzedza Tomek.
Jest więc jeszcze trochę czasu,
by zastanowić się nad tym, co
wartego pokazania jest na przykład w Rudzie Śląskiej.
AP

Pejzaże, martwa natura, sceny religijne oraz portrety – a każdy z tych obrazów miał swój początek na jego palecie. W czwartek (24.10.) w Galerii „6” znajdującej się w Gimnazjum nr 6 w Rudzie Śląskiej-Bykowinie miało miejsce oficjalne otwarcie indywidualnej wystawy malarskiej Grzegorza Haiskiego pt. „Z mojej palety 3”.

Z palety Haiskiego
– Inspiruje mnie wszystko.
Gdzie tylko człowiek spojrzy, tam
jest coś ciekawego do namalowania. Gdy tylko zobaczę coś interesującego to robię szkic tego,
a później przenoszę na płótno.
Lubię przede wszystkim przyrodę
– opowiada skąd taka różnorodność w tematyce obrazów Grzegorz Haiski. – Nie mam póki co
swojego ulubionego obrazu. To
się bierze chyba z tego, że nigdy
do końca nie jestem zadowolony.
W każdym z obrazów jeszcze bym
coś poprawił – podkreśla.
Obrazy Grzegorza Haiskiego
malowane są różnymi technika-

mi – znajdziemy wśród nich wykonane techniką olejną, akwarelą czy piórkiem. Z upływem
czasu poszerza się także ich tematyka. Artysta przekonał się
bowiem do malowania portretów. Na jednym spośród tych,
które można oglądać na wystawie, uwieczniona została jego
wnuczka.
– Jestem podobna do siebie
na tym obrazie – mówi ośmioletnia Daria i dodaje z uśmiechem: – Chciałabym żeby dziadek namalował jeszcze raz siebie, ale ładniej.
Sandra Hajduk

CO, GDZIE,
KIEDY

Panowie z Cieszyna tworzący niekonwencjonalną,
sweterkową grupę kabaretową ponownie pojawią się
w Rudzie Śląskiej – i tym
razem na deskach Domu
Kultury w Bielszowicach.
Swój absurdalny do granic
możliwości humor „Łowcy” zaprezentują 17 listopada o godzinie 19.00. Bilety
w cenie 50 zł.

Lata 20., 30...
Zapraszamy na widowisko
Teatru Muzycznego IWIA!
Znane brzmienia z lat 20., 30.,
szlagiery Ordonki, Fogga.
Przepiękne melodie i prawdziwe emocje – takie atrakcje
tylko w Domu Kultury w Bielszowicach. Spektakl odbędzie
się 27 października o godzinie
17.00. Bilety w cenie 30 zł.
Więcej informacji pod numerem 32 240-21-25/26.

Lodowa Królowa

Prace, które można podziwiać na wystawie to efekt między innymi udziału malarza
w licznych plenerach.
Foto: SH

Kolejna bajka dla dzieci
w bielszowickim Domu
Kultury – tym razem w zimowych klimatach. Na deskach DK wystawiona zostanie „Kryształowa Królowa Śniegu”. Najmłodszych
wraz z rodzicami zapraszamy 17 listopada o godzinie
16.00. Bilety w cenie 10 zł.

Rudzianin Alan Kralski wraz ze swoim kolegą Tomkiem Kabisem podbili serca jurorów i widzów 6 edycji programu Mam Talent. Na castingu padło 3 x TAK!,
a w minioną sobotę (26.10.) przygotowana przez nich iluzja zapewniła im miejsce w finale show.

Rudzianin w finale Mam Talent!
– Po półfinale czuję ogromną euforię, radość i niedowierzanie. Nie
nastawialiśmy się na zwycięstwo,
zwłaszcza, że konkurencja była
bardzo duża – mówi Alan Kralski.
Tomek w programie Mam Talent
występował już wcześniej. Nie
poddawał się i po raz czwarty wziął
udział w castingu, tym razem z Alanem. No i udało się. Wychodzi na
to, że nie do trzech, a do czterech
razy sztuka. – To nasz pierwsze
wspólne podejście w Mam Talent.

Opłacało się czekać, w końcu się
udało – uważa Alan.
Ich magiczna sztuczka przedstawiona w półfinale zadziwiła nie
tylko jurorów, ale i widzów. Jak to
zrobili, zastanawia chyba każdego.
– To był nokaut. Ja po prostu leżę
na deskach. Kompletnie się tego
nie spodziewałem – tak komentował występ Agustin Egurrola, juror
programu.
Alan i Tomek mają już pewne
miejsce w finale. Przez 4 kolejne

półfinały, chłopaki będą poznawać
swoich przeciwników. Już teraz
przygotowują się do tego najważniejszego występu.
– Teraz czeka nas dużo pracy.
Mamy kilka pomysłów na to co pokażemy w finale, jednak na razie
zostawimy to w tajemnicy – dodaje
Alan.
Wielki finał już niedługo. Chłopakom gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za zwycięstwo.
Agnieszka Pach

Półfinałowy występ.

Foto: arch. własne
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Jesienne smaki dla Seniorów

Metamorfoza
na wyciągnięcie ręki!
Czy chcieliby Państwo poprawić swój wizerunek,
nauczyć się stylizacji i wizażu? Jest taka możliwość.
W Katowicach odbywają się
bezpłatne szkolenia z obszaru autopromocji i kreowania wizerunku adresowane do osób, które
ukończyły 50. rok życia. Pozwalają one dowiedzieć się m.in. jak
odpowiednio zaprezentować się
publicznie oraz zrobić dobre wrażenie na rozmówcy. Podczas
warsztatów można nauczyć się
jak wizaż, stylizacja czy fotogra-

ﬁa, mogą służyć poprawie wizerunku oraz jak promować siebie,
żeby odnieść sukces. Osoby, które
zdecydują się na wzięcie udziału
w szkoleniu, dowiedzą się jak
profesjonalnie wypaść przed kamerą oraz jak pozować do zdjęć.
W szkoleniu mogą wziąć udział
osoby, które ukończyły 50. rok
życia, zameldowane są na terenie
województwa śląskiego oraz pra-

cują w mikro-, małym lub średnim
przedsiębiorstwie.
Jak zapewniają organizatorzy,
wiedza zdobyta podczas szkoleń
przyda się zarówno w życiu prywatnym, jak i podniesie kwaliﬁkacje zawodowe.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 668046-599.

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, które 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.

ul. Niedurnego
50d/2
(w budynku Przychodni)

41-709
Ruda Śląska
tel. 32 242 00 38

e-mail:
rodzinna.niedurnego@gmail.com

pon.-pt. 8.00-20.00,
sob. 8.00-14.00,
niedz. 8.00-14.00

www.aptekadziecka.pl
41-703 Ruda Śląska,
plac Niepodległości 5
tel. 32 248 38 89
e-mail:
apteka24ruda@gmail.com
APTEKA CAŁODOBOWA
41-707 Ruda Śląska,
ul. Oświęcimska 126,
tel. 32 242 70 80
e-mail:
kochlowice.rodzinna@gmail.com
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.0014.00
41-600 Świętochłowice,
ul. Hutnicza 8,
tel. 32 245 10 05
e-mail: apteka.rodzinna1@op.pl
pon.-pt. 7.30-18.00, sob. nieczynne
41-907 Bytom
ul. Tatrzańska 2
tel. 32 282 41 84
e-mail: apteka.rodzinna@onet.pl
pon.-pt. 8.00-20, sob. 8.00-14.00

Rudzki Senior
PORADY zus
Anna Sobańska-Waćko
Rzecznik Prasowy
Oddziału ZUS
w Chorzowie

Jestem schorowaną osobą, pracuję, ale często z powodu złego stanu zdrowia przebywam na zwolnieniu chorobowym. Lekarz
zaproponował mi sanatorium, ale na skierowanie z NFZ czeka się
bardzo długo. Czy są jeszcze jakieś inne możliwości uzyskania skierowania do sanatorium?
Janina K. z Goduli

Skierowanie do sanatorium
Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji
rentowej. Celem programu jest
przywrócenie zdolności do pracy
osobom, które w następstwie choroby, urazu lub wypadku są zagrożone długotrwałą niezdolnością do
pracy lub są nadal niezdolne do pracy, ale jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności.
Program rehabilitacji leczniczej
w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób ubezpieczonych:
• zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy
• uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do
ubezpieczenia chorobowego lub
wypadkowego
• pobierających rentę okresową
z tytułu niezdolności do pracy,
rokujących jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po
przeprowadzeniu rehabilitacji.
Rehabilitacja lecznicza w ramach
prewencji rentowej prowadzona jest

w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym, dla następujących rodzajów schorzeń:
– w systemie stacjonarnym: narząd
ruchu, wczesne stany pourazowe i po
zabiegach artroskopowych,
– układ krążenia,
– układ oddechowy,
– psychosomatyka,
– onkologia gruczołu sutkowego,
– w systemie ambulatoryjnym:
– narząd ruchu,
– układ krążenia.
Rehabilitacja lecznicza odbywa
się na podstawie ustalonego indywidualnie programu, uwzględniającego schorzenie podstawowe i choroby współistniejące.
Rehabilitacja lecznicza w ośrodku trwa 24 dni, przy czym w uzasadnionych wypadkach okres ten
może być skrócony lub wydłużony.
Podstawą skierowania do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie
o potrzebie rehabilitacji, wydane
przez lekarza orzecznika ZUS.
Orzeczenie może być wydane m.in.
na wniosek lekarza prowadzącego
leczenie.

O tym, że pięknym można być w każdym wieku, skutecznie przekonywali pensjonariusze
Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. W czwartek (24.10.) z okazji „Dnia
Seniora” odbył się tam finał wyborów Miss i Mistera Seniorów.

Piękna jesień życia
– W wyborach najważniejsze było
to, by seniorzy zrozumieli, że pięknym można być w każdym wieku,
a starzenie się jest naturalnym procesem – tłumaczy Violetta Chojnacka-Malik, dyrektor Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej i dodaje: – Wśród seniorów
można było zauważyć zdrową rywa-

wieczorowy i sportowy, a także odpowiedzieć na pytania z dziedziny
savoir-vivre’u, stosowania kosmetyków po 50. roku życia i wielu innych.
Jury uznało, że wszyscy finaliści
zasłużyli na wyróżnienie. W rezultacie wyłoniono Supermiss seniorów, którą została Nadia Hedrzak

Supermiss i Supermister seniorów.

Foto: SH

Finaliści wyborów Miss i Mistera wraz z dyrektor i pracownikami Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Foto: SH

lizację, ale i życzliwość. Widać było
duże zaangażowanie. Każdy starał
się wypaść jak najlepiej.
Na startujących w wyborach czekał szereg zadań do wykonania.
Musieli oni między innymi przygotować prezentację własnej osoby,
swojego talentu, przygotować strój

oraz Supermistera – ten tytuł otrzymał Bernard Maksym. Wyróżnieni
nie kryli swojego zaskoczenia takim
werdyktem.
– Ten tytuł to dla mnie ogromne
zaskoczenie. Chodzę tu od niedawna, ale jest mi bardzo miło, że zostałam tak serdecznie przyjęta. To

jest mój dom – mówiła pani Nadia.
– To ogromna niespodzianka.
Nigdy wcześniej nie brałem udziału
w takich imprezach. Byłem trochę
skrępowany, ale cieszę się, że jako
tako wypadłem – dodał pan Bernard.
Sandra Hajduk

ZŁOTE GODY

Nasi
Jubilaci
25 października w Ośrodku
Świętej Elżbiety w Rudzie odbyła się uroczystość złotych
godów. Serdecznie gratulujemy
Jubilatom.

Barbara i Stefan Niesłoni.

Danuta i Leon Kołodziejowie.

Gerda i Ernest Kozubkowie.

Krystyna i Edward Rybowie.

Łucja i Henryk Powieczkowie.

Marcelina i Stanisław Bemnarkowie.

Maria i Józef Skoczylasowie.

Maria i Norbert Borzuccy.

Róża i Jerzy Baronowie.

Róża i Józef Becherowie.

Ruta i Jan Hadułowie.

Stefania i Józef Bytomowie.

Teresa i Adam Promni.

Urszula i Jan Musiołowie.
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Na 19 rudzkich nekropoliach tradycyjnie zapłoną 1 listopada tysiące zniczy i lampek. W przeddzień święta, w 41 miejscach pamięci narodowej znajdujących się w Rudzie Śląskiej, przedstawiciele magistratu złożą kwiaty i zapalą znicze. Ten dzień będzie też okazją do ratowania
zabytków cmentarnych i wsparcia budowy hospicjum stacjonarnego w Rudzie Śląskiej. Członkowie Towarzystwa Miłośników Orzegowa i młodzież przeprowadzą kwestę.

Rudzki Kaufhaus stał się w minioną sobotę miejscem modowych
inspiracji i kreatywności. To tu jedni z najlepszych w swojej branży
prowadzili warsztaty Fashion DIY czyli „Modowe zrób to sam”. Kampania promocyjna „Modna Ruda” nabiera rozpędu.

Rudzianie pamiętają

Za jeden z najstarszych rudzkich cmentarzy uważany jest nieczynny cmentarz paraﬁalny przy
ul. Orzegowskiej, datowany na
1894 r. Znajduje się na nim grób
powstańca Konstantego Latki
z 1863 r. oraz mogiły powstańców z lat 1919-1921. Tradycyjnie
już 1 listopada Towarzystwo
Miłośników Orzegowa będzie
przeprowadzać kwestę na rzecz
ratowania zabytków starego
cmentarza w Orzegowie. Całość
uzbieranych funduszy przeznaczona zostanie na pokrycie kosz-

tów dalszej rekonstrukcji i renowacji
pomnika
tragicznie
zmarłych górników. Członkowie
Towarzystwa będą zbierać datki
od godz. 8.00 do 18.00 na obu
częściach cmentarza komunalnego oraz na starym cmentarzu paraﬁalnym.
Odwiedzając groby swoich bliskich, na rudzkich nekropoliach
będzie można spotkać młodzież,
która kolejny już raz weźmie
udział w akcji „Młodzi dla Hospicjum”. Młodzież będzie kwestowała na rzecz budowy hospi-

Tradycyjnie już 31 października w godzinach nocnych nastąpi
zmiana w organizacji ruchu w rejonie rudzkich cmentarzy. Służby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo rozpoczynają „Akcję znicz”, która
potrwa do godzin wieczornych 3 listopada.

Akcja znicz

1 listopada na rudzkich cmentarzach znowu zapłoną znicze.

Tradycyjnie już w dniu Wszystkich Świętych przed cmentarzami
zostaną wyznaczone miejsca dla
pojazdów osób niepełnosprawnych.
Ze względu na tymczasową zmianę
organizacji ruchu, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo proszą
o zwracanie szczególnej uwagi na
znaki drogowe oraz zachowanie
ostrożności. Jednocześnie apelują
do mieszkańców o korzystanie
1 listopada ze środków komunikacji zbiorowej.
– Dla funkcjonariuszy rudzkiej
Straży Miejskiej „Akcja znicz”
rozpoczyna się w pierwszych
dniach października. Już wtedy
zwiększamy częstotliwość patroli
w okolicach cmentarzy – mówi
Krzysztof Piekarz, komendant
Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywają-

cym na cmentarzu w trakcie prac
porządkowych nagrobków oraz
o zapobieganie ewentualnym kradzieżom kwiatów, czy niszczeniu –
profanacji miejsc pochówku zmarłych – dodaje komendant.
1 listopada funkcjonariusze Straży
Miejskiej czuwają nad porządkiem
i sprawują kontrolę ruchu drogowego w celu bezpiecznego dojazdu do cmentarzy.
Przed dniem Wszystkich Świętych policja apeluje do kierowców
o rozwagę, ostrożność i cierpliwość. Funkcjonariusze będą sprawdzać prędkość, z jaką jadą kierowcy, ich trzeźwość, stan techniczny
aut oraz czy dzieci przewożone są
w fotelikach.
Poniżej przedstawiamy szczegółowo zmiany w ruchu drogowym,
obowiązujące od godz. 22.00
31 października do godz. 22.00

cjum stacjonarnego w Rudzie
Śląskiej. Dzięki zebranym do tej
pory datkom przeprowadzono
wstępne badania terenu, na którym ma stanąć hospicjum oraz
podjęto rozmowy z projektantami.
Hospicjum w Rudzie Śląskiej
objęło swoją opieką pierwszego
pacjenta w marcu 2000 roku.
W pierwszym okresie Hospicjum
Domowe opiekowało się kilkoma
chorymi miesięcznie. Obecnie
liczba ta znacznie wzrosła.
IM

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

Modowe zrób to sam

Warsztaty z ozdabiania toreb i ubrań cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Podobnie jak w ubiegłym roku 1 listopada młodzież będzie zbierała datki na budowę
hospicjum stacjonarnego.

nokierunkowymi. Ponadto będzie
możliwość parkowania na skrajnym pasie w kierunku Halemby.
– przy ul. 1 Maja, Brodzińskiego.
Parkowanie będzie możliwe na
ul. Brodzińskiego, a osoby niepełnosprawne będą mogły pozostawić
pojazd na wyznaczonym miejscu
na ul. 1 Maja.
6. Dzielnica Wirek:
– przy ul. Magdziorza i Brata Alberta.
Powyższe ulice będą jednokierunkowe, parkować będzie można
po lewej stronie ulicy. Osoby niepełnosprawne będą miały wydzielony parking na ul. Brata Alberta.
– przy ul. Nowary, Ściegiennego.
Ulice Ściegiennego, Czajkowskiego, Zdziebkowskiej będą jednokierunkowe. Parkowanie po lewej stronie ww. ulic.
– przy ul. 1 Maja.
Ulica Polna będzie jednokierunkowa, parkowanie po jej lewej stronie. Ponadto udostępniony będzie
parking na terenie Szkoły Podstawowej nr 7.
7. Dzielnica Nowy Bytom:
– przy ul. Chorzowskiej.
Ul. Ratowników będzie jednokierunkowa od wyjazdu z parkingu do

Projektantka i krawcowa Grażyna
Pander-Kokoszka, ktora ubierała
m.in. Michała Szpaka, ﬁnalistki Miss
Polski 2012 oraz Miss Rudy Śląskiej
2013, prezentowała swoje kreacje
i doradzała rudziankom jak dobrać
strój do swojej ﬁgury i typu urody.
Do jakiej grupy kolorystycznej należeli uczestnicy warsztatów mówiła
z kolei Ania Moj-Kowalska, mistrzyni Polski w makijażu ekstrawaganckim i laureatka III miejsca
w kraju w makijażu permanentnym.
Daria Duczek, mistrzyni Polski
w stylizacji paznokci klasycznych
2012 i jednocześnie instruktorka stylizacji paznokci dobierała natomiast
kolorystykę paznokci do całej kreacji. Swoją wiedzą i doświadczeniem służyła również Ania Pazera –
instruktorka stylizacji rzęs. Krajowej
i światowej sławy studia fryzjerskie
Lucjana Szajbla i Damiana Dudy
służyły poradą w doborze fryzury
i koloru farby do włosów. To jednak
nie koniec atrakcji przygotowanych
na drugie warsztaty kampanii „Modna Ruda”. Iza Święs i Katarzyna
Mroczkowska zaprezentowały zaprojektowane przez siebie kolekcje
ubrań. Można było obejrzeć też kolekcję sukienek i getrów Moniki
Skalak, inspirowaną
projektami
znanych światowych tatuatorów.
Ciekawe modne stylizacje, wykonane z odzieży używanej można było
również oglądać na stoisku ,,Świata
Odzieży Używanej”.
Jednym z kluczowych punktów
Fashion DIY były warsztaty z młodzieżą prowadzone przez stylistów
,,Modnego Śląska”. Ewa, Milena,

ul. Pokoju. Parkowanie możliwe będzie na parkingu przy ul. Chorzowskiej (wjazd od ul. Ratowników)
i przy ul. Ratowników po jej lewej
stronie za wjazdem na parking.
– przy ul. 1 Maja, Hallera.
Od skrzyżowania powyższych
ulic w kierunku dzielnicy Ruda
oraz w kierunku dzielnicy Wirek
na ul. 1 Maja zostaną wydzielone
pasy postoju.
8. Dzielnica Kochłowice:
– przy ul. Wyzwolenia, Oświęcimskiej.
Miejsca postojowe zostaną wyznaczone na ulicach Oświęcimskiej
i Krakowskiej. Na ul. Wyzwolenia
dopuszczony będzie postój tylko
dla osób niepełnosprawnych.
– przy Alei Dworcowej.
Aleja Dworcowa będzie jednokierunkowa, postój po jej lewej
stronie. Wyjazd ulicą Do Dworca.
9. Dzielnica Bielszowice:
– przy ul. Kokota.
Za zgodą kopalni będzie możliwy postój na parkingu przy cmentarzu. Osoby niepełnosprawne będą
miały wyznaczone stanowiska
przed bramą cmentarza. W celu
zmniejszenia utrudnień zalecany
jest postój na ulicach Powstańców
Śląskich, Bielszowickiej i Równoległej.
IM

HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ
PREZYDENT MIASTA Z MIESZKAŃCAMI:
4 listopada, godz. 17.00
– Wirek i Czarny Las, Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Głównej 1,
5 listopada, godz. 17.00
– Ruda, Szkoła Podstawowa nr 41 przy ul. Gierałtowskiego 15,
6 listopada, godz. 17.00
– Ruda, Miejskie Przedszkole nr 8 przy ul. Sobieskiego 49.
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EDAKCJA:

mysł zorganizowania warsztatów
modowych. – Skorzystałyśmy z porad fachowców, same przekonałyśmy
się jak szybko i łatwo można zrobić
coś oryginalnego – mówiła Irena
Kapica. – Mam niepowtarzalną torbę, bo sama dobrałam i wykonałam
nadruk – cieszyła się pani Irena.
Marzena Lipiec przyprowadziła
na warsztaty koleżankę z Gliwic.
– Taka impreza to fajny pomysł.
Przerabianie ubrań to świetna zabawa i sposób na oryginalną kreację
– mówiła Marzena. – W pracy wymieniamy się z koleżankami swoimi
ciuchami, dlatego na pewno wrócimy tu na SWAP Party – dodała Marzena.
O tym, że z wszystkiego można
zrobić oryginalną, niepowtarzalną

Młodzież pod okiem Ilony Kanclerz i stylistek z Modnego Śląska nadawała swoim ciuchom drugie życie.

Ula i Eliza, wolontariuszki ,,Modnego Śląska” uczyły jak starym, niemodnym ciuchom nadać drugie życie i nowego ducha. – Przerabiając
stare ciuchy oszczędzamy pieniądze,
możemy się wyróżnić, stajemy się
oryginalni i robimy coś naprawdę
fajnego spędzając przy tym kreatywnie czas – mówiła Ula z ,,Modnego
Śląska”. Przekonała się o tym Agata,
która z pomocą stylistek zamieniła
swój zwykły biały t-shirt w modny,
rockowy ciuch. – Zrobiłam aplikację, dodałam kilka ćwieków i mam
nową oryginalną bluzkę – cieszyła
się Agata. – Znacznie ciekawiej jest
zrobić coś samemu niż kupić gotowe
w sklepie – dodała. Oryginalne nadruki na ciuchach i torbach lnianych
pomagała wykonać Jadzia Korzeniowska z Pracowni Twórczej ArtKo. Uczestnicy prowadzonego przez
nią warsztatu sami wykonywali szablony i nadruki na torbach lnianych
lub odzieży. Irena Kapica z córką
Aliną z Rudy bardzo chwaliły po-

biżuterię przekonali się ci, którzy zatrzymali się przy stoliku Iwony Cal.
Do wykonania naszyjników, bransoletek i pierścionków Iwona używa
kartonu, starych t-shirtów, uszczelek
i tasiemek. – Wszystko się może
przydać do zrobienia biżuterii. Przy
odrobinie kreatywności można mieć
oryginalną biżuterię bez dużych nakładów ﬁnansowych – przekonywała
Iwona.
Warsztaty modowe to druga odsłona nowej kampanii promocyjnej
– „Modna Ruda”. Wcześniej w Kaufhausie spotkali się pasjonaci fotograﬁi, a już 9 listopada odbędą się
warsztaty malarskie z udziałem Akademii Weekendowej przy Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach. Wypracowane
podczas
kolejnych
warsztatów prace będzie można
oglądać na wernisażu, zaplanowanym na 29 listopada. Każdym
warsztatom towarzyszy wystawa
związana z tym unikatowym miejscem, jakim jest budynek Kaufhausu, najstarszego domu towarowego
w Polsce. Ponadto można oglądać obrazy Pawła Szeibla, Kornela Wilczka,
Piotra Pilawy i Krystiana Wodnioka
oraz zdjęcia wykonane przez członków Towarzystwa Miłośników Orzegowa oraz Stowarzyszenie warsztaty
– fotograﬁczne.org. Ciekawym akcentem jest też świeżo przybyła ze Zliny
wystawa prac powstałych podczas
wcześniejszych warsztatów fotograﬁcznych odbywających się m.in. na
wielkim piecu huty „Pokój”.
IM
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Czy 15 ha terenów inwestycyjnych przy powstającej trasie N-S, która
połączyć ma DTŚ z A-4 znajdzie nowego właściciela? By tak się stało
władze Rudy Śląskiej sięgnęły po unijne środki, dzięki którym przygotowują tereny dla inwestorów. Gra jest warta świeczki. Miasto bowiem
w latach 2011–2013 sprzedało inwestorom ponad 230 nieruchomości za kwotę ponad 33 mln zł.

Zainwestuj przy trasie N-S
– Moim priorytetem jest stworzenie inwestorom korzystnego klimatu
w Rudzie Śląskiej – mówi prezydent
Grażyna Dziedzic. – Staramy się,
aby były tu jak najlepsze warunki do
prowadzenia biznesu – dodaje.
Doﬁnansowany ze środków unijnych projekt dotyczy pięciu działek
o łącznej powierzchni ponad 15 ha.
Główna część tego terenu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczona jest
pod zakłady produkcyjne, magazyny, usługi logistyczne oraz obiekty
usługowe, w tym handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2.
Pozostała część to tereny obsługi komunikacji samochodowej, ulic dojazdowych oraz zieleni. Działki położone są wzdłuż ulicy 1 Maja, czyli
drogi wojewódzkiej 925, a ich komunikacyjną atrakcyjność podnosi
jeszcze budowana w tym miejscu
trasa N-S.
– W ramach projektu już zostały
przeprowadzone analizy formalnoprawne nieruchomości i czynności
geodezyjne, określona została wartość nieruchomości, wykonano inwentaryzację zieleni i wstępne badania geotechniczne – wylicza
Aleksandra Kruszewska, naczelnik
Wydziału Rozwoju Miasta w rudzkim magistracie. – Naszym celem
jest pozyskanie co najmniej jednego
inwestora – dodaje.
Ważną częścią projektu są działania promocyjne. – Przygotujemy
m.in. folder informujący o sytuacji
gospodarczej Rudy Śląskiej, możliwościach inwestowania w mieście
i procedurach procesu inwestycyjnego – mówi Aleksandra Kruszewska.
Folder w trzech językach – polskim,
angielskim i niemieckim – traﬁ do
inwestorów np. podczas międzynarodowych targów branżowych.
Oprócz terenów inwestycyjnych
przy powstającej trasie N-S władze
Rudy Śląskiej oferują jeszcze 12 ha
w pełni przygotowanych do przetargów terenów w innych częściach
miasta. Wśród nich znajduje się nieruchomość o powierzchni 3,6 ha położona bezpośrednio przy zjeździe
z Drogowej Trasy Średnicowej, przy
ul. Szyb Barbary w dzielnicy Chebzie. W planie zagospodarowania
przestrzennego miasta przeznaczona
jest pod usługi komercyjne. Równie
atrakcyjna działka położona jest przy
ul. Niedurnego. Przeznaczona jest
ona pod produkcję, magazyny, skła-

dy i usługi. Ponadto na etapie przygotowania jest jeszcze 15 ha kolejnych działek.
W latach 2011 – 2013 władze
Rudy Śląskiej sprzedały inwestorom
ponad 230 nieruchomości za kwotę
ponad 33 mln zł.
Projekt „Przygotowanie terenu inwestycyjnego przy głównym węźle
komunikacyjnym w Rudzie Śląskiej” będzie kosztował 91,2 tys. zł.
Doﬁnansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
(oś priorytetowa „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”,
poddziałanie „Wsparcie działań studyjno koncepcyjnych w ramach
przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych”) wyniesie ponad 63 tys. zł.
Trasa N-S docelowo ma połączyć
dwie ważne drogi przebiegające
przez Rudę Śląską – Drogową Trasę
Średnicową oraz autostradę A-4.
Pierwszy etap jej budowy, obejmujący odcinek od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja,
zakończył się w styczniu br. W tym
roku przewidywane jest rozpoczęcie
procedury przetargowej, która ma
wyłonić wykonawcę robót budowlanych dla drugiego etapu budowy trasy N-S. W ramach tego etapu wybudowany zostanie odcinek trasy N-S
od ul. 1 Maja do ul. Bukowej wraz
z węzłem dwupoziomowym z tą ulicą. Zakończenie prac zaplanowano
w 2016 roku. Kolejne etapy to przebudowa odcinka ul. Kokota w rejonie węzła drogowego oraz przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od
ul. Bielszowickiej do węzła z autostradą A-4, łącznie z budową węzła
drogowego przy ul. Bielszowickiej.
W marcu br. Instytut Eurotest
przygotował raport „Aktualna sytuacja lokalnej gospodarki w dobie
kryzysu oraz branże przyszłości
w rozwoju Rudy Śląskiej”. Ponad
połowa spośród ankietowanych
rudzkich przedsiębiorców ocenia
miasto jako dobre miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej, przeciwnego zdania jest jedynie 10%. Szczególnie wysoko
ocenione zostały dostępność komunikacyjna i usługi okołobiznesowe, a za atuty dla biznesu ankietowani uznali również szybki
rozwój miasta, infrastrukturę
i działania władz.
TK
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Któż z nas nie ceni sobie bezpieczeństwa? Za każdym razem, gdy przekręcamy klucz w zamku, mamy poczucie, że w ten sposób chronimy przed nieproszonymi gośćmi to, co mamy najcenniejsze. Dlatego tak ważna jest inwestycja w dobre i solidne drzwi wejściowe, które dadzą
nam bezpieczeństwo na lata.

Stawiamy na jakość

Tadeusz Łępski – właściciel firmy Prohaus.

Foto: AP

Tadeusz Łępski drzwiami zajmuje
się od wielu lat i wie o nich wszystko.
Śmiało można nazwać go ekspertem
w tej dziedzinie. W Zabrzu przy ulicy
3 Maja 1a działa firma PROHAUS,
którą prowadzi od 1996 roku. To właśnie tam można kupić doskonałej jakości drzwi firmy Gerda i Wikęd zapewniające bezpieczeństwo.
– Nasza firma stawia na jakość produktów. Drzwi, które sprzedajemy,
muszą być przede wszystkim sprawdzone na rynku. W PROHAUS-ie mamy markowe produkty, których producenci istnieją parę dobrych lat i gwarantują swoim Klientom dostępność
części serwisowych, dzięki czemu możemy przez bardzo długi czas serwisować drzwi – tłumaczy Tadeusz Łępski,
właściciel firmy.
Dzięki solidnym drzwiom wejściowym możemy spać spokojnie i nie
musimy dłużej obawiać się o to, że
ktoś włamie się do naszego domu.
Jednak by tak się stało, przy zakupie
produktu warto zwrócić uwagę na to,
z czego jest on wykonany.
– Dobre drzwi powinny być przede
wszystkim stalowe i wzmocnione. Powinny być wyposażone w dobry zamek

z atestowanymi wkładkami, gdzie potencjalny złodziej nie ma możliwości
podważenia ani uszkodzenia wkładki
w celu otwarcia drzwi. Ważne, aby były one dobrze wygłuszone i pełne
w środku. Tanie produkty dostępne
w marketach są z reguły wypełnione
kartonem, przez co stają się podatne
na uszkodzenia i nie spełniają powyższych wymagań. To nie dotyczy asortymentu, który oferujemy. Nasze drzwi
są odporne na warunki atmosferyczne
i ciężko je sforsować. Dodatkowo zatrzymują w domu ciepło, przez co
oszczędzamy na rachunkach nawet
15% – dodaje Tadeusz Łępski.
Stawiając na dobry produkt inwestujemy na lata, a koszty bardzo szybko się zwracają.
– Warto zainwestować w drzwi, które będą służyły nam min. 20-30 lat.
Z tego słyną produkty naszych firm.
Nawet po tak długim czasie od produkcji nie ma problemu z naprawą, bo
części są cały czas dostępne. To bardzo istotne, by odpowiednio dobrać
drzwi dla siebie. Te, które oferuje nasza firma, nie są na rok czy dwa, ale
wytrzymują nawet 30 lat. Warto w to
zainwestować – podsumowuje Tadeusz Łępski, właściciel firmy PROHAUS, który jest dystrybutorem
drzwi na całym Śląsku i oferuje sprawdzone produkty, wykonane z najlepszych materiałów. Jego firma nie boi
się wyzwań i spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów. Dlatego po drzwi marzeń na lata
tylko do PROHAUS w Zabrzu. AP
REKLAMA
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ZBLIŻENIA
Jest osobą o wielkim sercu. Pomaga innym i chęcią czynienia dobra zaraża wszystkich dookoła. Dzięki niej Kacper ma nowe serce, Zuzia spełniła marzenie
o wycieczce do Disneylandu, a pan Tadeusz odzyskał wiarę w ludzi i własny kąt. Aleksandra Poloczek została zgłoszona do konkursu „Zwykły Bohater”. – Jeśli
wszyscy razem wygramy jakiekolwiek pieniądze za pośrednictwem mojej osoby, pomożemy jakiemuś dziecku wyzdrowieć – deklaruje Ola.

Anioł w ludzkiej skórze
Na pomysł zgłoszenia Oli do konkursu wpadła osoba, która wielokrotnie angażowała się w akcje charytatywne przez nią organizowane. – Ola
bardzo dużo pomaga, zarówno dzieciom jak i dorosłym. Robi to sama z siebie. Gdy tylko Ola zaapeluje, ludzie
chętnie pomagają, ale wszystko organizuje ona. Uznałam, że należy jej się
taki tytuł – opowiada Beata Magiera,
która zgłosiła Olę do konkursu.
Ola nie kryła zaskoczenia nominacją do tego tytułu. Jak podkreśla – po-

maga, bo ma na to czas i czuje taką
potrzebę: – To jest chyba próba zaspokojenia pewnych potrzeb. Nadzieja na
to, że w kimś obcym zostawi się pewien dobry ślad po sobie – tłumaczy
swoją chęć pomocy i dodaje: – Największą nagrodą za to wszystko jest
uśmiech tych osób. Oglądanie go nie
byłoby jednak możliwe, gdyby nie zaangażowanie wielu ludzi.
A swojej wdzięczności nie są w stanie opisać ci, którzy dzięki organizowanym przez nią akcjom zyskali no-

we życie bądź zrealizowali najskrytsze marzenia.
– Ola włożyła całe swoje serce
w ratowanie naszego syna. Poświęciła swój czas, organizowała zbiórki
pieniędzy, festyny. Wspierała nas
także psychicznie. Jej głos bardzo
mnie motywował. Dla nas Ola jest
niezwykłym bohaterem. Ta nagroda
jej się należy – mówi Janina Studołka, mama Kacperka.
Nie inaczej było w przypadku Zuzi, której największym marzeniem

Ola Poloczek bardzo chętnie pomaga innym.

Dzięki licznym akcjom charytatywnym zorganizowanym przez Olę udało się zebrać pieniądze na operację serca małego Kacpra.
Foto: arch.

był wyjazd wraz z rodziną do Disneylandu: – Pani Ola nie znając w zasadzie Zuzi zaangażowała się w zbiórkę
całym sercem – opowiada Jolanta
Hanzel, mama Zuzi. – Zuzia była
ogromnie szczęśliwa. Pozwoliło jej to
zapomnieć o wszystkich trudnościach
związanych z leczeniem (…). Dobrze,
że są na świecie tacy ludzie, którzy
mają tyle serca dla innych – dodaje.
Swojej wdzięczności nie krył także
pan Tadeusz. Chociaż wielu mówiło, że
pomaganie mu nie ma sensu, Ola postanowiła dać mu szansę. Dzięki jej zaangażowaniu grupa anonimowych osób
wyremontowała jego mieszkanie. Niewykluczone, że niedługo dostanie on
emeryturę. – Co tu dużo mówić – chce

Foto: arch.

mi się żyć – podkreślał pan Tadeusz zaraz po tym jak wyremontowano mu
mieszkanie.
Kapituła konkursu ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń wybierze dziewięć
osób, na które będą mogli głosować
wszyscy. Czy wśród nich będzie Ola?
Na tę decyzję musimy poczekać do 10
listopada. Jeśli jednak tak się stanie, to
będziemy mieli kolejną okazję, by komuś pomóc: – Jeżeli moja osoba może
być wykorzystana do tego, by komuś
pomóc, to warto to zrobić. Jakiekolwiek
pieniądze uzyskamy w ten sposób, to
nie przejdą one przez moje ręce tylko
zostaną ulokowane tam, gdzie jest taka
potrzeba – deklaruje Ola.
Sandra Hajduk
REKLAMA
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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 7.11.2013 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. 32 242-09-35).
2. Przed złożeniem oferty, zainteresowany nabyciem ww. nieruchomości powinien zapoznać się z jej dokumentacją posiadaną przez RSM
(w pokoju 314 i pokoju 118 przy ul. Magazynowej12) 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 12.11.2013 r.
do godz. 9.00.
4. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 12.200,00 zł słownie:
dwanaścietysięcydwieście 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. 122.000,00zł +
VAT).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2013 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 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 wyników 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.

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) wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta
Ruda Śląska położonych w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ulicy
Górnośląskiej. Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 1761/100 o powierzchni 17569 m2 KW
GL1S/00007678/0 – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska oraz udział wynoszący 1/2 część nieruchomości obejmującej działki nr: 1762/100, 1766/100, 1770/100, 1768/100, 1772/100,
1773/109, 1765/100, 1775/109, 1763/98 o łącznej powierzchni 5217
m2 KW GL1S/00043534/3 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Wszystkie wymienione powyżej działki zapisane są na karcie mapy 2
obręb Nowa Wieś oraz w powołanych księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej (działy III i IV ksiąg
wieczystych są wolne od wpisów).

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Ruda Śląska, dnia 30.10.2013 r.

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach zlokalizowanych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, w rejonie ulicy Wireckiej;
w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu, w rejonie ulicy Józefa Lompy i Chorzowskiej;
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego, Cegielnianej, Porannej;
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie, w rejonie ulicy Jerzego Ziętka;
w Rudzie Śląskiej-Halembie, w rejonie ulic 1 Maja i Skośnej;
w Rudzie Śląskiej-Halembie, w rejonie ulicy Józefa Poniatowskiego;
w Rudzie Śląskiej-Rudzie, w rejonie ulic Szyb Walenty i 1 Maja;
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, w rejonie ulicy Kingi;
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, w rejonie ulicy Mikołaja Reja;
w Rudzie Śląskiej-Halembie, w rejonie ul. Marii Kuncewiczowej;
w Rudzie Śląskiej-Halembie, w rejonie ul. Chłopskiej;
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, w rejonie ul. ks. Józefa Niedzieli;
w Rudzie Śląskiej-Wirku w rejonie ulicy Ludowej;
w Rudzie Śląskiej-Halembie, w rejonie ulicy Piotra Skargi;
w Rudzie Śląskiej-Halembie, w rejonie ulicy Młyńskiej;
w Rudzie Śląskiej-Halembie, w rejonie ulicy Ignacego Kaczmarka;
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, w rejonie ulicy Grzybowej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu wyżej wymienionych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 6 listopada do 6 grudnia
2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, w Wydziale Urbanistyki i Architektury, ul. Piotra Niedurnego
46, pokój nr 6 w godzinach pracy urzędu (pn – śr. 8.00–16.00, czw. 8.00-18.00, pt 8.00-14.00).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 grudnia 2013 r.
o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, pokój nr 213.
Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów.
Uwagi do wyżej wymienionych projektów uchwał o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ruda Śląska z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 grudnia 2013 r.
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi dotyczące prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 grudnia 2013 r.:
1. w formie pisemnej;
2. ustnie do protokołu;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym,
na e-mail: architektura@ruda-sl.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 23.10.2013 r. do dnia 12.11.2013 r., na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Polnej, stanowiącej działkę nr 4373/225 o powierzchni 843 m2, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, KW nr
GL1S/00001132/9, która zostanie oddana w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
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Salon Wróżb
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska
(Halemba)
Wróżka
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Baran – Nie porywaj się teraz na
ambitne przedsięwzięcia. Czas służy
regeneracji sił i odpoczynkowi. Zadbaj
o siebie i bądź miły dla innych, a szczęście w uczuciach zacznie Ci bardziej
sprzyjać.
Byk – Możesz teraz podejmować
ważne decyzje i snuć plany na przyszłość. Masz w sobie wiele sił i potencjału. Popatrz optymistycznie w przyszłość i nie słuchaj tego co mówią inni.
Bliźnięta – Zadbaj o witaminy i minerały, Twój organizm może potrzebować wzmocnienia. W miłości powodzenie będzie Ci sprzyjać, ale teraz nie
to będzie dla Ciebie najważniejsze.
Rak – Nie chowaj się w skorupkę
i nie cofaj przed niczym. Czekają Cię
wspaniałe możliwości, tylko wykaż się
większą odwagą i działaj bez wahania.
Twe optymistyczne nastawienie przyciągnie do Ciebie nowych ludzi.
Lew – Może odkryjesz w sobie talenty artystyczne lub wybierzesz się na
wystawę? Będziesz czuł piękno wokół
siebie i w sobie, dzięki czemu Twój
partner będzie Tobą oszołomiony.
Panna – Uważaj na plotki, możesz
się dowiedzieć czegoś ważnego na temat swej pracy, ale nic nikomu nie
mów, dopóki informacje nie zostaną
potwierdzone. W miłości nie wyolbrzymiaj problemów.
Waga – Możesz być roztargniona,
dlatego umowy czytaj dwa razy i nie
reaguj impulsywnie w ważnych sprawach. Postaraj się w tym czasie zająć
tylko tym, co naprawdę musisz zrobić.
Odpocznij, zrelaksuj się.
Skorpion – Zmiany jakie wprowadzisz teraz, będą Ci służyć latami. Dlatego wszystko dokładnie przeanalizuj
i wylicz. Nie bój się być dociekliwy, to
pierwszy klucz do sukcesu.
Strzelec – Będziesz w dobrym humorze i doskonale zaopiekujesz się tymi, którzy będą potrzebować Twojej
pomocy. W pracy nieco napięta atmosfera i kończące się terminy projektów,
jednak to nie zepsuje Ci nastroju.
Koziorożec – Będziesz czuł większą odpowiedzialność na swych barkach, co może wprowadzić Cię w stres
i pogorszyć nastrój. Z wszystkim sobie
znakomicie poradzisz, więc nie martw
się na zapas.
Wodnik – Czeka Cię naprawdę dużo pracy. Będziesz w swoim żywiole,
jednak zacznij robić notatki, ponieważ
wśród zamieszania możesz się pogubić
co i kiedy miałeś zrobić.
Ryby – Uporządkuj rachunki i załatw męczące obowiązki. Nie odkładaj
niczego na później. Szczęście będzie
sprzyjać Ci w podróży i w nauce.
W miłości wyjaśnisz spory i odzyskasz
dobry nastrój.
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Poziomo: 1 – papier wartościowy, 5
– zastawa stołowa, 8 – stan zniszczenia, 9 – radula, 11 – samica wilka, 12
– zniewaga, 15 – miła woń, 17 – plama
po atramencie, 20 – nierówność na nartostradzie, 21 – ospowatość śliw, 24 –
niejedna w szkole, 25 – ssak z rodz.
lam, 28 – wystawia sztuki sceniczne,
29 – pałka, bylina bagienna, 32 – kłamstwo, 33 – wysuszona trawa, 36 – miasto na wyspie Honsiu, 39 – w staroż.
Rzymie gladiator walczący z zakrytymi oczami, 42 – w mit. gr. miejsce kaźni, piekło, 43 – szal futrzany, 45 – biały
w kinie, 46 – wyrób ceramiczny, 47 –
gorzknik, surowce zielarskie.
Pionowo: 1 – dychawica, 2 – pierw.
chem., 3 – dwukołowy wóz Kirgizów,
4 – nie czerń, 5 – żona Warsa, 6 – ster,
7 – litera alfabetu greckiego, 10 – owad
kłujący, 13 – dawna nazwa doby żeglarskiej, 14 – prowincja cesarstwa
rzymskiego, 16 – cios, 17 – składnik
czekolady, 18 – w mit. gr. muza poezji
lirycznej, 19 – odzienie, 21 – w mit.
egip. bogini na Elefantynie, 22 – ozdoba tałesu, 23 – dawna puszka kościelna
na oﬁarę, 26 – klęska, 27 – uroda, 30 –
czarny bursztyn, 31 – zupa na zakwa-
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sie, 34 – ojczyzna Odyseusza, 35 – liście pietruszki, 37 – w mit. gr. bogini
mądrości, 38 – ptak pokrewny chruścielom, 40 – ubranie treningowe, 41
– średniowieczny poeta, 44 – żądłówka.
Hasło krzyżówki nr 40 brzmiało:
Lajkonik krakowski. Nagrodę otrzymuje Elżbieta Majda 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.

44
REKLAMY

Bilety do cyrku
Cyrkowe widowisko w Rudzie Śląskiej już 3 listopada! Będzie wielki
namiot i atrakcyjne występy, które zapewne rozbawią Was do łez. Na
swoje show zapraszają artyści z cyrku Juremix i uczestnicy programu
Mam Talent. Atrakcji będzie co niemiara. Laserowe show, pokaz gigantycznych baniek, kolorowi klauni i czarująca bajka o Kopciuszku. To
wszystko już w najbliższą niedzielę (3.11.) w Rudzie Śl- Bielszowicach.
Namiot z areną cyrkową stanie przy ul. Jasnej i ks. Niedzieli. W tym dniu
odbędą się dwa dwugodzinne programy artystyczne: pierwszy o 14.00,
drugi o 17.00. Cena biletu to 10 zł dla dziecka do 12 lat i 15 zł dla dorosłych. U nas można wygrać jeden z 7 podwójnych biletów na to cyrkowe
show. Jak? Wystarczy wysłać SMS-a o treści wiad.juremix + imię i nazwisko pod numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + VAT, tj. 1,23 zł)
Na SMS-y czekamy od 30.10.2013 od godz. 10.00 do godz. 22.00. Odbiór biletów w czwartek 31.10.

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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Ogłoszenia

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
u zbiegu ulic Edmunda Kokota/Wysokiej z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Pani
Kasjanie Kściuk-Bieniasz
pracownikowi Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta
wyrazy szczerego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Męża

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Katarzynie Jędraszak
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
koleżanki z SPS 1

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej Koleżanki

śp. Mirosławy Zaremby

długoletniej nauczycielki ZSO nr 4
im. H. C. Hoovera w Rudzie Śląskiej.
Wyrazy szczerego współczucia córce Zmarłej
składają
Dyrekcja i pracownicy Szkoły

Do sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przeznaczona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 663 m2 własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda
Kokota/Wysokiej, obręb Bielszowice, karta mapy 4, stanowiąca działkę nr 3997/195, KW nr GL1S/00042288/6 (działy III i IV ww. księgi prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej są wolne od wpisów).
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 4.06.2013 r.
Przetargi przeprowadzone w dniu 16.07.2013 r. i 2.09.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2) oraz fragmentarycznie teren dróg dojazdowych (symbol planu KD1/2). Obszar oznaczony symbolem KD1/2 nie stanowi pasa drogowego w rozumieniu
ustawy o drogach publicznych.
Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolami MM2 i KD1/2.
Zbywana nieruchomość jest niezagospodarowana, niezabudowana, obniża się w kierunku południowym. Położona
jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działka posiada kształt zbliżony do trójkąta, jest porośnięta drzewami
i krzewami. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego dojazd do nieruchomości winien odbywać się
od strony ul. Wysokiej. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg
i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków jego lokalizacji. Obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 8,00 m od krawędzi jezdni ul. Edmunda Kokota i 6,00 m od krawędzi ul. Wysokiej.       
Cena do rokowań wynosi:   32.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki
obowiązującej w dacie sprzedaży.
Rokowania odbędą się w dniu 13.11.2013 r. o godz.11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.
info.pl) oraz w terminie do dnia 7.11.2013 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości podanej w pełnej treści ogłoszenia, przelewem na konto i złożą pisemne zgłoszenie udziału, a w dniu 13.11.2013 r.   przedłożą Komisji wymagane
dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia 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 przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć
zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający rokowania ponosi
wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Cena nieruchomości 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 rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, 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 pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka
nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz do dnia
zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczki zostaną zwrócone niezwłocznie po rokowaniach. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu
w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217), tel. 32 244-90-56.

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. Kalinowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący parking ul. Długiej, które zostaną oddane w najem
z przeznaczeniem pod istniejące garaże, ul. Kolejowej (przy ROD „Szarotka”), które zostaną oddane w dzierżawę na okres 3 lat pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Radoszowskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny,
ul. Grochowskiej i Piotra Niedurnego, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat pod istniejące garaże.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres
21 dni tj. od dnia 23.10.2013 r. do
dnia 12.11.2013 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro,
obok pokoju 222) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położonej w Rudzie
Śląskiej-Wirku przy ulicy Polnej,
stanowiącej działkę nr 4373/225
o powierzchni 843 m2, obręb
Nowa Wieś, karta mapy 1, KW nr
GL1S/00001132/9, która zostanie
oddana w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
z przeznaczeniem pod budowę
domu jednorodzinnego.

www.wiadomoscirudzkie.pl

 Sprzedam umeblowaną komfortową garsonierę 30 m2, I piętro, Godula. Tel. 531-753325.

 AUTO SKUP samochodów za gotówkę.
Płacę więcej niż konkurencja. Tel. 791-669630.

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

 Skup samochodów wszystkich marek,
stan obojętny. Tel. 32 275-05-47, 603534-003.

PRACA

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

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

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

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

 Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu. Natychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32 240-8320, 32 240-83-21.

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

 Dwupokojowe tanio 35 m , 63 tys. OKAZJA. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Ruda, dwupokojowe, 43 m2, 92 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Sprzedam garaż Szyb Zoﬁi, tel. 692-777256.

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

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

 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań,
domów. Tel. 512-121-532.

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

 Chór „Słowiczek” posiada pomieszczenia
do wynajęcia na działalność gospodarczą –
Ruda Śląska 10, ul. Krasickiego 1. Tel. 509719-516.

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

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

 Wirek, trzypokojowe 53,90 m2 – sprzedam, tel. 889-398-654.

 W Rudzie Śl.-Kochłowicach – NOWE
domy szeregowe 105 m2, 265 tys., www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706692, 605-731-250.

 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 50
m2, II p., w Rudzie Południowej. Tel. 603928-105.

 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-8355-81.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.
 Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517-260780.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Domofony, serwis RTV. Tel. 500-540743.
 Usługi transportowe, przeprowadzki.
Szybko, tanio, solidnie. Tel. 605-109517.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek,
instalacje c.o., remonty. Tel. 32 244-40-90,
784-699-569.
 Usługi transportowe, przeprowadzki,
tanio. Tel. 662-681-204, 698-027-952.
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 Bykowina – OKAZJA! sprzedam trzypokojowe 66m2, 155 tys. GABRIEL, tel. 607706-692.
 Jednopokojowe, c.o. miejskie, tanio, 26
m2 45 tys. Bykowina, LOKATOR, tel. 793396-040.
 CODZIENNIE NOWE OFERTY TANICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
 Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 59
m2, 122 tys., Wirek, LOKATOR, tel. 793396-040.
 Sprzedam lub wynajmę M-4, po remoncie,
65 m2, Godula, osiedle Lipińska. Tel. 691377-573.
 Dwupokojowe c.o. miejskie tanio 47 m2,
93 tys., Nowy Bytom. LOKATOR, tel. 793396-040.
 Bykowina – OKAZJA! Sprzedam kawalerkę, 36 m2, 80 tys. GABRIEL, tel. 607-706692.
 Ruda Płd. – sprzedam dwupokojowe 43
m2, 99 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.
 Sprzedam pilnie mieszkanie, 64 m2 w Goduli. Tel. 501-018-217.
 Do wynajęcia ładna kawalerka z dużym
balkonem – Bykowina. Tel. 790-460-141.
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NAUKA

MATEMATYKA, tel. 501-730750.
 Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej udzieli korepetycji – matematyka, chemia (w tym przygotowanie do
matury i egzaminów gimnazjalnych), TANIO, SOLIDNIE. Tel: 606-157-640.
 Angielski: tłumaczenia, korepetycje. Tel.
667-801-050.

MOTORYZACJA

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 793-780-654.
 Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę
i inne – stan obojętny. Tel. 507-572-625.

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

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

www.stemark.pl

 Poszukuję pośredników ﬁnansowych,
tel. 795-406-305.
 Skład węglowy, pracownik z prawem
jazdy kat. B Świętochłowice – Lipiny.
Tel. (32)245-20-70.
 Zatrudnimy osoby do obsługi klienta oraz
sprzedaży produktów ﬁrmy. Zapewniamy
płatne szkolenie, podstawę oraz premie –
płatne zawsze w terminie. Oddział Bytom,
tel. 32 440-01-11 lub 698-344-029.

RÓŻNE
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607-912-559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.
 Prawa do akcji KOMPANII WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-851-852.

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

DOMY

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

OGŁOSZENIA

DOMY wolno stojące na nowo powstałym osiedlu
„Srebrne Stawy” w Bytomiu-Szombierkach
pow. 118 m2 i 144 m2
Posiadłość
207/2x160/1881 m2 800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 258/750
550 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 252/680
780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 250/682
460 000 zł
Dom szeregowy Wirek
109/250
485 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula
240/508
499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 749 m2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 763 m2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 814 m2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 956 m2
98 zł/m2
Zabrze Makoszowy
pow. 1022 m2
120 tys.
M-2 Ruda Śl.-Godula
36 m2
99 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
39 m2
89 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
105 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
55 m2
M-4 Ruda Śl.-Bykowina
53 m2
115 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
78 m2
205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda
95 m2
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
113 m2
69 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
80 m2
1100 zł/m-c
2
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
62 m
1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula
54 m2
800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek
44 m2
1000 zł/m-c
Dom szeregowy Wirek
118 m2
2000 zł/m-c
260 tys. zł
Bytom Karb/Konstytucji
167 m2
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.

 Antyki, starocie, meble, ﬁgurki, zegary,
inne kupię. Tel. 515-533-560.
 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO,
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515533-560.

Sprzedam kury nioski 10-miesięczne
oraz jajka od kur z wybiegu. Halemba.Tel.
601-081-517.

 Kupię skorodowane auta, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
 Skup samochodów za gotówkę. Tel.
505-049-833.
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502752-634, 502-865-808.
 Skup samochodów wszystkich marek. Tel.
515-533-560.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
 Drobne usługi remontowe. Tel. 696-045930.
 POŻYCZKI ﬁrmowe: k. podatkowa,
ryczałt, KPiR na cele obrotowe, inwestycyjne. Dla ﬁrm nie wykazujących wszystkich przychodów, na stracie, dochód na
oświadczenie, szybka decyzja, tel. 32
253-90-23, 795-406-305.
 Brukowanie, tel. 511-516-561, 32 28938-68.
 Roboty ziemne, kanalizacyjne, tel. 501450-120.
 Usługi koparką CAT, tel. 501-450-120.
 Profesjonalna opieka nad dzieckiem.
Przedszkolanka po studiach z 3-letnią praktyką zawodową zaopiekuje się 1-3 dzieci. Elastyczny czas pracy. W ramach opieki nauka
prawidłowej wymowy, rozwijanie zdolności
matematycznych, plastycznych, gimnastyka.
Tel. 604-468-539.
 Sprzątanie domów,mycie okien oferuje ﬁrma „Grażka”. Zbliżają się Święta – pozwól
sobie pomóc!!! Szybko, tanio, solidnie. Tel.
668-128-748, 32 242-85-66.
 Skup złomu BI-MET. Hurt – Detal. Tel.
728-432-000, 500-038-382.

ZŁOMOWANIE
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

AUTO-ZŁOM

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31
0,70 g
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
r
za kg
Płacimy gotówką - Najlepsze ceny
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Piłka nożna – IV liga – grupa I

Zagrali do końca

Rudzianie w dalszym ciągu zdecydowanie lepiej radzą sobie na wyjeździe niż u siebie.

Piłkarze Slavii Ruda Śląska udowodnili, że znana maksyma nakazująca grę do ostatniej minuty się sprawdza. Strzelając w 89 minucie bramkę
rudzianie zapewnili sobie zwycięstwo
z Rakowem II Częstochową, przedłużając tym samym serię zwycięstw na
wyjeździe do czterech.
Kibice nie mogli narzekać na brak
emocji w tym meczu. Okazji do strze-

lenia bramki obie ekipy miały bowiem wiele. Niektóre z nich udało się
wykorzystać – w trakcie całego spotkania piłka w siatce lądowała aż pięć
razy. Wynik spotkania otworzyli w 25
minucie rudzianie – Gancarczyk uderzeniem na dalszy słupek pokonał
bramkarza gospodarzy. 16 minut później częstochowianie wykorzystali
rzut wolny doprowadzając do remisu.

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Kiepski początek
Grunwald Ruda Śląska zmierzył się
w sobotę na wyjeździe ze znajdującym
się w dole tabeli Zagłębiakiem Dąbrowa Górnicza. Można uznać, że zieloni
odrobinę zlekceważyli rywala, który
takie podejście wykorzystał i jako
pierwszy zdobył bramkę. W końcu ekipa z Rudy Śląskiej wzięła się jednak
w garść. Gospodarze musieli uznać jej
wyższość, przegrywając 1:4.
Ambitnie zaczęli to spotkanie gospodarze. To oni wypracowywali sobie dobre sytuacje strzeleckie, ale przed utratą
bramki uchronił zielonych dobrze spisujący się między słupkami Haas. Po
kwadransie dobrą okazję wypracował
sobie w końcu Grunwald – w sytuacji
sam na sam z bramkarzem Załębiaka
znalazł się Dreszer, ale obronną ręką
wyszedł z tej sytuacji ten pierwszy.

W 22 minucie Haas sfaulował w polu
karnym zawodnika gospodarzy i sędzia
podyktował rzut karny. Zasłużone prowadzenie objęli dąbrowianie. Taki obrót sprawy zmobilizował do gry zielonych – siedem minut później wrzutkę
Brzozowskiego wykorzystał bowiem
Szpoton, który strzałem umieścił piłkę
w siatce doprowadzając tym samym do
remisu. Grunwald, jakby złapał wiatr
w żagle i w dalszym ciągu szukał kolejnych okazji. Po uderzeniach Szczypiora
i Kota piłka przeleciała obok bramki.
W końcu w 40 minucie po strzale Brzozowskiego głową do pustej bramki dobił Jagodziński, dając tym samym zielonym prowadzenie. Ekipa z Rudy Śląskiej na tym nie poprzestała i jeszcze na
dwie minuty przed przerwą zwiększyła
swoje prowadzenie – Szczypior wszedł
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Slavia zdołała ponownie wyjść na
prowadzenie jeszcze przed gwizdkiem oznajmiającym przerwę – Zalewski przejął piłkę wybitą przez golkipera Rakowa i strzałem pokonał go.
Slavia schodziła na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem.
W drugiej połowie obie strony
stwarzały zagrożenie, ale na celne trafienie trzeba było trochę poczekać.
Duża w tym zasługa bramkarzy. Franke kilkukrotnie popisywał się bardzo
dobrymi interwencjami, ratując swój
zespół z opresji. W końcu jednak w 83
minucie błąd w defensywie rudzian
wykorzystali gospodarze, doprowadzając tym samym do remisu. Rudzianie jednak nie złożyli broni. W 89
minucie po akcji Siwczyka i Gancarczyka podanie wykorzystał Chmurczyk i uderzeniem w długi róg pokonał golkipera gospodarzy, dając tym
samym swojej drużynie cenne trzy
punkty.
Raków II Częstochowa – Slavia
Ruda Śląska 2:3
Slavia Ruda Śląska: Franke –
Klimas, Szaruga, Skorupski, Moritz – Gancarczyk, Kowalik, Rejmanowski M, Witor – Pożoga, T.
Rejmanowski
Zmiany: Zalewski, Piwczyk,
Chmurczyk, Puschhaus
Trener: Marek Piotrowicz

w pole karne i wycofał do wbiegającego Kota, a ten pokonał golkipera gospodarzy i do przerwy było 1:3 na korzyść Grunwaldu.
Początek drugiej połowy to nadal
dobra gra halembian. Po kilku akcjach
w 56 minucie Maciongowski wrzucił
z wolnego, piłka odbiła się od obrońcy
gospodarzy, zdołał jednak dobiec do
niej Brzozowski i strzałem umieścił ją
w siatce. Trzy minuty później w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł
się jeszcze Kot, ale uderzył on prosto
w golkipera dąbrowian. Wynik meczu
do końca już się nie zmienił i trzy punkty pojechały do Rudy Śląskiej.
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza –
Grunwald Ruda Śląska 1:4
Grunwald Ruda Śląska: Haas –
Oswald, Jarczyk, Łęcki – Szpoton
(kpt) – Dreszer, Maciongowski. Jagodziński, Szczypior – Kot, Brzozowski
Rezerwa: Majchrzak – Nowicki,
Kowalski, Lein, Simon, Wróblewski
Trener: Teodor Wawoczny

Piłka nożna

Turniej dla integracji
Integracja dzieci ze wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych
z naszego miasta oraz pokazanie dzieciom i młodzieży jak w sposób atrakcyjny i zdrowy, bez używek, a także
nie spędzając czasu przed telewizorem
lub komputerem, można spędzić swój
wolny czas – to główne cele VI Międzyświetlicowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej. Impreza odbyła się w hali MOSiR-u w Halembie. Zorganizowało ją Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza.
– W turnieju bierze udział około 80
podopiecznych z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu naszego
miasta. Chłopcy rywalizują w trzech
kategoriach wiekowych. W najmłodszej zmierzyły się ze sobą cztery drużyny, a w średniej i starszej po trzy ekipy
– tłumaczyła Emilia Mejder, organizatorka turnieju.
– Fajnie, że możemy w taki sposób
organizować czas młodszym. Najlepszą
nagrodą za trud włożony w organizację
turnieju są uśmiechy na ich twarzach
– dodała Julia Janus, która także brała
udział w organizowaniu turnieju.
Turniej był okazją dla dzieci by miło spędzić czas: – Może uda nam się
coś wygrać, ale będzie ciężko, bo rywalizacja jest duża. Zawsze można tu
poćwiczyć grę w piłkę – mówił 12-letni Kamil, uczestnik turnieju. – Takie
turnieje to fajna sprawa. Możemy się
dobrze pobawić, ale też poznać wiele
nowych osób – podkreślał 13-letni
Piotrek, także uczestnik turnieju.

Dla dzieci udział w turnieju był formą dobrej zabawy.

Wyniki rozgrywek VI Międzyświetlicowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej – GRUPA NAJMŁODSZA: I miejsce – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza, II
miejsce – Caritas Archidiecezji
Katowickiej Ośrodek św. Elżbiety,
III miejsce – Placówka Wsparcia
Dziennego w formie Opiekuńczej
Świetlica św. Elżbiety, IV miejsce
– Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie.
GRUPA ŚREDNIA: I miejsce –
Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza, II miejsce – Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św.
Elżbiety, III miejsce – Ośrodek
Pomocy Dzieciom i Rodzinie.
GRUPA NAJSTARSZA: I miejsce – Ośrodek Pomocy Dzieciom
i Rodzinie, II miejsce – Caritas
Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Elżbiety, III miejsce – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza

Sportowy rozkład jazdy
Piłka nożna – IV liga – grupa I
2 listopada, sobota, godz. 11.00 Grunwald Ruda Śląska – Górnik Piaski
2 listopada, sobota, godz. 13.30 Slavia Ruda Śląska – Wyzwolenie
Chorzów
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I
2 listopada, sobota, godz. 11.00 Urania Ruda Śląska – Sokół Wola
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
2 listopada, sobota, godz. 11.00
2 listopada, sobota, godz. 13.30 Jastrząb Bielszowice – Niwka Sosnowiec
2 listopada, sobota, godz. 11.00 Unia Kosztowy – Wawel Wirek
Futsal – I liga
2 listopada, godz. 17.00 Gwiazda Ruda Śląska – RAF Heiro Rzeszów

REKLAMA

Sport

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Podział punktów

Chociaż ekipa z Rudy Śląskiej dwukrotnie wychodziła na prowadzenie, to nie udało jej się
zdobyć kompletu punktów.

Wawel Wirek zmierzył się w sobotę z zespołem Tęczy Błędów.
Chociaż ekipa z Rudy Śląskiej
dwukrotnie obejmowała prowadzenie w tym spotkaniu, to nie zdołała
go utrzymać do końca meczu i musiała się zadowolić podziałem
punktów.
To spotkanie zdecydowanie rozpoczęło się po myśli gospodarzy.
Zaledwie 30 sekund po gwizdku
oznajmiającym początek meczu na
strzał z prawej strony pola karnego
zdecydował się Lokaj. Piłka została wybita, ale wobec dobitki Przybyły golkiper gości był już bezrad-

ny i po pierwszej akcji w tym meczu Wawel objął prowadzenie. Piłkarze Tęczy zdołali doprowadzić
do wyrównania 17 minut później –
skutecznie dobijając po uderzeniu
z rzutu wolnego. Jednak przed
gwizdkiem oznajmiającym przerwę ponownie na prowadzenie wyszli gospodarze – w 32 minucie po
wrzutce z wolnego Pyca, nogę dołożył Piętoń i było 2:1.
W drugiej połowie obie strony
starały się wypracować sobie jakąś
sytuację, po której można by się
pokusić o zdobycie bramki, ale nie
przynosiło to większych efektów.

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

Urania na szóstkę
Po słabszym zeszłotygodniowym
spotkaniu piłkarze Uranii Ruda Śląska po raz kolejny pokazali swój potencjał. W wyjazdowym spotkaniu
ze Strażakiem Mikołów odnieśli oni
sześciobramkowe zwycięstwo.
Do pierwszej dobrej okazji doszli
w tym meczu właśnie kochłowiczanie. Siedem minut po gwizdku rozpoczynającym spotkanie uderzał
Oczko, ale piłka przeleciała obok
bramki. W odpowiedzi gospodarze
mieli podobną sytuację. Mimo kilku
prób, wynik meczu udało się otworzyć Uranii dopiero w 26 minucie –
rzut wolny z około 25 metrów wykonał Kolasa, a piłka po jego uderzeniu
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wylądowała w bramce gospodarzy.
Zaledwie siedem minut później sędzia podyktował rzut karny na korzyść kochłowiczan, a ten na bramkę
zamienił Stawowy. Na przerwę ekipa z Rudy Śląskiej schodziła z dwubramkową zaliczką.
Na początku drugiej odsłony meczu gospodarze rzucili się do odrabiania strat, ale nie przynosiło to
większych efektów. Kolejne bramki
zdobywała za to Urania. W 60 minucie gry po trójkowej akcji – Miszka
– Oczko – Stawowy – podanie
wzdłuż bramki wykorzystał ten
ostatni i wślizgiem umieścił piłkę
w siatce. Po chwili do najlepszej

Emocjonująco zrobiło się dopiero
w 82 minucie. Wtedy to dobre podanie dostał Przybyła, który znalazł się w sytuacji sam na sam
z bramkarzem przyjezdnych. Nie
zachował on jednak zimnej krwi
i chociaż golkiper gości leżał na
murawie, to on posłał piłkę na dalszy słupek a ta przeturlała się tuż
obok bramki. Zgodnie ze starym
powiedzeniem, że niewykorzystane sytuacje się mszczą i ta zemściła
się dosłownie kilkadziesiąt sekund
później. Po wrzutce do piłki skoczył Gawlik, jednak bramkarz Wawelu minął się w powietrzu z futbolówką, która wylądowała pod
nogami znajdującego się w polu
karnym zawodnika Tęczy. Ten
swojej szansy nie zmarnował i uderzeniem umieścił ją w siatce. Goście dzięki temu trafieniu złapali
jakby wiatr w żagle i o mały włos,
na dwie minuty przed gwizdkiem
kończącym spotkanie, objęliby
prowadzenie. Jednak piłka po uderzeniu z rzutu wolnego zawodnika
przyjezdnych odbiła się od słupka
i na boisku przy ulicy Katowickiej
nastąpił podział punktów.
Wawel Wirek – Tęcza Błędów 2:2
Wawel Wirek: Gawlik – K.
Kałużny, Buchcik, Wilczek, Pyc,
Lokaj, Ostrowski, Piętoń, Przybyła, Jaromin, G. Kałużny
Trener: Jarosław Zajdel

okazji doszli zawodnicy Strażaka –
po uderzeniu z wolnego Bujnego
piłka obiła poprzeczkę bramki strzeżonej przez Pardelę. Błyskawicznie
odpowiedziała Urania. Z dość ostrego kąta przerzucił piłkę nad interweniującym golkiperem gospodarzy
Stawowy, po raz kolejny wpisując
się na listę strzelców. Osiem minut
później podanie Stawowego wykorzystał Żak, podwyższając na 5:0.
Wynik meczu w 73 minucie ustalił
Stawowy, po raz kolejny wykorzystując rzut karny podyktowany tym
razem po faulu na Oczce.
Strażak Mikołów – Urania Ruda
Śląska 0:6
Urania Ruda Śląska: Pardela, Hejdysz, Baran, Gabryś, R. Grzesik,
Stawowy (‘84 Kamieński), Baron
(‘16 Kolasa), Mikusz, Zawisza, Oczko
(‘86 Michalski), Miszka(‘65 Żak)
Trener: Stanisław Mikusz
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Sport szkolny – biegi

Szkolne sztafety

Uczniowie rudzkich placówek oświatowych dobrze poradzili sobie na zawodach.

Szkolne sztafety z całego województwa zjawiły się w środę
w Szkole Podstawowej Sportowej
nr 15 w Rudzie Śląskiej-Halembie.
Od godziny jedenastej odbywały
się tam Wojewódzkie Zawody
w Sztafetowych Biegach Przełajowych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Rudę Śląska reprezentowało sześć
placówek.
– Mamy w szkole bardzo dobre
warunki, by organizować takie imprezy. Posiadamy świetnie przygotowaną trasę oraz dobre zaplecze,
w związku z tym już od kilkunastu
lat jesteśmy organizatorem tych zawodów – tłumaczy Piotr Prencel,
dyrektor SPS nr 15.
Każdy rejon wystawił jedną sztafetę, co dało łączną liczbę siedmiuset zawodników biorących udział
w turnieju. Szkoły walczyły o kwa-

lifikacje do łódzkich zawodów ogólnopolskich. Jako pierwsi pobiegli
zawodnicy ze szkół podstawowych.
W tej kategorii wiekowej zarówno
chłopcy jak i dziewczęta z SPS nr 15
zajęli pierwsze miejsce.
– Bieg momentami był trudny,
jednak cieszymy się, że odniosłyśmy
zwycięstwo. Zakwalifikowałyśmy
się na zawody w Łodzi gdzie będziemy rywalizować z zawodniczkami z całej Polski – mówi Kinga
Mann, biegaczka reprezentująca
SPS nr 15.
Wyniki rudzkich placówek –
KATEGORIA CHŁOPCY: SPS
nr 15 – I miejsce, Gimnazjum nr
11 – XIII miejsce, ZSO nr 1 – III
miejsce – KATEGORIA DZIEWCZĘTA: SPS nr 15 – I miejsce,
Gimnazjum nr 9 – IV miejsce,
ZSO nr 1 – IV miejsce.
Robert Połzoń

Pozostałe wyniki:
Piłka nożna – klasa A
Pogoń Nowy Bytom – Kolejarz 24 Katowice 2:2
Sparta Katowice – Wawel II Wirek 3:0
Urania II Ruda Śląska – MK Górnik Katowice 2:3
Wawel II Wirek – Urania II Ruda Śląska 3:4
Piłka nożna – klasa B
Kamionka Mikołów – Jastrząb II Bielszowice 4:1
Tenis stołowy – II liga kobiet:
UKS Halembianka 2001 Ruda Śl. – MKS Skarbek Tarnowskie Góry 3:7
Tenis stołowy – II liga mężczyzn
UKS Wolej Ruda Śl. – ULKS Tajfun Ligota Łabędzka 4:6

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk
REKLAMA

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. Piastowska 7a/6
ul. Ignacego Nowaka 4/10
ul. Ignacego Nowaka 4/8
ul. Józefa Szafranka 14/8
stanowiących własność Miasta
Ruda Śląska, a przeznaczonych
do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej
na rzecz ich najemców.
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Piłka ręczna – II liga mężczyzn

Spotkanie pod kontrolą

Rudzianom udało się wygrać, chociaż w ich grze pojawiało się jeszcze sporo niedociągnięć.

SPR Grunwald Ruda Śląska
zmierzył się w sobotę z SPR-em Orłem Przeworsk. Gospodarze po
ośmiu minutach prowadzili 4:0 i do
końca spotkania nie dali sobie wydrzeć zwycięstwa. Chociaż w ich
grze zdarzały się przestoje, udało
im się wygrać 32:24.
Początek w wykonaniu obu ekip
był odrobinę nerwowy. Lepiej jednak nad emocjami panowali gospo-

darze i to oni po ośmiu minutach
prowadzili 4:0. W końcu przebudzili się także goście. Rozkręcali się
oni jednak powoli, co sprawiło, że
na cztery minuty przed końcem
pierwszej połowy halembianie,
w dużej mierze za sprawą Kmiecia,
prowadzili siedmioma bramkami.
Wtedy jednak przytrafił im się
pierwszy przestój. Szczypiorniści
Orła zdołali nadgonić stratę. Na

Piłka ręczna – II liga kobiet

Znów znaczna porażka
Kolejnej sporych rozmiarów porażki doznały szczypiornistki Zgody Ruda Śląska. W sobotę zmierzyły się one na własnym parkiecie
z zawodniczkami Sośnicy Gliwice
i przegrały 19:34.
To przyjezdne jako pierwsze
umieściły piłkę w bramce gospodyń i do końca spotkania ani na ułamek sekundy nie oddały one prowadzenia. Przez kilka pierwszych
minut zawodniczki z Sośnicy miały
na koncie o jedno bądź dwa trafienia więcej. W 14 minucie ich prowadzenie urosło do czterech bramek. Szereg błędów popełnianych
w końcówce przez gospodynie spowodował, że w trakcie ostatnich
pięciu minut pierwszej połowy nie
zdołały one zdobyć ani jednej

Zawodniczki Zgody popełniały w tym spotkaniu masę błędów.

bramki. Efektem błędów była bowiem gra w osłabieniu – po raz
trzeci dwuminutową karę dostała
Maciejowska. Po chwili na dwie
minuty musiała opuścić parkiet
Frątczak. Przyjezdne skrupulatnie
wykorzystały podyktowane im dwa
rzuty karne, ponadto zdołały umie-

Sport
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przerwę SPR Grunwald schodził
prowadząc 17:13.
Początek drugiej połowy spotkania to znów dość wyrównana gra.
Przewaga halembian wynosiła od
trzech do pięciu trafień. W trakcie
ostatnich dziesięciu minut meczu
szczypiorniści Grunwaldu przebudzili się. Dzięki obronionemu przez
Wolniaczyka karnemu oraz dobrej
grze Łukasza Wodarskiego, ich prowadzenie udało się zwiększyć
i ostatecznie wygrali oni różnicą
ośmiu trafień.
W spotkaniu tym zadebiutował
nowy nabytek SPR-u Grunwald –
Ramy Elmaghraby. Wracający po
kontuzji Egipcjanin nie jest jeszcze
w pełni sił, co było widoczne na
parkiecie.
– Cieszę się ze zwycięstwa, ale
nie jestem zadowolony z naszej gry.
Czeka nas w dalszym ciągu dużo
pracy – podsumował to spotkanie
Marcin Księżyk, trener rudzian.
SPR Grunwald Ruda Śląska –
SPR Orzeł Przeworsk 32:24
SPR Grunwald: Błaś, Wolniaczyk, Borecki – Kiełbik, Hartel 4,
Kmieć 7. Elmaghraby 1, Zarzycki
3, Płonka 1, P. Lisowski 2, Kurzawa
2, Piekarczyk 2, Lange 2, Ł. Wodarski 3, Gansiniec 1, Stogowski 4
Trener: Marcin Księżyk

ścić piłkę w bramce gospodyń jeszcze trzy razy. Na przerwę Zgoda
schodziła przegrywając 10:19.
Podobnie przebiegała cała druga
połowa spotkania. Chociaż obronie
przyjezdnych do ideału było daleko, to i tak skutecznie uniemożliwiała ona znalezienie dobrej pozycji do oddania rzutu zawodniczkom
Zgody. Dodatkowym problemem
w drużynie gospodyń był brak pomysłu na rozegranie oraz brak celności. Przyjezdne zdobywały kolejne bramki w zasadzie seriami. Taki
stan rzeczy odzwierciedla wynik
końcowy meczu – bielszowianki
przegrały różnicą 15 bramek.
Zgoda Ruda Śląska – Sośnica Gliwice 19:34
Zgoda Ruda Śląska: Brzeska,
Ploch – Góral 3, Kafel, Dziółko 3,
Wojcik, Rolnik 4, Zelek, Maciekowska 1, Hodyjas 1, Baranowska, Staniczek 1, Frątczak 6, Sobota, Pocheć.
Trener: Viktoria Flizikowska

Rugby

Nie zostali mistrzem jesieni

Był to pierwszy przegrany przez rudzian mecz.

W meczu na szczycie II ligi rugby
IGLOO Rugby Club Ruda Śląska uległo
w stolicy Legii Warszawa 0:48 (0:19).
Spotkanie to, co ciekawe, dwóch beniaminków, bo obydwa zespoły debiutują
w rozgrywkach rugby 15-osobowego,
miało rozstrzygnąć o tytule „mistrza jesieni”. Obydwie drużyny pozostawały
bowiem do tej pory w lidze niepokonane,
a IGLOO wyprzedzało w tabeli Legię o 1
pkt, dzięki wygraniu wszystkich meczów
z bonusem punktowym (za 4 przyłożenia
w meczu), warszawianom, raz się to do
tej pory nie udało.
Rudzian należy pochwalić za ambicję
i wolę walki oraz dobrą grę
młynem w obronie i ataku. Jednak gra
ofensywna drugiej formacji – ataku – pozostawiała wiele do życzenia (brak wartościowego zastępcy łącznika ataku po
kontuzji Tokarskiego), a w grze obronnej

Foto: Justyna Występ

zawodnicy ataku nie byli w stanie żadną
miarą przeciwstawić się rywalom.
Rudzianie i tak zasłużyli na miano
„odkrycia sezonu” na tym poziomie rozgrywek, zatrzymani zostali bowiem dopiero w ostatnim meczu i co warte podkreślenia, wszystkie mecze tej rundy zagrali na wyjeździe.
IGLOO RC Ruda Śląska zagrało
w Warszawie w składzie: Kamil Pepliński, Mateusz Nowak, Krzysztof Jopert, Jan Muc, Michał Markowski, Rafał Szaciłowski, Patryk Maniecki, Dawid Mańkowski, Krzysztof Płusa, Piotr
Tokarski, Paweł Łętowski, Marcin Mucha, Michał Jurczyński, Dawid Blok,
Marcel Januszkiewicz. Z ławki wchodzili: Patryk Kołodziej, Łukasz Fura,
Piotr Bal, Artur Stankiewicz, Rafał Hadelka, Adam Mazella, Grzegorz Rogowski.

Pływanie

Medale pływaków Manty
W sobotę, 26 października, zawodnicy UKS-u Manty Kochłowice
Ruda Śląska wzięli udział w II Mityngu Pływackim w Rybniku, gdzie
wywalczyli dziewięć medali.
Największą liczbę medali dla
klubu wywalczyła Patrycja Szymczak – w sumie na jej szyi zawisły
aż cztery krążki tj. 2 złote na 50 i 100
m stylem grzbietowym, oraz dwa
srebrne na 50 i 100 m stylem dowolnym.
Dwa medale z Rybnika wywiozła
Marta Skudlik – złoty w konkurencji

50 m stylem motylkowym oraz srebrny na 50 m stylem klasycznym.
Wiktor Kijek zdobył srebrny medal w konkurencji 100 m stylem
zmiennym. Ponadto dwukrotnie
zajmował on miejsce tuż za podium.
Sztafeta dziewcząt w składzie:
Marta Skudlik, Magdalena Dudek,
Weronika Majewska i Patrycja
Szymczak dwukrotnie zajęła trzecie
miejsce w wyścigach sztafetowych
4x50 m stylem zmiennym oraz 4x50
m stylem dowolnym.
REKLAMA
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Zapasy

Rudzianie najlepsi

Na imprezie uhonorowano wieloletniego trenera związanego z Pogonią Ruda Śląska –
Bruna Franka.
Foto: arch.

25 i 26 października w Hali MOSiR-u w Nowym Bytomiu rozegrany
został XXII Międzynarodowy Turniej
Zapaśniczy im. Ryszarda Dworoka.
Tegoroczna edycja należała do wyjątkowych, ponieważ była okazją do
podziękowania za 50 lat pracy trenerskiej niezwykle zasłużonemu trenerowi, który przyczynił się z pewnością do
podniesienia poziomu rudzkich i polskich zapasów. Trenerem tym jest szkoleniowiec Pogoni Ruda Śląska Bruno
Frank.
Polski Związek Zapaśniczy odzna-

czył Bruna Franka Złotą Gwiazdą PZZ,
były również gratulacje i podziękowania od władz Rudy Śląskiej przekazane
przez prezydent Grażynę Dziedzic oraz
wyrazy szacunku składane przez działaczy, trenerów i zawodników śląskich
klubów zapaśniczych.
W tegorocznej edycji turnieju uczestniczyło 102 zawodników z 18 klubów,
w tym dwie ekipy zagraniczne z Czech
i Słowacji. Do rywalizacji w obu zapaśniczych stylach stanęło wielu utytułowanych zawodników, medalistów
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,

Sport szkolny – szachy i tenis stołowy

Zmagania szkół budowlanych
Reprezentanci Nadroża, Częstochowy, Włocławka, Grudziądza i Rudy
Śląskiej zmierzyli się ze sobą w sobotę
w Mistrzostwach Polski Szkół Budowlanych w Tenisie Stołowym i Szachach.
Gospodarzem imprezy był Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M.
Kopernika w Rudzie Śląskiej-Wirku.
Impreza ta to jedna z cyklu zaplanowanego przez Krajową Federację Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej
„Budowlani”.
– Federacja powstała bardzo dawno.
Najpierw było to Towarzystwo Kultury
Fizycznej „Budowlani”. Grupowało
ono szkoły budowlane z terenu całej
Polski przede wszystkim pod kątem kultury fizycznej i sportu. Co roku przygotowywany jest kalendarz imprez, w którym rozpisane są poszczególne szkoły.
My mamy przyjemność po raz drugi być
organizatorem mistrzostw w dwóch dyscyplinach – mówiła Jolanta Szcześniak,
dyrektor ZSP nr 6 oraz wiceprezes Kra-

jowej Federacji Edukacji Zawodowej
i Kultury Fizycznej „Budowlani” i dodała: – Najważniejsze jest to, że spotyka
się tu młodzież z całej Polski i potrafi się
ona ze sobą zaprzyjaźnić. Korzyści z tej
imprezy czerpią także nauczyciele. Oni
mają możliwość spotkania się ze sobą
oraz wymiany doświadczeń.
Po raz kolejny na barkach rudzkiej
placówki spoczywał obowiązek zorganizowania mistrzostw w tenisie stołowym i szachach.
– Mamy w szkole pasjonata gry
w szachy. To nauczyciel matematyki –
Krzysztof Dawid. To właśnie on wciągnął w to kilkoro uczniów. Dzisiaj przekonamy się czy robią oni postępy – podkreślał Marcin Roszak, rzecznik prasowy ZSP nr 6.
Uczniowie do rywalizacji podeszli
z dystansem. Jak podkreślali, nie to było najważniejsze: – Czasami gram
w szachy z tatą. Robię to dla rozrywki.
W zawodach wziąłem udział, bo chcia-

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Przyspali na początku
Kolejne słabe spotkanie mają za
sobą piłkarze Jastrzębia Bielszowice. W sobotę udali się oni do Dąbrowy Górniczej, by zmierzyć się
z tamtejszą Unią i musieli uznać
wyższość gospodarza, przegrywając
3:1.
Pierwsza połowa przebiegła zdecydowanie pod dyktando gospodarzy. Zaledwie 20 minut po gwizdku
otwierającym pojedynek wygrywali
oni już trzema bramkami. Najpierw

piłkarze Unii wykorzystali stały
fragment – po rzucie wolnym piłka
odbiła się od jednego z zawodników
i wpadła do bramki. Następnie dąbrowianom udało się dwukrotnie
pokonać Bechtę strzałami z okolic
30 metra. Piłkarze Jastrzębia niewiele mieli w tej części gry do powiedzenia, co odzwierciedla wynik
do przerwy – 3:0 dla Unii.
W drugiej części gry bielszowiczanie prezentowali się na boisku

uczestników Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata Kadetów, co miało olbrzymi wpływ na bardzo wysoki poziom zmagań. W konfrontacji z czołówką krajową bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy rudzkich klubów, w klasyfikacji klubowej w stylu
klasycznym Pogoń Ruda Śląska uplasowała się na drugim miejscu, natomiast rywalizację wolniaków zdecydowanie wygrała rudzka Slavia.
Medale dla Rudy Śląskiej w stylu
klasycznym wywalczyli:
Złote: Michał Kareciński 42 kg i Filip Chrząszcz 100 kg – obaj KS Pogoń
Ruda Śląska
Srebrny: Marek Noga 76 kg – KS
Pogoń Ruda Śląska
Brązowy: Kamil Krzewina 69 kg –
ZKS SLAVIA Ruda Śląska
Medaliści reprezentujący ZKS
SLAVIA Ruda Śląska w stylu wolnym:
Złoci: Dominik Maczan 42 kg,
Krzysztof Kaliski 50 kg, Tomasz Kitel
54 kg, Rafał Danisz 58 kg, Patryk Zawada 85 kg
Srebrni: Dominik Dziewior 42 kg,
Jacek Kupniewski 46 kg, Piotr Kaproń
58 kg, Dawid Grygiel 100 kg
Brązowi: Edwin Krawczyk, Kewin
Matusik obaj 46 kg, Grzegorz Twardowski 50 kg, Dawid Strzałka 54 kg,
Korneliusz Janeczko 76 kg

łem się sprawdzić. Fajnie, że są takie
imprezy, bo możemy poznać nowe osoby i zdobyć doświadczenie – podsumował Tomasz Gleń, uczeń startujący
w zawodach.
Wyniki Mistrzostw Polski Szkół
Budowlanych w Szachach
DRUŻYNOWO: 1. Zespół Szkół nr
4 w Nadrożu, 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej,
3. Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku, 4. Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie
INDYWIDUALNIE: 1. Aleksander
Olszewski – Zespół Szkół nr 4 w Nadrożu, 2. Rafał Miętkiewicz – Zespół
Szkół nr 4 w Nadrożu, 3. Mateusz Rother – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej
Tenis Stołowy
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu, 2. Zespół
Szkół Budowlanych we Włocławku,
3. Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie, 4. ZSP nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej.
W tenisie stołowym nie było klasyfikacji indywidualnej.

trochę lepiej. W 70 minucie udało im
się zdobyć bramkę. Na strzał z 20
metrów zdecydował się Foryś i umieścił on piłkę w siatce. Podwyższyć
mógł jeszcze Henisz, który znalazł
się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale nie zdołał on zdobyć gola.
Piłkarze Jastrzębia musieli pogodzić
się z kolejną porażką.
Unia Dąbrowa Górnicza – Jastrząb Bielszowice 3:1
Jastrząb Bielszowice: Bechta –
Mikuła, Janiak, Skudlik, Kaczmarek, Szymański, Kowalski, Kubiak,
Łukasik, Henisz, Sikora, Wiertelorz
Trener: Jacek Janiak
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Sport szkolny – siatkówka

O puchar dyrektora
O puchar dyrektora Gimnazjum nr 7
rywalizowały ze sobą w sobotę (19.10.)
młode siatkarki. W turnieju wzięły
udział trzy zespoły – oprócz rudzianek
wystąpiły w nim zespoły z Michałkowic i Mysłowic. Gospodynie nie okazały się być jednak zbyt gościnne. Wygrały one wszystkie spotkania i zajęły
pierwsze miejsce w turnieju.
– Nie wystartowaliśmy w rozgrywkach młodziczek ze względów finansowych. W związku z tym tak ustawiliśmy
szkolenie i rozgrywki, by grać u siebie
w formie tego typu turniejów. Staramy
się je organizować przynajmniej raz
w miesiącu. To w jakimś stopniu zre-

kompensuje nam to, że nie startujemy
– tłumaczył Andrzej Zaczek, trener
zespołu z Rudy Śląskiej. – Dziewczyny bardzo dużo trenują. Efekty tego
już widzimy, ale to nie może się skończyć na treningach – dodał.
Wyniki wszystkich spotkań: Gimnazjum nr 7 – Gimnazjum z Michałkowic 3:0, Gimnazjum nr 7 –
Gimnazjum z Mysłowic 3:0, Gimnazjum z Michałkowic – Gimnazjum z Mysłowic 1:2.
Skład Gimnazjum nr 7: N. Bednarek, W. Prus, M. Gajdzik, K.
Chmurczyk, W. Nowrotek, N. Świgońska, D. Michalak, W. Watola

Futsal – I liga

Awansowali w Pucharze Polski
Gwiazda Ruda Śląska była gospodarzem jednego z trzech turniejów
eliminacyjnych I rundy Pucharu Polski w futsalu. Oprócz rudzian zagrali:
Marex Chorzów, Team Jaworzno
i Fizjoteam Katowice. Rozgrywki
odbywały się systemem „każdy
z każdym”, a do turnieju finałowego
na szczeblu Śląskiego Związku Piłki
Nożnej awansowały te zespoły, które
uplasowały się na pierwszym i drugim miejscu. W tym przypadku byli
to gospodarze i Team Jaworzno.
Gospodarze bardzo dobrze poradzili sobie w turnieju. W pierwszym
spotkaniu z Fizjoteamem Katowice
zaaplikowali rywalom aż dziesięć
bramek. Po łatwym zwycięstwie do
spotkania z Teamem Jaworzno rudzianie podeszli rozluźnieni. Jak się
okazało, był to błąd. Gwiazda borykała się z brakiem skuteczności.
Strzelali za to jaworzanie. Przy stanie 1:4 rudzianie zaczęli grać z lotnym bramkarzem i odrobili straty.
Spotkanie zakończyło się remisem
4:4. W ostatnim spotkaniu Gwiazda
zmierzyła się z Marexem Chorzów
i po bardzo zaciętym pojedynku udało jej się wygrać 3:2. Dzięki temu
rudzianie zajęli pierwsze miejsce w tabeli.
Wyniki wszystkich spotkań:
Marex Chorzów – Team Jaworzno 3:3

Rudzianie awansowali z pierwszego miejsca w tabeli.

Gwiazda Ruda Śl. – Fizjoteam
Katowice 10:1
Bramki – Grudzień 4, Białek,
Krzymiński, Łuszczek 3, Piasecki –
Gołębiowski
Gwiazda Ruda Śl. – Team Jaworzno 4:4
Bramki – Siadul 2, Grudzień 2 Bartyzel 3, Kaźmierczyk
Marex Chorzów – Fizjoteam Katowice 7:3
Fizjoteam Katowice – Team Jaworzno 3:4
Gwiazda Ruda Śl. – Marex Chorzów 3:2
Bramki – Krzymiński, Siadul 2 Szczyrba, Rakowski
Tabela końcowa:
1. Gwiazda Ruda Śląska 3 7 17-7
2. Team Jaworzno
3 5 11-10
3. Marex Chorzów
3 4 12-9
4. Fizjoteam Katowice 3 0 7-21
REKLAMA
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FIRMA AUTO-BUD

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
POJAZDÓW MECHANICZNYCH

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ALFA

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
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• Stacja LPG SIGMA
• Usługi transportowe
• Diagnostyka komputerowa
• Montaż i serwis instalacji LPG
• Klimatyzacja
• Geometria kół
SKP ALFA – BYKOWINA ul. Szpaków 51,
czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14,
tel. 32 740-92-21

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

