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Od czwartku (14.11.) miłośnicy bardziej ekstremalnej jazdy na deskorolce czy rolkach mogą dać upust swojej energii nie
ruszając się poza granice Rudy Śląskiej. Rampy, rail i inne specjalistyczne urządzenia stanęły bowiem przy ulicy Gwardii
Ludowej na Kaufhausie. Realizując inwestycję pomyślano także o najmłodszych – dla nich zbudowany został kolorowy plac
zabaw.

Skatepark w cieniu familoków

Krótko po otwarciu w skateparku pojawili się pierwsi miłośnicy jazdy na deskorolce i rolkach.

– Budowa skateparku w naszym
mieście była bardzo potrzebna –
podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic. – Chcemy umożliwić
młodym rudzianom rozwijanie ich
pasji, także tych związanych
z uprawianiem sportów ekstremalnych. Dzięki temu młodzież nie będzie musiała jeździć do innych
miast, by poszaleć na rolkach czy
„desce” – dodaje.
Swojej radości nie kryli ci, którym obiekt jest dedykowany. Krót-

ko po otwarciu dzieci i młodzież
zebrali się, by do późna testować
nowo otwarty obiekt. Niektórzy
przyjechali z innych dzielnic miasta.
– Słyszałem o tym, że otworzyli
tutaj taki obiekt, więc chciałem zobaczyć jak to wygląda. Na rolkach
jeżdżę dużo i często. Do tej pory jeździłem w Chorzowie, Zabrzu i Katowicach, ale nie da się ukryć, że do
tych miejsc jest daleko. Fajnie, że
taki obiekt powstał w naszym mie-

Foto: SH

ście, bo w dzieci i młodzież należy
inwestować – mówił 24-letni Michał.
– Moja młodsza siostra jeździ na
rolkach. Nie robi tego wyczynowo,
ale fajnie, że powstał obiekt, na którym może to robić w bezpiecznych
warunkach, z dala od przejeżdżających samochodów – podkreślała
17-letnia Magda.
Skatepark przy ul. Gwardii Ludowej ma nawierzchnię betonową, a jego powierzchnia zajmuje 561 m2.

Budując go pomyślano także o trochę młodszych mieszkańcach Kaufhausu. To dla nich na powierzchni
253 m2 powstał plac zabaw. Najmłodsi mogą z niego korzystać już
od zeszłego miesiąca.
– Na płycie toru dla rolkarzy i deskorolkarzy zamontowanych zostało
siedem specjalnych urządzeń, które
służą do nauki tak zwanych trików
– tłumaczy Piotr Janik z rudzkiego
magistratu. – Na placu zabaw zamontowane zostały: zjeżdżalnia,
drabinki, huśtawki, piaskownica,
kiwak sprężynowy i tzw. huśtawka
wagowa, czyli popularny „konik” –
wylicza. – Pomyślano także o dorosłych, którzy chcą mieć oko na swoje pociechy – obiekt wyposażony
został bowiem w osiem ławek – dodaje.
Inwestycja kosztowała niemal
230 tys. złotych, ale nie jest to jedyne miejsce, w którym swoje
umiejętności będą mogli szlifować
rolkarze. Ruszyła już rewitalizacja
jednego z najpopularniejszych
ośrodków sportowych w Rudzie
Śląskiej, tzw. Burlocha. Tam powstać ma profesjonalny tor dla
rolkarzy. Przewiduje się, że roboty
w Orzegowie zakończone zostaną
w połowie maja.
Sandra Hajduk
REKLAMA
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KRONIKA
TYGODNIA

TEMAT TYGODNIA

Pożar na Goduli
Pożar w mieszkaniu przy ul. Modrzejewskiej w Rudzie Śl-Goduli wybuchł we wczesnych godzinach porannych w sobotę 9 listopada. Ogień pojawił się w mieszkaniu na drugim piętrze. Osoby, które przebywały w strefie
zadymienia, zostały przewiezione do
szpitala. Pożar gasiły cztery jednostki.
Jego przyczyny są wciąż ustalane.

Jako jedni z nielicznych w regionie – świętowali Dzień Wcześniaka. Grupa Wsparcia dla Rodziców Wcześniaków „Wcześniakowo”
zorganizowała spotkanie podczas którego wymieniono się doświadczeniami, a także otrzymano profesjonalną pomoc w opiece
nad swoimi pociechami.

Dzień Wcześniaka
Monika Herman-Sopniewska – monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

Zadbajmy o innych
Noce są już coraz chłodniejsze. Niskie temperatury niosą ze sobą niebezpieczeństwo. Warto pamiętać
o osobach bezdomnych i samotnych.
Informacje o zagrożeniu życia lub
zdrowia takich osób należy niezwłocznie przekazywać wszystkim
służbom i instytucjom, które w ramach swych kompetencji mogą im
pomóc. Takie przypadki można zgłaszać całodobowo Policji i Straży
Miejskiej pod bezpłatnym numerem
telefonu 997, 986 lub 112.

Bądź bezpieczny
Jesień i zima to szczególnie trudne
okresy zarówno dla kierowców jak
i pieszych. Szybciej zapada zmrok,
a warunki atmosferyczne często nie są
zbyt sprzyjające. Bezpieczeństwo pieszych na drodze mogą poprawić jaskrawożółte i błyszczące odblaski.
Dzięki nim kierowcy już z daleka mogą zauważyć idącą osobę i szybciej
zareagować. Osoba z odblaskami widziana jest już z odległości 150 metrów, bez nich – dopiero z 20 metrów.
Im więcej odblasków, tym pieszy staje
się bardziej widoczny i co ważniejsze,
bezpieczniejszy. Warto przypomnieć,
że każde dziecko do 15. roku życia,
które porusza się po drodze po zmroku,
ma obowiązek nosić w widocznym
miejscu elementy odblaskowe. Bądźmy ostrożni, widoczni i bezpieczni.

Cichy zabójca
W okresie jesienno-zimowym tragiczne żniwo zbiera cichy zabójca – czad.
Tlenek węgla jest trujący, bezwonny,
bezbarwny i lżejszy od powietrza,
dzięki czemu łatwo się rozprzestrzenia.
Zbiera się, gdy w mieszkaniu zbyt
szczelnie zamknięte są okna i drzwi,
jest niedrożna kratka wentylacyjna,
niewłaściwie zamontowano podgrzewacz lub gdy został uszkodzony komin.
Straż Pożarna w takich przypadkach
interweniowała już dwa razy. W sumie
poszkodowanych zostało pięć osób.

Statystyki
Urodzenia 
Zgony 
Małżeństwa 
Rozwody 

– 30
– 37
–7
– 10

Harmonogram
spotkań
Prezydent Miasta
z mieszkańcami
20 listopada, godz. 17.00
– Godula i Orzegów, Gimnazjum
nr 5 przy ul. Bytomskiej 1.

Zajęcia z muzykoterapii podczas Dnia Wcześniaka.

Julka i Szymon urodzili się w 34.
tygodniu ciąży – ich rodzice dziś
już nie mają z nimi problemów,
choć początki były trudne.
– Na początku trafiały nam się
zapalenia oskrzeli, była obniżona
odporność – teraz jest już lepiej, bo
przestały chorować – mówi Dariusz
Matuszewski, ojciec bliźniaków.

Nie każdy ma jednak tyle szczęścia.
– Musimy pamiętać, że przedwczesny poród jest zabójcą noworodków na całym świecie. Podczas
gdy inni rodzice liczą szczęśliwe
etapy w rozwoju swojej pociechy,
czyli pierwszy uśmiech, pierwszy
ząbek, pierwsze kroki – rodzice

Foto: MHS

wcześniaków liczą bicie serca. Dlatego staramy się im pomóc i pokazać, że ich wpieramy. Chcemy
zwiększyć świadomość mieszkańców Rudy Śląskiej oraz innych
miast na temat przedwczesnych porodów, a także udowodnić, że dzieci, które urodziły się jako wcześniaki, mogą żyć i funkcjonować nor-

malnie, tak jak inne dzieci – mówi
Katarzyna Forenc z Grupy Wsparcia dla Rodziców Wcześniaków
„Wcześniakowo”.
W sobotnie przedpołudnie w halembskiej filii nr 18 MBP na wcześniaków czekało wiele atrakcji –
zabawy muzyczno-rytmiczne prowadzone przez muzykoterapeutów,
zabawy z klaunem, zajęcia plastyczne, wspólne czytanie dzieci
i rodziców.
– Cieszymy się, że przyjechało
tak dużo rodziców – nie tylko z Rudy Śląskiej, ale i z Mikołowa, Gliwic, Sosnowca. Cieszy nas, że ta
inicjatywa się podoba i integruje
rodziców wcześniaków, którzy normalnie nie mogliby się spotkać –
mówi Anna Błachno, mama wcześniaka Franka.
W Rudzie Śląskiej grupa wsparcia rodziców wcześniaków działa
od stycznia br. Dzięki temu mogą
oni skorzystać z pomocy tych, którzy już przeszli przez trudny czas
po przedwczesnych narodzinach
dziecka. Inicjatywa jest o tyle ważna, że co dziesiąte dziecko rodzące
się w rudzkim szpitalu przychodzi
na świat przed 36. tygodniem ciąży.
Podobne grupy działają również
w Białymstoku, Olsztynie i Warszawie.

Zdaniem eksperta

Marta Nowak, muzykoterapeutka:
– Dzieci przedwcześnie urodzone najczęściej rodzą
się niedojrzałe neurologicznie. Muzyka wychodzi naprzeciw ich potrzebom, które trzeba spełnić. Poza tym
często wcześniaki mają wiele zajęć o charakterze rehabilitacyjnym – a muzykoterapia może być również
formą rozwoju wspierającego, czyli w porozumieniu
z innymi terapeutami i rodzicami muzyka jest formą
wspierania innych terapii. Wprowadziłam zabawy ruchowe, które mają nam przybliżyć np. ruchy ciała. To są zajęcia na poziomie zabawowym, ale przez tę zabawę dziecko się uczy. Bo są różne

zabawy i różne rytmy, a dziecko musi się w tym odnaleźć. Muzykoterapia wykorzystuje potencjał dziecka zamiast skupiać się na deficytach,
przez co możliwe jest wykorzystanie możliwości dziecka w pelni. Instrumenty i ich wykorzystanie są dodatkową motywacją dla dziecka, które
ma osiagnąć postęp w rozwoju. Stanowi to pewnego rodzaju atrakcję
dla niego, przez co przekraczanie barier staje się łatwiejsze. Do 6. roku
życia dziecko ma w sobie chęć do spontanicznego wyrażania siebie poprzez muzykę, potem ta umiejętność stopniowo zanika, dlatego warto
wykorzystać ten potencjał w pełni wtedy, kiedy dziecko czuje się na to
gotowe.
REKLAMA
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ZBLIŻENIA
„Nie maluj, reaguj, czyść!” – to hasło najnowszej kampanii społecznej Rudy Śląskiej. Miasto tym sposobem wypowiada wojnę nielegalnemu graffiti. W ramach akcji „Czyste mury naszej Rudy” w czwartkowe południe (14.11.) zorganizowano happening z udziałem kibiców klubów sportowych i młodzieży.

W piątek (15.11.) pracownicy firmy Rudpol-OPA mogli zasmakować w śląskim biesiadowaniu z okazji górniczego święta. Tym razem biesiadnicy zajęli
miejsca w sali znajdującej się 320 metrów pod ziemią w Kopalni Guido.

Stop graffiti!

Podziemna Barbórka

Ruda Śląska rozpoczęła walkę z graffiti.

Foto: UM

Wyczyścili i usunęli – rażące wzory,
wulgaryzmy czy klubowe hasła na
murach bloków, płotach czy kamienicach. Ruda Śląska rozpoczęła walkę

z graffiti – angażując lokalną społeczność.
– Chcemy dać przykład „dobrych
praktyk”. W realizację przedsięwzię-

cia zaangażowaliśmy kibiców klubów
sportowych, artystów ulicznych i młodzież. W ramach kampanii oczyszczą
oni mury kilku miejskich budynków
oraz w wyznaczonych do tego miejscach wykonają promocyjne grafiki
sprayem – mówi prezydent Grażyna
Dziedzic.
Udział w kampanii „Czyste mury
naszej Rudy” zadeklarowała młodzież
z rudzkich szkół, twórcy artystycznego graffiti oraz miejscowi sympatycy
klubów sportowych.
– Zapraszając do udziału w kampanii kibiców chcemy „złamać” stereotypy funkcjonujące na ich temat – podkreśla Renata Młynarczuk, naczelnik
Wydziału Komunikacji Społecznej
i Promocji Miasta. – Choć wiele z napisów na murach to hasła czy znaki
klubowe, to jednak nie są one wykonywane przez sympatyków tej czy innej
drużyny, ale przez zwykłych wandali.
To przez nich kibicom przypinane są
różnego rodzaju „łatki”, które stawiają ich w złym świetle – deklaruje.
W ramach kolejnych wydarzeń zaplanowano m.in. wykonanie profesjonalnego graffiti, które będzie miało
walor promocyjny.
Monika Herman-Sopniewska

Zasłużeni pracownicy odebrali podczas biesiady odznaczenia i stopnie.

– W ostatnim roku mieliśmy dużo wyzwań technologicznych. Wprowadzaliśmy nowe produkty do naszej oferty.
Korzystamy z programów unijnych,
dzięki nim pozyskaliśmy urządzenia,
które w znaczny sposób poprawią jakość naszych usług – tłumaczył Piotr
Antonowicz, prezes zarządu firmy Rudpol-OPA Sp. z.o.o. – Podczas osiemnastu lat funkcjonowania firmy po raz
pierwszy Barbórkę organizujemy pod
powierzchnią ziemi. Taką możliwość
dała nam Kopalnia Guido, ponieważ
posiada specjalnie przystosowane do
tego sale – dodał.

Foto: RP

Podczas Barbórki pracownicy
firmy zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz stopniami górniczymi.
– Zawsze z niecierpliwością czekamy na te biesiady barbórkowe.
Tegoroczna jest tym bardziej ciekawa, bo odbywa się pod ziemią. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem odebrać dziś wyróżnienie –
mówił Jarosław Kasperczyk, pracownik firmy Rudpol-OPA uhonorowany statuetką za piętnastolecie
pracy.
Robert Połzoń
REKLAMA
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WOKÓŁ NAS

Pozytywne wibracje

Taneczne zmagania

Wystawą, koncertem i spektaklem
podsumowano projekt profilaktyczny
składający się z trzech imprez kalendarza Rudzkiej Jesieni Kulturalnej.
W środę (13.11.) na scenie Młodzieżowego Domu Kultury wystąpili laureaci
Konkursu Piosenki Pozytywnej i aktorzy teatru „Wizjer”. W MDK-u wystawiono także prace trzydziestu laureatów konkursu plastycznego.
– Statuetkę Wesołej Nutki otrzymało
17 laureatów konkursu piosenki. Od
lat już przyznajemy tę statuetkę najlepszym wykonawcom – mówi Jerzy
Mazurek, wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej. – W całym przedsięwzięciu
wzięło udział ponad trzydzieści placówek. Cieszy nas to, że ta profilaktyka
przeradza się w konkretne działania –
dodaje.
Liczba dzieci biorących udział
w konkursie przerosła najśmielsze

interpretować w pozytywny sposób,
więc postanowiliśmy ją zagrać na tym
konkursie – mówi Władysław Kopeć,
basista z wyróżnionej w konkursie kapeli The Wind Rose.
Robert Połzoń

Pod znakiem tańca upłynęła sobota
w MCK-u. Po raz trzeci bowiem zjechały tam zespoły taneczne, by zmierzyć się w Ogólnopolskim Turnieju
Tańca „Gwiazda 2013”.
W turnieju wystartowało prawie 30
zespołów.
Największe
uznanie
w oczach jury zyskał zespół Alacarte
z Pyskowic. To w jego ręce trafiło
Grand Prix.
– Układ, który dzisiaj zaprezentowałyśmy, nosi nazwę „Mechanizm
czasu”. Przez taniec zawsze przekazujemy emocje i opowiadamy historie.
Cieszymy się, że to zostało docenione
– mówiła Dominika Zimny z zespołu
Alacarte.
Na scenie zaprezentowały się także
rudzkie zespoły taneczne. W kategorii
dziecięcej bezkonkurencyjne okazały
się być Promyczki z ODK RSM ,,Matecznik”. Drugie miejsce zajął zespół
Gwiazdy I, a wyróżnienie przyznano

lekcji. Całość skierowana jest do
nauczycieli, którzy ze strony internetowej Szlaku Zabytków Techniki mogą pobrać gotowe scenariusze – tłumaczyła wicemarszałek Aleksandra
Gajewska.
Propozycją dla Rudy Śląskiej jest
Kolonia Robotnicza Ficinus. Grupą
docelową takiej lekcji są uczniowie
szkoły podstawowej (klasy IV-VI).
Pakiety pozwalające przeprowadzić
przedmiotowe lekcje muzealne dostępne są na stronie www.zabytkitechniki.pl

MHS

Konferencja informująca o szczegółach projektu.

W konkursie postawiono na współpracę rodziców z dziećmi.

oczekiwania organizatorów. W samym konkursie plastycznym wzięło
udział czterystu autorów.
– Nasz utwór opowiada o tym jak
trudno jest przeprosić drugiego człowieka. Myślę, że można tę piosenkę

Zabytki techniki na lekcji
Urząd Marszałkowski w ścisłej
współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
WOM w Katowicach stworzył scenariusze lekcji przedmiotowych,
które wykorzystują potencjał obiektów na szlaku. W czwartek (14.11.)
na terenie zabytkowej kolonii robotniczej Ficinus zaprezentowano
szczegóły projektu.
Jak odkryć przed uczniami tajemnice zabytków techniki? Pracowni-

cy Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, odpowiedzialni
za projekt „Szlak Zabytków Techniki Inspiruje” – znaleźli rozwiązanie.
– Projekt lekcji przedmiotowych,
które chcemy promować, dedykowany jest obiektom Szlaku Zabytków
Techniki. To wspólne dzieło osób
zajmujących się tworzeniem i promocją produktów turystycznych oraz
nauczycieli przedmiotowych. Dzięki
nim przygotowano 10 scenariuszy

Foto: RP

Widzowie mieli okazję zobaczyć wiele
ciekawych występów.
Foto: SH

zespołowi Mini Promyczków także pochodzącemu z „Matecznika”. Stamtąd
wywodzi się również Elektra, która zajęła trzecie miejsce w grupie młodzieżowej w kategorii taniec nowoczesny.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
Sandra Hajduk

Foto: MHS

SP nr 14 z imieniem!

Kącik adopcyjny
Lalo to 1,5-roczny psiak, który trafił do schroniska gdy miał 3 miesiące.
Niestety do dziś nikt nie zwrócił na niego uwagi. Jest niezwykle mądrym
i sympatycznym psiakiem. Wychował się w schronisku, ale widać, że jest
spragniony kontaktu z człowiekiem. Lalo będzie wspaniałym przyjacielem na długie lata.
Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.
REKLAMA

Uczniowie szkoły przygotowali na tę okazję specjalne przedstawienie.

Nadanie imienia to podniosłe i bardzo ważne wydarzenie w życiu Szkoły Podstawowej nr 14. W piątek
(15.11.) podczas oficjalnej uroczystości placówka przyjęła imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. Pośród branych pod uwagę propozycji, to właśnie ta wydała się najlepsza całej
społeczności szkolnej.
– Uśmiech jest czymś najpiękniejszym. Dziecko jest takim podmiotem naszej działalności, a Kawalerowie Orderu Uśmiechu to są
ludzie, którzy na dziecięcych buziach wywołują uśmiech. Dają im
szczęście i radość. Na nich dzieci
zawsze mogą polegać – wybór tłu-

Foto: AP

maczy Ewa Stepuch, dyrektor
szkoły.
– Długo zastanawialiśmy się nad
godnym imieniem dla naszej placówki. Chcieliśmy, aby patron
utożsamiał to, co na co dzień robimy i do czego dążymy, czyli dobro
dziecka. Myślę, że nie ma na świecie cenniejszego wyróżnienia niż
Order Uśmiechu. Kawalerowie Orderu Uśmiechu to wyjątkowi ludzie
– dodaje.
W tym dniu ze strony zaproszonych gości padło wiele życzliwych
słów. Minutą ciszy uczczono pamięć Ewy Blachy.
Agnieszka Pach

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 20.11.2013 

5

WOKÓŁ NAS
STARE!!!!

Ośrodek Adaptacyjny doceniony!
Rudzki Ośrodek Adaptacyjny
dla Dzieci Niepełnosprawnych
uznano za przykład dobrych praktyk w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Tak po raz trzeci Ruda
Śląska została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie „Samorząd
Równych Szans” za działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych,
który organizowany jest przez
Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.
– Ta prestiżowa nagroda jest nie
tylko ogromnym wyróżnieniem dla
samorządu, ale także dla wszystkich
osób mających wkład w działanie
ośrodka – stwierdza Arkadiusz Staisz, dyrektor OAdDN w Rudzie Śląskiej, który nagrodę odebrał 15 listopada w Karpaczu. – To właśnie
dzięki nim nasza placówka może dobrze funkcjonować i rozwijać się,

a nasi podopieczni mogą liczyć na
profesjonalną pomoc i rehabilitację – dodaje.
Celem działalności Ośrodka
Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych jest tworzenie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania
niepełnosprawności
dzieci i młodzieży z Rudy Śląskiej.
– Ważne jest to, aby ośrodek
spełniał potrzeby dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Dlatego
współpracujemy ściśle z różnymi
instytucjami, lekarzami i specjalistami, a wachlarz możliwości terapeutycznych i zabiegowych ośrodka stale się powiększa, co jest gwarancją większej skuteczności prowadzonej terapii – mówi dyrektor
Staisz.
Magdalena Szewczyk

W skrócie

Dzień Zwalczania Cukrzycy
26 listopada, w godz.
9.00-15.00, w Miejskim
Centrum Kultury odbędzie się akcja na temat
zwalczania
cukrzycy.
W programie imprezy
przewidziane są wykłady, będzie można też
zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi oraz wykonać
inne specjalistyczne badania. Zapraszamy!

Zaczarowane urodziny

Dyrektor Ośrodka, Arkadiusz Staisz (pierwszy z lewej), wśród laureatów.

Foto: arch.

Zagrożenie gronkowcem? Uroczysta akademia

Na moment w szpitalu profilaktycznie wzmocniono reżim epidemiologiczny.

Foto: MHS

Czy na Oddziale Położniczym i Ginekologicznym istnieje zagrożenie zarażenia gronkowcem? Nasi Czytelnicy
proszą o wyjaśnienie tematu. Postanowiliśmy sprawdzić, ile prawdy jest
w informacjach przekazywanych pocztą pantoflową.
– Zakażenia bakteryjne i wirusowe
często wynikają z nosicielstwa w populacji. Każdy z nas jest nosicielem jakiejś
bakterii, która w określonych warunkach może doprowadzić do różnych

problemów zdrowotnych. Na początku
października byliśmy zaniepokojeni informacją, że u dwojga zdrowych noworodków wypisanych ze szpitala stwierdzono zmiany skórne mogące odpowiadać zakażeniu bakterią najprawdopodobniej Gramm (+). Jedną z bakterii,
której najbardziej obawialiśmy się, był
gronkowiec szpitalny, na szczęście
szybko został on wykluczony – mówi
Sławomir Święchowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Ostatecznie okazało się, że to powszechnie występujący w populacji
gronkowiec, a źródłem zagrożenia mogło być najbliższe otoczenie dziecka.
– Dzieci po krótkiej hospitalizacji
zostały wypisane do domu. Przejściowo
na kilka dni wprowadzono ograniczenie przyjęć i odwiedzin na oddziale.
Ponieważ nie odnotowaliśmy innych
przypadków, a badania epidemiologiczne nie wykryły powodów do niepokoju,
od kilku dni ośrodek ponownie przyjmuje pacjentki bez ograniczeń – dodaje
prezes Święchowicz.
Monika Herman-Sopniewska

Zarząd Klubu HDK przy KWK „Halemba” w sobotę (16.11.) zorganizował
coroczną uroczystą akademię celem
wyróżnienia najbardziej aktywnych
krwiodawców oraz sponsorów wspierających statutową działalność klubu.
– Dziś uhonorowaliśmy 40 osób – to
stała grupa krwiodawców, ale co roku
się zmienia – jedni odchodzą, nowi
przychodzą. Martwi nas, że coraz mniej
osób krew oddaje – mówi Stanisław
Michalski, prezes zarządu Klubu HDK
przy KWK „Halemba”.
Przez ostatni rok udało się zabrać
240 litrów krwi – w klubie zarejestrowanych obecnie jest ponad 500 krwiodawców – łącznie od 1967 roku zebrano ponad 6 tysięcy litrów.
– Jest się czym pochwalić, jesteśmy
jednym z najstarszych klubów krwiodawstwa w Polsce – cieszy się Dariusz
Kaźmierczak, wiceprezes zarządu Klubu HDK przy KWK „Halemba”.
Krew oddaje od 1976 roku Kazimierz Tomczak, bo jak mówi – chce
pomagać tym, którzy najbardziej tego
potrzebują.

W sobotę (16 listopada)
CH „Plaza” obchodziło
swoje urodziny w bardzo
magiczny sposób. Galeria
świętowała pod hasłem
„Hokus pokus” – odbyły
się liczne konkursy i magiczne zabawy. „Plazie”
życzymy wiernych Klientów!

Aquadrom najlepszy!
Rudzki park wodny zdobył wyróżnienie w konkursie na najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego, który
organizowany jest od 13
lat. Aquadrom był jednym
z 36 kandydatów do tytułu, a nagrodę otrzymał
w kategorii „Obiekt użyteczności
publicznej”.
Głównym organizatorem
internetowego plebiscytu
jest Zarząd Województwa
Śląskiego.

Koncert w Kochłowicach
Uroczysta akademia klubu HDK przy
KWK Halemba.
Foto: MHS

– W sumie oddałem ponad 80 litrów
krwi, w mojej rodzinie krew oddaje syn
i córka, a już myślę o wnukach – mówi
Kazimierz Tomczak.
Kolejna akcja krwiodawstwa już 7
grudnia na hali MOSiR-u w Halembie.
Monika Herman-Sopniewska

W niedzielę (17 listopada) chór św. Cecylii zaprosił do kościoła Trójcy
Przenajświętszej na mszę
św. w swojej intencji
z okazji minionego wspomnienia św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej.
Po mszy św. odbył się
specjalny koncert pieśni
sakralnej.
REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
Koncertował praktycznie w całej Europie. Jest młody, pełen pasji i kocha grać na akordeonie. Od sześciu lat przewodzi Zespołowi Akordeonistów im. Edwarda Huloka, którego jest
dyrygentem.

Z miłości do akordeonu
Imię i nazwisko:
Wiek:
Stan cywilny:
Zawód:
Zainteresowania:

Robert Kier
30 lat
żonaty
nauczyciel akordeonu
muzyka, sport

– Kiedy zacząłeś swoją przygodę z akordeonem?
– Na akordeonie zacząłem grać
w domu, jeszcze zanim poszedłem
do pierwszej klasy. Potem uczyłem
się w Szkole Muzycznej w Bytomiu i można powiedzieć, że od tego
czasu zacząłem się zajmować tym
zawodowo, aż do dziś.
– Od początku była to pasja?
– Ja wychodzę z założenia, że
gdy dzieci są małe i rodzice posyłają je do szkoły to nie wiedzą jeszcze
co chcą robić w życiu. Zostają przez
nich ukierunkowane. Wiadomo, że
może się to zmienić. Ja akurat zostałem przy tym wyborze. W szkole
grałem i ćwiczyłem. Potem przypadkiem dostałem się do Zespołu
Akordeonistów.
– Przypadkiem?
– Tak. Słyszałem, że są tu organi-

zowane fajne wycieczki i można
poznać ciekawych ludzi. To były
czasy jeszcze bez Internetu.
– Co czujesz gdy grasz na akordeonie?
– Jestem wtedy szczęśliwy. Spełniam się w tym.
– Grasz tylko z Zespołem Akordeonistów?
– Nie, nie tylko. Współpracuję
też z Zespołem Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” w Radzionkowie, gram na
harmonijce ustnej w Trio Con Brio
z Mysłowic, a ostatnio stworzyłem
nowy zespół o nazwie KIERSI.
– 6 lat temu zostałeś kierownikiem rudzkiego zespołu. Co czułeś gdy obejmowałeś to stanowisko?
– Byłem tą funkcją zaskoczony.
Zupełnie się jej nie spodziewałem,
ale cieszyłem się.

– Jak dziś wygląda zespół?
– Obecnie liczy 10 osób. Są to
raczej osoby pełnoletnie, ale kilku
młodszych członków w wieku
10-14 lat też mamy. Rozwijamy się.
Robimy ciągle nowy, zróżnicowany materiał. Wiadomo, najważniejszy dla zespołu jest nowy narybek.
Chciałbym żeby dołączyło do nas
kilka nowych, młodych osób, byśmy mogli dalej koncertować i rozwijać się.
Nie ma znaczenia dla Zespołu
wiek czy płeć. Liczą się chęci! Im
więcej osób w zespole, tym weselej
i łatwiej coś zorganizować. To jest
też przede wszystkim ogromna frajda. Jeśli ktoś nie jest o tym przekonany, to zapraszam, niech nas odwiedzi na Goduli.
– Koncertujecie i uczestniczycie w konkursach?
– Teraz niestety coraz mniej. Dla
mnie najważniejsze jest to, żeby zespół występował jak najwięcej.
Chodzić na same próby i ćwiczyć
to jedno, ale fajnie, gdy jest się
gdzie pokazać. To ważne, żeby grający widzieli, że podobają się publiczności i warto to robić.

Foto: AP

– Czy akordeon jest dziś „zapomnianym” instrumentem, na
którym mało kto uczy się grać?
– Tendencja jest raczej spadkowa. Nie wiem dlaczego ludzie nie
chcą się uczyć grać na akordeonie.
Nieprawdą jest, że dziecko jest za
małe i nie uniesie ciężkiego instrumentu. Akordeon jest dostosowany
indywidualnie do każdego z osobna. Co więcej, Zespół jest w stanie
wypożyczyć akordeon swoim
członkom do domu, aby mogli spokojnie ćwiczyć. Efekty przychodzą
już po 2-3 miesiącach.
– Moda na akordeon maleje?
– Ja bym powiedział, że jest ona

w stagnacji. Dziwi mnie, że młodzi
ludzie nie chcą umieć czegoś, czego nie potraﬁą inni ludzie. Chciałbym, żeby rodzice, których dzieci
nudzą się przed komputerem lub po
prostu chcą się czegoś nowego nauczyć, przyszli z nimi na próbę
i zobaczyli jak to wygląda. Próby
Zespołu oraz lekcje indywidualne
odbywają się w poniedziałki
i czwartki w godzinach popołudniowych. Wszelkich informacji o
Zespole udziela Dom Kultury w
Bielszowicach lub my sami na facebookowym proﬁlu.
– Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Pach
REKLAMA
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INTERWENCJA
Głęboka, niezabezpieczona i otoczona betonowym murkiem studzienka kanalizacyjna w parku przy ulicy Sobieskiego stała się
przedmiotem żarliwej dyskusji, która rozgorzała podczas spotkania z mieszkańcami w Kuźnicy Rudzkiej.

Głęboki problem
O sprawie rudzianie przypomnieli władzom miasta na początku listopada podczas spotkania prezydent miasta z mieszkańcami.
– Moja żona była świadkiem jak
do tej otwartej studzienki wpadło
dziecko. Na szczęście ta sytuacja
zakończyła się tylko na zadrapaniu.
Nie wydaje mi się, by zasypanie
jednej nieużywanej studzienki kanalizacyjnej było aż takim problemem. Sprawa otwartej studzienki to
problem nierozwiązany od lat –
mówił na spotkaniu jeden z mieszkańców dzielnicy Ruda.
– Park powinien być dobrym
miejscem do spacerów i dziecię-

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

Monika Herman-Sopniewska
tel. 512-295-228
monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

cych zabaw. Niestety, gdy zapada
zmrok to prawdziwe pole minowe.
Osoba, która nie zna tych terenów,
może napytać sobie biedy – podkreśla pani Mariola, mieszkanka dzielnicy Ruda.
Studzienka znajduje się w odległości dwóch metrów od parkowego basenu. Nawet za dnia trudno ją
zauważyć, bo ukryta jest w trawie.
– Za dnia dzieci bawią się w tym
parku. Tu wystarczy tak naprawdę
jeden nierozważny krok, który może
spowodować tragedię. Studzienka
jest otoczona betonem, więc wpadając do niej można zrobić sobie
naprawdę krzywdę. Ta dziura dawniej była zabezpieczona kratami.
To zabezpieczenie gdzieś zniknęło
i pojawił się problem – tłumaczy
pan Roman, mieszkaniec okolic
parku.
O odpowiedź w tej sprawie poprosiliśmy Urząd Miasta.
– Odpowiadając na interwencję
w sprawie niezabezpieczonego betonowego otworu w ziemi w pobliżu
basenu w Parku Sobieskiego

Późnym wieczorem studzienka jest zupełnie niewidoczna.

w dzielnicy Ruda uprzejmie informuję, że nieczynna studzienka kanalizacyjna zostanie zabezpieczona w terminie do 22 listopada –

Foto: RP

mówi Adam Nowak, rzecznik
prasowy Urzędu Miasta w Rudzie
Śląskiej.
Robert Połzoń

7

Z redakcyjnej
skrzynki

– Jadąc ulicą Szpaków (Bykowina) można bardzo szybko
zniszczyć swój samochód,
szczególnie wtedy, gdy pierwszy raz jedzie się po tej ulicy.
Są tam zamontowane progi
zwalniające, jednak przed
wjazdem nie ma znaku, który
informowałby o tym kierowców. Już nie raz widziałam
jak rozpędzony samochód
wjechał w taki próg z wielkim
hukiem – mówi pani Magda
z Bykowiny.
Uwagi pani Magdy przesłaliśmy do Urzędu Miasta.
– Parametry progów zwalniających zastosowanych na ul. Szpaków umożliwiają bezpieczny przejazd z prędkością dozwoloną na
wskazanej ulicy tj. z prędkością 30
km/h. Przepisy ustawy Prawo
o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych nie nakładają
obowiązku stosowania oznakowania pionowego w tego typu przypadkach. Jednocześnie obowiązkowo należy stosować oznakowanie poziome, co w tym konkretnym
przypadku zostanie dostosowane
w okresie wiosennym 2014 r. – tłumaczy Barbara Mikołajek-Wałach,
naczelnik Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta w Rudzie
Śląskiej.
REKLAMA
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Sesja się nie kończy
Tydzień bez sesji tygodniem straconym? Do takich wniosków dochodzą
rudzcy radni, którzy nie kończąc sesji
w ciagu jednego dnia – przerywają je
i przenoszą na kolejne dni. Sesja, która
rozpoczęła się 31 października zakończyła się 12 listopada. Dzień później
była kolejna sesja nadzwyczajna, której
drugą część zobaczyliśmy - 19 listopada.
Początkowo podejmowanie uchwał
podczas wtorkowej sesji (12.11) odby-

wało się szybko i sprawnie – tempo
radni stracili przy apelu do
premiera o przyspieszenie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Chodziło
o dopracowanie definicji budowli.
Obecnie gminy górnicze nie wiedzą
czy mają opodatkować wyrobiska górnicze. Radni nie poparli uchwały. Kolejny apel zyskał jednak ich przychylność. Chodziło o wsparcie działań
zmierzających do przekazania przez

rząd należnych samorządom pieniędzy
z budżetu państwa.
Kolejna sesja odbyła się dzień później – tym razem była to sesja nadzwyczajna. W porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące budżetu
miasta: zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta
na rok 2013 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2013-2045.
Radni PO – PiS-u nie przystali na
propozycję skarbnik miasta. Przewodniczący Komisji Budżetu i Przedsiębiorczosci zaproponował zmiany, na

które prezydent Dziedzic się nie zgodziła.
– Mam obawy i jako radny w imieniu
mieszkańców mam obowiązek zgłaszać
te obawy – mówił Marek Wesoły, przewodniczący Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości.
– Za budżet odpowiada prezydent
miasta. Budżet ma być spójny i solidny.
Wycofuję wszelkie uchwały dotyczące
budżetu miasta.Część radnych nie rozumie o co chodzi. Od początku mojej kadencji opozycja utrudnia mi rządy
w tym mieście, referenda – próby odwołania mnie ze stanowiska. To nie chodzi

o budżet tylko o interesy partii – mówiła prezydent Dziedzic.
Po ponad trzech godzinach nastąpiła
1,5 - godzinna przerwa. Efekt?
– Zostały sformułowane poprawki do
uchwały, które zyskały pozytywną opinię komisji – rozpoczął Marek Wesoły,
przewodniczący Komisji Budżetu
i Przedsiębiorczości.
– Zależy wam tylko na rozwaleniu
tego budżetu. To, co dziś zaprezentowaliście to działania na szkodę Rudy Śląskiej i jej mieszkańców – grzmiał
z mównicy radny Józef Osmenda.
Monika Herman-Sopniewska

Trwają spotkania z mieszkańcami
Mieszkańcy Nowego Bytomia
i Chebzia w środę (13.11.) mieli okazję spotkać się z prezydent Grażyną
Dziedzic. Konwersację zdominował
temat inwestycji, zalegających liści,
graffiti, czy utrzymywania parków.
Władze przypomniały m.in. o powstałym projekcie rewitalizacji
Ogródka Jordanowskiego w Parku
Dworskim, który zakłada rozbudowę obiektu. W sprawach dotyczących Chebzia poruszono m.in. plan
rewitalizacji budynku dworca PKP,
który miałby być sfinansowany w ramach Funduszu Norweskiego.
Nieprzycięte krzaki, zbyt mało
miejsc parkingowych oraz niezadaszone placyki gospodarcze – to

główne problemy, które doskwierają
halembianom. Prezydent Grażyna
Dziedzic spotkała się z mieszkańcami tej dzielnicy w czwartek 14.11
w Gimnazjum nr 9 przy ulicy Zamenhofa. W Halembie najczęściej
pojawiającymi się problemami były
te, które najbliższe są mieszkańcom
dzielnicy. Podobnie jak na poprzednich spotkaniach, większość uwag
dotyczyła zbyt małej ilości miejsc
parkingowych.
– Parkowanie na ulicy Międzyblokowej to problem, który urasta
do olbrzymiej rangi. Aktualnie odbywa się tam ono w miejscach, gdzie
komu jest wygodniej – apelował jeden z halembian.

– Systematycznie zwiększamy
ilość miejsc parkingowych. Najwięcej dostała właśnie Halemba. Problem polega na tym, że aktualnie
brakuje terenów, na których można
by budować parkingi. Natomiast
Halemba ma bardzo duży parking
przy aquaparku i można tam parkować – mówiła prezydent Grażyna
Dziedzic.
Kolejne spotkanie odbyło się
również w Halembie, tym razem
w SP nr 24, w poniedziałkowe popołudnie (18.11.).Wśród zgłaszanych tematów nie zabrakło pytań
o planowanie remontów.
– W przyszłorocznym budżecie
także planujemy środki na remonty,

Spotkanie w Halembie w SP nr 24.

m.in. nawierzchni ul. Armii Krajowej, remont chodnika przy ul. Sejmu
Śląskiego na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Halembskiej, przebudowę
mostu nad Kłodnicą przy ul. Poniatowskiego, a także budowę zatoki
parkingowej przy ul. Brodzińskiego 1
– wyliczała Grażyna Dziedzic.

Foto: MHS

Spotkanie w Halembie było przedostatnim z serii jesiennych spotkań
prezydent miasta z mieszkańcami.
W najbliższą środę Grażyna Dziedzic
spotka się jeszcze z mieszkańcami
Goduli i Orzegowa - 20 listopada
o godzinie 17.00, w Gimnazjum nr 5.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA
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Z KULTURĄ NA TY
W sobotę (16.11.) zakończył się II Festiwal Filmów Górniczych Hajery. Przez dwa dni w kinie ,,Patria” w Nowym Bytomiu można było obejrzeć filmy o tematyce górniczej, posłuchać śląskich pieśni i opowieści o trudach górniczych.

Hajery w Patrii
– Ruda Śląska jest miastem
górniczym, więc to chyba najlepsze miejsce dla festiwalu górniczego, który jest okazją do przypomnienia, jak to górnictwo wyglądało kiedyś – mówił Krzysztof
Kasprzyk z Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych
In-nI.
– Przyszedłem tutaj, żeby zobaczyć filmy górnicze. Chcę łyknąć
trochę kultury, a przy okazji spotkać się ze znajomymi – podkreślał Józef Mazur, który na co
dzień pracuje w KWK Halemba
Wirek.
II Festiwal Filmów Górniczych
to nie tylko filmy. To również historia górnictwa, o której opowiadał Andrzej Godoj z rudzkiego
muzeum: – Widzom i słuchaczom
postaram się przybliżyć początki
górnictwa na Górnym Śląsku. Ta
historia sięga 1742 roku, bo wtedy Śląsk znajduje się pod panowaniem pruskim. Prusacy zaczną

Andrzejki w MCK

eksploatować tę krainę, odkryją
tutaj szereg dóbr naturalnych
i będą potrafili ją wykorzystać.
Ta historia na razie się nie kończy. Węgiel do dziś na Śląsku się
wydobywa.
Podczas festiwalu zaprezentowano film „Czarne Diamenty”
z roku 1939 w reżyserii Jerzego
Gabryelskiego. Pieśni śląskie
przeplatane opowieściami o górniczym trudzie wykonał zespół
Marek McCarron Motyka. W ich
repertuarze znajdują się między
innymi pieśni z okresu XV-XIX
w. Napisane zostały w zanikającej gwarze śląskiej. Niejednokrotnie nie są znane ich melodie,
gdyż były przekazywane z pokolenia na pokolenie w formie
pisanej jak m.in. pochodząca
z XV wieku z terenu Katowic
pieśń żałobna – Skarga Umierającego. Koncertowi towarzyszył
pokaz 82 zdjęć kopalń śląskich.
Fotografie udostępniło Muzeum

Jeśli nie masz jeszcze planów na
wieczór andrzejkowy, Miejskie
Centrum Kultury składa ciekawą
propozycję. 29 listopada o godzinie
18.00 w nowo wyremontowanej sali widowiskowej odbędzie się koncert w wykonaniu zespołów Dżem
i Gang Olsena. Bilety w cenie 50 zł
(parter) i 40 zł (balkon).

Kulturalny Kraków

Prelekcja Andrzeja Godoja w kinie Patria. 

Miejskie im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej. W drugi dzień festiwalu zaprezentowano film
„Barbórka” Macieja Pieprzycy
oraz film o katastrofach górniczych „Ściana śmierci”. Podczas

Foto: MHS

festiwalu można było zobaczyć
także prace malarskie pt. Czarny
Śląsk autorstwa Łukasza Mojszczaka, malarza amatora z Rudy
Śląskiej.
Monika Herman-Sopniewska

– To, co robię, jest ucieczką przed rzeczywistością – mówi o swojej twórczości Zofia Suzdalcew. A ucieka w dwa światy – jeden opiera się na barwach, a drugi na słowach. Oba można było lepiej poznać na wernisażu artystki (14.11.), który odbył się
w filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Halembie.

Barwy i słowa
Różnorodność – to przede
wszystkim zyskała artystka budując wystawę na swoich dwóch silnych zainteresowaniach – barwie
i słowie. W pracy malarskiej używa ona przede wszystkim farb
akrylowych, ale nie stroni też od
pasteli olejnych i akwareli. W jej
obrazach można zobaczyć dwa
nurty – jeden to prace zatrzymujące na chwilę piękno (kwiaty, pejzaże), drugi – ekspresyjnie ukazujący problemy i emocje bliskie
nam wszystkim. Różnorodność
widoczna jest także w słowie. Zebrani mogli bowiem wysłuchać
nie tylko wierszy, ale także prozy
– w tym fragmentów powieści
sensacyjnej i opowiadań.

CO, GDZIE,
KIEDY

– Różnorodność jest wielka
i to wynika z tego, że człowiek
nie jest monolitem – nie jest ani
dobry ani zły, ani smutny ani radosny. To wszystko jest w człowieku w różnych proporcjach.
Mamy dni kiedy jesteśmy smutni,
coś przeżywamy, ale są też dni
pełne radości, kiedy czyjś
uśmiech, dobre słowo czy zbieg
dobrych okoliczności dają nam
siłę życiową i uśmiech. To chciałam pokazać właśnie, bo ja też
taka jestem – tłumaczyła Zofia
Suzdalcew.
Wernisaż zorganizowano przy
wstawiennictwie Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew.
Sandra Hajduk

Wybierz się do Krakowa razem
z bielszowickim Domem Kultury.
30 listopada odbędzie się wyjazd
do Teatru STU na spektakl „Siła
przyzwyczajenia”, którego bohaterowie to ludzie cyrku, artyści sztuki, zmagający się z codziennymi
ćwiczeniami, wymaganą doskonałością i perfekcją. Koszt wyjazdu to
105 zł (przejazd, ubezpieczenie, bilet do teatru, opieka organizatora).
Kontakt tel. 32 240-21-25.

Ciasta, ciasteczka!
Kulinarnie w bibliotece?
Oczywiście! W filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bielszowicach odbędzie się
kolejne spotkanie z cyklu „Nasze gotowanie”, które tym razem upłynie pod hasłem „Ciasta, ciasteczka…”. Głównym
celem wydarzenia jest wymiana kulinarnych doświadczeń
oraz degustacja przygotowanych wyrobów. Rudzian wraz
z wypiekami zapraszamy 22 listopada o godzinie 16.30.

Artystycznie dla Kuby
Dzieci z SP nr 20 przygotowały
program artystyczny dla 8-letniego Jakuba Pinkawy, u którego wykryto guz kości ramiennej lewej.
W programie wezmą udział także
uczniowie Szkoły Muzycznej oraz
artyści tacy jak Łukasz Trzciński,
Grzegorz Poloczek, Marcin Kindla i Piotr Kupicha. Impreza odbędzie się 27 listopada w Szkole
Podstawowej nr 20, początek o
godz. 17.30. Przy wejściu można
kupić cegiełkę za min. 5 zł.
Zofia Suzdalcew w trakcie wernisażu odczytała swoje utwory.

Foto: SH

REKLAMA

XV Zeflug Pszocieli Ślonski Fraszki i Rymowanki, czyli zlot miłośników śląskiej fraszki i rymowanki odbył się we wtorkowe popołudnie (12.11.) w Wiśniowym Sadzie.

XV Zeflug Pszocieli
Tematem jesiennych spotkań miłośników twórczości tego
typu zazwyczaj są śląskie fraszki. Tym razem jednak bardziej
skupiono się na limerykach, bo w tym roku odbywa się już
trzeci konkurs śląskich limeryków, których „akcja” toczy się
w Rudzie Śląskiej. – Dwa razy w roku odbywają się takie spotkania, gdzie pasjonaci śląskiej godki dzielą się swoimi pracami. Zaprosiliśmy tutaj ludzi, którzy żyją śląskością – literacko.
Tematem przewodnim są limeryki śląskie – mówił Bronisław
Wątroba, organizator spotkania.
Gościem honorowym spotkania był popularny aktor Dariusz
Niebudek, który otrzymał brązową odznakę „Pszociel Ślōnski
Godki” . Z uwagi na tematykę „Zeflugu”, swoje limeryki czytali: Jadwiga Bohla, Barbara Politaj, Tadeusz Czerniawski,
Bernard Śmigała i Bronisław Wątroba.
MHS

Aktor Dariusz Niebudek w towarzystwie Bronisława Wątroby.
Foto: MHS

Aktywnie

zimą

Co prawda temperatura jeszcze dodatnia i pierwszych śniegów nie widać, ale na zimę zawsze warto być przygotowanym.
Co ważniejsze – o tej porze roku nie warto rezygnować z aktywności, tylko wciąż dbać o swoją kondycję.

Zimę da się lubić

Zimowe widoki.

Fani zimowego szaleństwa zapewne już niecierpliwie czekają aż
spadnie pierwszy śnieg. Wtedy wyciągną swoje narty, snowboardy

Foto: arch.

i łyżwy, by korzystać ze świeżego
puchu, szaleć na stokach i lodowiskach. Aktywność zimą jest bardzo
ważna. Ze względu na niższą tem-

peraturę często rezygnujemy z ćwiczeń. Rzadziej wychodzimy na siłownię, mniej biegamy i raczej
wolimy przebywać w ciepłym

mieszkaniu niż wychodzić na mróz.
A to duży błąd. Szczególnie zimą
powinniśmy przeciwstawić się
ogólnemu rozleniwieniu i zawalczyć o swoją kondycję, utrzymując
piękną sylwetkę. – Uwielbiam zimę.
Cały rok czekam, żeby założyć narty i zjeżdżać ze stoku. Mimo, że
z pogodą u nas różnie, to lubię korzystać z wyciągów w Wiśle lub
Ustroniu. Są one blisko i w każdej
chwili mogę tam pojechać ze znajomymi na spontaniczny wypad. Może
to dziwne, ale nie straszny mi mróz,
a zimowa aktywność sprawia mi
przyjemność – mówi Alina z Nowego Bytomia. Zima niesie ze sobą
wiele atrakcji, z których nie możemy korzystać w innych porach
roku. Mimo niskich temperatur
i szczypiącego w buzię mrozu ruch
zimą może przynieść wiele radości,
a już na pewno korzyści.
Agnieszka Pach

www.wiadomoscirudzkie.pl
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– Promowanie rodzin to jeden z priorytetów władz miasta, dlatego od 1 stycznia 2014 r. rusza
program „Rudzkiej Karty Rodziny 3+”. Poprzez system ulg, preferencji i świadczeń chcemy ułatwiać życie dużym rodzinom – mówi Grażyna Dziedzic prezydent Miasta Ruda Śląska. Karta ma
na celu wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji ﬁnansowej rodzin wielodzietnych, promowanie
modelu dużej familii, kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

Tworzymy „Rudzką Kartę Rodziny 3+”,
dołącz do nas!
PARTNERZY PROGRAMU
Kto może zostać Partnerem Programu?
Program ma charakter otwarty tzn. wszyscy, którzy chcą zostać jego Partnerami, mogą to
uczynić na każdym etapie funkcjonowania Programu. Ze zgłoszeniem do Programu mogą więc
wystąpić nie tylko jednostki budżetowe Miasta, ale również instytucje i podmioty zewnętrzne, komercyjne. Wszyscy Partnerzy Programu otrzymują specjalne naklejki promujące Kartę,
które zamieszczają jako informację o swoim udziale w Programie, w miejscach świadczenia
swoich usług. Logo lub nazwa Partnera zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miasta
www.ruda-sl.pl w zakładce Rudzka Karta Rodziny 3+.
Jak rozpocząć współpracę z „Rudzką Kartą Rodziny 3+”?

RODZINA
Dla kogo „Rudzka
Rudzka Karta Rodziny 3+”?
„Rudzka Karta Rodziny 3+”
będzie wsparciem dla dużych rodzin, czyli:
•

•

•

wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat
(do 24 lat, o ile dzieci uczą się lub studiują), zameldowanych i zamieszkałych w naszym mieście, prowadzących
wspólne gospodarstwo domowe
prowadzących rodzinną pieczę zastępczą, o której mowa
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mającą na utrzymaniu troje i więcej dzieci
rodzinnych domów dziecka działających na terenie miasta,
mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci.
Korzyści z „Karty”

„Rudzka Karta Rodziny 3+” ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych przez ułatwienie im dostępu do
kultury, rekreacji i sportu oraz innych usług i dóbr m.in. przez
zniżki na zakup biletów wstępu do miejskich instytucji kultury,
bilety rodzinne na imprezy, zniżki w opłatach za wstęp do miejskich obiektów sportowych.
Aby uzyskać „Kartę”
W celu otrzymania „Rudzkiej Karty Rodziny 3+” należy
pobrać i wypełnić druk ze strony www.rudaslaska.pl, a następnie złożyć go w Biurze Obsługi Mieszkańców wraz z okazaniem
dowodu osobistego. W przypadku osób uczących się lub studiujących, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki. W przypadku dziecka umieszczonego
w rodzinnej pieczy zastępczej, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające informacje dotyczące stanu rodziny.
Karta wydawana jest na 3 lata, a jej odbiór następuje po 30
dniach od złożenia potrzebnych dokumentów.

Jeżeli Państwa ﬁrma, sieć handlowa, sklep, punkt usługowy, pensjonat, hotel, kino, restauracja, kawiarnia chce zostać Partnerem „Rudzkiej Karty Rodziny 3+” i zaoferować rabat, zniżkę
czy inną korzyść posiadaczom „Rudzkiej Karty Rodziny 3+”, prosimy o kontakt.
Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w programie – poprzez udzielenie ulg
na określonych przez nich warunkach, mogą przystąpić do programu na podstawie deklaracji
złożonej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska, tel. 32 244-9000,wew. 3292, email: zdrowie@ruda-sl.pl.
Dlaczego warto zostać Partnerem Programu?
Firma lub instytucja przystępująca do Programu buduje zaufanie i kreuje pozytywny wizerunek wśród mieszkańców. Poprzez współpracę z Urzędem Miasta Partner akcji staje się rozpoznawalny dla rodzin korzystających z „Karty” oraz zainteresowanych osób, poprzez umieszczenie logo i danych teleadresowych na miejskiej stronie.
Udział w Programie stwarza możliwość pozyskiwania grona nowych Klientów i poszerzania
stałej klienteli, Partner zostaje oznaczony specjalną naklejką promującą Program „Rudzka
Karta Rodziny 3+”.

12 W
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RUDZKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
O wsparcie działań zmierzających do przekazania przez rząd należnych samorządom pieniędzy z budżetu państwa zwrócili się do śląskich
parlamentarzystów rudzcy radni. „Rozumiemy, że rząd walcząc z dużym deﬁcytem ogranicza swoje wydatki, ale kompletnie nie rozumiemy,
dlaczego robi to kosztem polskich samorządów” – czytamy w apelu.

Już 720 bezpośrednich interwencji w sprawach umów zawieranych
przez konsumentów poza lokalem przedsiębiorstwa i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (przez Internet, za
pośrednictwem telefonu, itp.) odebrał w tym roku miejski rzecznik
konsumentów w Rudzie Śląskiej. – Niestety większość osób wciąż nie
czyta umów, a przecież powinniśmy wiedzieć, co podpisujemy – podkreśla Wioletta Stec-Grześkowiak, miejski rzecznik konsumentów.

Ruda Śląska walczy o swoje pieniądze
W przyjętej przez Radę Miasta
uchwale czytamy, że miasta z roku na
rok otrzymują nowe zadania, ale wraz
z nimi nie dostają wystarczających
pieniędzy. „Tylko w ubiegłym roku
Miasto Ruda Śląska do realizacji zadań zleconych musiało dopłacić ponad
3,3 mln złotych. W tym roku kwota ta
będzie jeszcze wyższa” – podkreślają
w swoim apelu radni.
W przyjętym dokumencie Rada
Miasta zaznacza, że samorządy od lat
domagają się od rządu pełnego ﬁnan-

sowania zadań zleconych, a przepisy
Konstytucji RP i ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego
potwierdzają słuszność tych oczekiwań. „Niestety rząd RP nie dość, że nie
wywiązuje się ze swoich obowiązków
i zadań, to jeszcze nie reaguje na apele
i stanowiska samorządów w tej
sprawie od 2008 roku!” – czytamy
w apelu.
Apel radnych w pełni popiera prezydent Grażyna Dziedzic. – Rząd postawił nas w bardzo trudnej sytuacji,

przedstawiając wcześniej zbyt optymistyczne założenia dotyczące wpływów
z tytułu podatku PIT i CIT, które jak już
teraz wiemy, będą znacznie mniejsze.
Tym sposobem możemy nie otrzymać
nawet 9,5 mln zł – mówi oburzona.
Wszystko wskazuje na to, że do
końca roku z różnych powodów Ruda
Śląska nie otrzyma od władz centralnych aż 23 mln złotych. Ewentualny
brak środków w takiej wysokości sprawić może, że w ostatecznym rozrachunku bieżące dochody budżetowe

Rudy Śląskiej za 2013 r. będą mniejsze
niż wydatki bieżące, co oznaczać będzie, że złamana zostanie reguła wydatkowa określona przepisami ustawy
o ﬁnansach publicznych.
Żeby nie dopuścić do takiej sytuacji
lub w jak najmniejszym stopniu
zmniejszyć ewentualny deﬁcyt, władze miasta analizują zaplanowane do
końca roku wydatki, szukając miejsc,
gdzie jeszcze można dokonać oszczędności. – W ostatnich trzech latach wykonaliśmy ogrom prac, dzięki którym

Ruda Śląska należy teraz do grona jednych z najbardziej oszczędnych miast
w Polsce. Postawa rządu przekreśla
nasze osiągnięcia w tym zakresie –
podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Dlatego będę popierać wszelkie
działania zmierzające do zwiększenia
udziału samorządów w podatku
PIT i CIT, czy też wprowadzenia
subwencji rekompensującej dochody
utracone na skutek zmian w polskim
ustawodawstwie – dodaje.
WG

Każdego dnia w biurze rzecznika
konsumentów odnotowywanych jest
kilka interwencji konsumenckich dotyczących umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
na świadczenie usług telekomunikacyjnych, sprzedaż energii elektrycznej,
dostawy sygnału telewizji satelitarnej
czy montaż zestawu do jej odbioru.
Należy pamiętać, że gdy zawieramy
umowę poza lokalem ﬁrmy, mamy prawo od niej odstąpić do 10 dni od jej
zawarcia, chyba, że wyraziliśmy
w umowie zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie świadczenia usług przez danego operatora, tj. przed upływem ww.
10 dni. Wówczas od takiej umowy
konsument odstąpić nie może. W przypadkach gdy przedsiębiorca nie poinformował nas na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w trybie 10 dni,
termin ten wydłuża się do 3 miesięcy
od daty zawarcia umowy. Warunkiem
koniecznym dla skutecznego odstąpienia od umowy jest wystosowanie na
adres przedsiębiorcy pisemnego
oświadczenia przed upływem 10 dni
od zawarcia umowy. Decyduje tu data
nadania pisma do przedsiębiorcy na
poczcie. – Jeśli jest już po tym terminie, to konsumentowi, który zawarł
umowę pod wpływem błędu, a chce
uwolnić się od skutków prawnych w zakresie zawartej umowy, pozostaje złożenie oświadczenia o odstąpieniu od
umowy zawartej pod wpływem błędu,

Unijne środki przyciągną inwestorów
cje o utworzonym terenie inwestycyjnym – dodaje.
Oprócz 21 ha terenów przy ul.
Bukowej miasto przy współudziale
środków unijnych przygotowało
kolejnych 15 ha gruntów przy powstającej trasie N-S. – Jest to 5
działek położonych wzdłuż ulicy
1 Maja, czyli drogi wojewódzkiej
925. Są one przeznaczone m.in. pod
zakłady produkcyjne, magazyny,
usługi logistyczne oraz obiekty usługowe, w tym handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m² – wylicza
Aleksandra Kruszewska.
Ponadto 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 pod produkcję, magazyny, składy i usługi.
Dodatkowo na etapie przygotowania jest jeszcze 15 ha kolejnych
działek.

Projekt „Przygotowanie i promocja terenów strategicznych gospodarczo przy ul. Bukowej w Rudzie
Śląskiej” będzie kosztował 302 tys.
zł. Doﬁnansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
wyniesie ponad 208 tys. zł. Projekt
realizowany będzie od stycznia
2014 r. do września 2015 r.
W marcu br. Instytut Eurotest
przygotował raport „Aktualna sytuacja lokalnej gospodarki w dobie
kryzysu oraz branże przyszłości
w rozwoju Rudy Śląskiej”. Wynika z niego, że 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.
W latach 2011-2013 władze Rudy
Śląskiej sprzedały inwestorom ponad 230 nieruchomości za kwotę
ponad 33 mln zł. Na liczącej 4,6 ha
działce przy ul. Brańskiego Centrum
Projektów Regionalnych z Katowic

w który wprowadził konsumenta nieuczciwy przedstawiciel przedsiębiorcy
– tłumaczy Wioletta Stec-Grześkowiak. – W takim przypadku konieczne
jest również złożenie stosownego
oświadczenia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, niemniej ciężar dowodowy odnośnie okoliczności zawarcia umowy spoczywa na konsumencie
– podkreśla.
Kolejnymi umowami zawieranymi
w charakterze sprzedaży bezpośredniej
(np. w domu konsumenta) są te dotyczące sprzedaży usług w zakresie dostępu do telewizji satelitarnej, jak również związane z montażem sprzętu do
jej odbioru. – Niestety, klienci bardzo
często wyrażają pisemną zgodę na dokonanie instalacji zestawu satelitarnego przed upływem 10 dni uprawniających konsumenta do odstąpienia od
umowy – mówi Wioletta Stec-Grześkowiak. W takim przypadku umowę
uznaje się za wykonaną, a co za tym
idzie, nie można od niej skutecznie odstąpić, ponieważ należy wtedy zwrócić
sprzęt w stanie niezmienionym, co po
dokonaniu montażu anteny jest niemożliwe, gdyż sprzęt nosi ślady użytkowania. Jeżeli chcemy rozwiązać
umowę, musimy złożyć dwa oświadczenia: jedno w zakresie świadczenia
usług telewizji satelitarnej i kierujemy
je na adres operatora, natomiast drugie
oświadczenie – dotyczące instalacji
sprzętu (w przypadku, gdy do wykona-

W Rudzie Śląskiej nie marnuje się ani jedna kromka chleba czy
plasterek kiełbasy. Przedsiębiorcy, urzędnicy i instytucje charytatywne podjęły współpracę, dzięki której potrzebne produkty traﬁają do
najuboższych. – Im więcej przedsiębiorców przystąpi do współpracy,
tym większej liczbie osób będzie można pomóc – apeluje prezydent
miasta Grażyna Dziedzic.

Ruda potrzebującym

Na inwestorów czeka 21 ha terenów inwestycyjnych przy ul. Bukowej.

wybuduje osiedle mieszkaniowe
„Minerwa”. Również przy ul. Brańskiego na działce o powierzchni 3
ha podobną inwestycję zrealizuje
ﬁrma Dombud. Niektóre ze sprzedanych nieruchomości przyczynią się
do utworzenia nowych miejsc pracy

w mieście. Na liczącym ponad 1 ha
gruncie przy ul. Zabrzańskiej powstaje obecnie galeria handlowa,
natomiast przy ul. Magazynowej na
działce o powierzchni 1,5 ha rozbudowywany jest zakład przetwórstwa
mięsnego.
TK

– Z inicjatywą współpracy zwróciła
się do mnie ﬁrma Madej&Wróbel, która
zaoferowała chęć przekazywania swoich produktów. Temat podjął Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej i Caritas,
dzięki którym powstały stałe punkty
dystrybucji żywności w mieście – mówi
prezydent miasta Grażyna Dziedzic. –
Współpraca tych podmiotów to kolejny
przykład dobrych praktyk, dzięki którym wspólnie można wiele zdziałać.
Dziękuję tym, którzy wykazali dobrą
wolę i zaangażowali się w pomoc potrzebującym – dodaje prezydent miasta.
W pierwszej kolejności pomoc kierowana będzie do dzieci ze świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.
Pozostała część darów traﬁ do osób

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
składam serdeczne życzenia pracownikom rudzkiej pomocy społecznej.
Dziękuję za zaangażowanie, które często wykracza poza formalne względy i ekonomiczne ograniczenia.
Dziękuję za człowieczeństwo, z którego egzamin zdajecie Państwo każdego dnia,
oraz za sumienność, z którą codziennie wypełniacie swoje obowiązki.
Życzę, by praca niosła ze sobą spełnienie i satysfakcję, by towarzyszył jej sukces i wszelka pomyślność.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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dlowi nie wręczają takowych konsumentom – przestrzega rzecznik praw
konsumentów. – Podstawowym błędem
konsumentów przy zawieraniu tego
typu umów jest bezwzględne zawierzanie przedstawicielom ﬁrm i podpisywanie umów bez zapoznania się z ich treścią. Odstąpienie od umów po terminie
10 dni od ich zawarcia skutkuje przykrymi konsekwencjami, a mianowicie
obciążaniem klientów karą umowną,
która oscyluje w granicach 300-1200
złotych – przestrzega.
– Sugeruję nie zawierać umów
w domu, a jeżeli już zdecydowani jesteśmy do ich podpisania, proszę dokładnie zapoznać się z ich treścią, ewentualne wątpliwe zapisy w umowie można
zawsze skonsultować z pracownikami
biura rzecznika telefonicznie bądź osobiście – radzi Wioletta Stec-Grześkowiak. Ważny jest czas, w którym konsument podejmie starania w celu
wyjaśnienia wątpliwości w związku
z zawartą umową. W przypadku skonsultowania sprawy przed upływem 10
dni od daty zawarcia umowy, istnieją
duże szanse, że w wyniku skutecznego
odstąpienia od umowy z nierzetelnym

czących się w Rudzie i Halembie. – To
ważne, żeby pomoc była stała, a nie tylko okazjonalna, np. w ramach świąt.
Dzięki oﬁarności rudzkich przedsiębiorców i producentów żywności, będziemy mogli systematycznie wspierać
szczególnie dzieci z placówek opiekuńczych – mówi Dariusz Sitko, dyrektor
Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa.
Do punktów wydawania żywności
będą traﬁały wyroby ﬁrmy Madej
&Wróbel. – Człowiek powinien się dzielić. Widzę, ile jest osób potrzebujących,
szczególnie dzieci. Produkujemy żywność, więc nasza pomoc jest szczególnie
cenna. Zachęcam pozostałych rudzkich
przedsiębiorców do podzielenia się z innymi – apeluje Renata Madej.
Na apel odpowiedział już Zakład
Piekarniczy PIOWO, który do punktów
wydawania żywności będzie przekazywał swoje wypieki. – Bardzo się cieszę
z tej inicjatywy – mówi Wojciech Zieliński z ﬁrmy PIOWO. – Nasz zakład
pomoc potrzebującym prowadzi już od
dość dawna. Od 1997 r. przekazujemy
nasze wypieki na potrzeby dzieci z kuratorskiego ośrodka dla dzieci z rodzin

patologicznych i jesteśmy z tego powodu bardzo dumni. Dlatego też chętnie
dołączymy do kolejnej inicjatywy –
podkreśla.
Wydawanie darmowej żywności to
nie jedyna forma pomocy organizowana w Rudzie Śląskiej.
Do prezydent miasta zwrócił się
również ks. Marcin Brzóska, proboszcz
paraﬁi
Ewangelicko-Augsburskiej
w dzielnicy Wirek, który uruchamia
przy paraﬁi punkt pomocy rodzinom
z małymi dziećmi. – Dzięki wsparciu
Rycerskiego Zakonu Joannitów ze
Szwajcarii otrzymaliśmy akcesoria
i ubranka dla małych dzieci. W pierwszej kolejności chcemy pomagać osobom znajdującym się w sytuacjach,
w których pomoc ta jest głęboko uzasadniona. Dlatego zwróciliśmy się o pomoc w dotarciu do osób potrzebujących
i zachęceniu ich do skorzystania z naszej oferty – mówi ks. Marcin Brzóska.
Przypominamy również, że w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej prowadzona jest zbiórka
rzeczy używanych w lokalnych Punktach Pomocy Rzeczowej. Jeden usytu-

owany jest w dzielnicy Orzegów,
w świetlicy przy ul. Królowej Jadwigi
8. – Rzeczy można przynosić o każdej
porze dnia i zostawić w naszej świetlicy
lub pobliskiej paraﬁi – informuje Katarzyna Krężałek.
Zbiórka prowadzona jest również
w siedzibie Sekcji Pracowników Socjalnych przy ul. Niedurnego 107, od
poniedziałku do piątku od 7.30 do
15.30.
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej prowadzi
systematycznie zbiórkę odzieży w klatkach bloków, o czym informują ogłoszenia. Osoby, które chcą przynieść
odzież mogą zgłosić się również do siedziby MOPS w Nowym Bytomiu, przy
ul. Markowej 20, pokój 108.
W mieście funkcjonuje dziewięć placówek wsparcia dziennego dla dzieci.
Osiem z nich prowadzą organizacje pozarządowe, jedną miasto. Z pomocy
tych świetlic korzysta 388 dzieci. Dodatkowo w dzielnicach Ruda, Halemba,
Wirek i Godula prowadzone są grupy
proﬁlaktyczno-rozwojowe dla 40 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
IM

Trzeba czytać!

Ponad 200 tys. zł europejskiego doﬁnansowania na przygotowanie 21 hektarów terenów inwestycyjnych otrzymała Ruda Śląska. To kolejny zastrzyk unijnych pieniędzy na tego
typu działania. Wcześniej miasto zdobyło ponad 60 tys. zł na przygotowanie 15 ha terenów pod inwestycje przy powstającej trasie N-S. W sumie w Rudzie Śląskiej na inwestorów
czeka prawie 40 hektarów terenów inwestycyjnych.

– Cały czas staramy się tworzyć
korzystny klimat dla inwestorów
w Rudzie Śląskiej – zapewnia prezydent Grażyna Dziedzic. – Staramy się, aby były tu jak najlepsze
warunki do prowadzenia biznesu –
dodaje. Tereny, które w ramach projektu przeznaczone zostaną do
sprzedaży, położone są przy ul. Bukowej w pobliżu powstającej w mieście trasy N-S, która połączy Drogową Trasę Średnicową z autostradą
A-4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, będą mogły tu powstać m.in.
obiekty produkcyjne, magazynowoskładowe oraz obiekty usługowe,
w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, prowadzone w tym miejscu mogą być
również usługi logistyczne.
Główna część projektu polega na
technicznym przygotowaniu terenu.
– Przeprowadzone zostaną analizy
formalno-prawne oraz kompleksowe badania geotechniczne – zapowiada Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
w rudzkim magistracie. Ważną częścią projektu będą również działania promocyjne. – Zamierzamy
przygotować projekt doradczo-promocyjny oraz opracować informa-

nia umowy nie doszło) – składamy do
ﬁrmy, która miała dokonać montażu anteny, a która była zarazem przedstawicielem handlowym operatora świadczącego usługi telewizyjne.
Inną popularną branżą, w której
działają nieuczciwi przedsiębiorcy, jest
sprzedaż energii elektrycznej. Przedstawiciele handlowi zapewniają konsumentów, że działają z ramienia dotychczasowego przedsiębiorcy, z którym
konsument ma zawartą umowę kompleksową na dostawę i sprzedaż energii
elektrycznej. – Z analizy umów, z którymi zgłosili się dotychczas konsumenci
wynika, że w trakcie zawarcia umowy
o zakup energii dochodzi również do
zawarcia drugiej umowy, tym razem
ubezpieczenia – mówi Wioletta StecGrześkowiak. Konsumenci podpisują
umowę zakupu energii i jednocześnie
przystępują do umowy ubezpieczenia
grupowego, często jednak nie otrzymują informacji, jakiego okresu dotyczy
składka ubezpieczenia i w jakich terminach się ją uiszcza. – Niestety, konsumenci podpisują oświadczenia, że
otrzymali i zapoznali się z warunkami
ubezpieczenia, ale przedstawiciele han-

przedsiębiorcą, konsument nie będzie
ponosił
żadnych
konsekwencji
w związku z nieprzemyślanym zawarciem umowy. – Wszystkie osoby, szczególnie samotne, starsze, uwrażliwiam,
żeby nikogo obcego do domu nie
wpuszczały. Najlepiej w ogóle nie podejmować dyskusji z jakimkolwiek
przedstawicielem handlowym, który
puka do naszych drzwi – apeluje miejski rzecznik konsumentów.
Pamiętajmy, że przed niekorzystnymi skutkami zawieranych umów chroni
konsumentów ich rozważne czytanie.
Pomoc w zakresie umów zawieranych
przez konsumentów poza lokalem
przedsiębiorstwa bądź na odległość
można uzyskać w biurze miejskiego
rzecznika konsumentów w Urzędzie
Miasta, budynek B, przy ul. P. Niedurnego 46. W tym roku w trakcie bezpośredniej wizyty w biurze rzecznika zostało zredagowanych 119 oświadczeń,
które doprowadziły do skutecznego zakończenia sprawy. 601 osób otrzymało
natomiast stosowny wzór oświadczenia
o odstąpieniu od umowy zawartej poza
lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość, co skutkowało efektywnym odstąpieniem od umowy. Sprawy te nie
wymagały podjęcia działań (wystąpienia do przedsiębiorcy) przez rzecznika.
Natomiast w incydentalnych przypadkach, gdy konsumenci zgłosili się po
upływie terminu 10 dni uprawniających
ich do odstąpienia od umowy, rzecznik
skierował pisma negocjacyjne. W tym
25 spraw zostało zakończonych na korzyść konsumenta, cztery sprawy są
w toku, w dwóch przypadkach konsumenci nie wykazali zawarcia umowy
pod wpływem błędu. W biurze rzecznika każdy otrzyma stosowny wzór
oświadczenia o odstąpieniu od umowy
i odpowiednią poradę. Pomoc ta jest
bezpłatna.
AS

EDAKCJA:

i rodzin, które wskaże Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, jednak spośród
osób, które nie otrzymują pomocy ﬁnansowej z MOPS, tzn. m.in. osób
o najniższych emeryturach itp. – Im
więcej podmiotów przystąpi do projektu, tym większej liczbie osób będziemy
mogli pomóc. Te osoby, które będą
chciały skorzystać z darmowej żywności, powinny zgłaszać się do sekcji pracowników socjalnych w poszczególnych
dzielnicach – mówi Krystian Morys,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Żywność będzie wydawana w dwóch
punktach. W ich zorganizowanie zaangażował się Caritas. Osoby potrzebujące, wskazane przez MOPS, będą mogły
się udać do punktów Caritasu miesz-

Przed niekorzystnymi skutkami zawieranych umów chroni ich rozważne czytanie.
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Aktywizacja społeczności lokalnej to działania, o których coraz częściej dowiadujemy się z dostępnych nam na co dzień mediów. Grupa
mieszkańców klatki schodowej, bloku lub osiedla, jest w stanie dokonać drobnych zmian służących poprawie warunków w zamieszkiwanym
przez nich otoczeniu. Dzięki działaniom społeczności lokalnej zdewastowane bramy kamienic zostają przemienione w podwórka do zabawy
dla dzieci, a zaniedbane obejścia bloków zamieniają się w estetyczne rabatki. Podobne działania prowadzone są od kilku lat na terenie Osiedla Kaufhaus w Nowym Bytomiu oraz w dzielnicy Orzegów w ramach Programu Aktywności Lokalnej, realizowanego przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Programy Aktywności Lokalnej w Rudzie Śląskiej

Od dłuższego czasu widoczne jest zjawisko marginalizacji osób i rodzin, których
szanse na rynku pracy są najmniejsze ze
względu na niskie kwalifikacje lub ich brak
oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w szeroko pojętym życiu społeczności lokalnej. Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich podopiecznych, 1 kwietnia
2008 roku rudzki ośrodek przystąpił do realizacji projektu systemowego pod nazwą
„Ruda Śląska – szansą dla wszystkich”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W latach 2008 – 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej wykorzystał prawie 9 mln zł ze środków unijnych przyjmując za cel działania wzbogacenie dotychczasowych możliwości
wsparcia i poszukiwanie nowych efektywnych rozwiązań.
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji
społecznej osób korzystających z pomocy
społecznej na terenie Miasta Ruda Śląska.
Do celów szczegółowych należą m.in.
uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych dających realne szanse na zatrudnienie i nabycie lub podniesienie
umiejętności społecznych, w tym wzrost
umiejętności komunikacji interpersonalnej, wzrost motywacji do zmiany stylu życia, integracja społeczna młodzieży czy
zmiana negatywnego wizerunku nowobytomskiego Osiedla Kaufhaus czy dzielnicy
Orzegów.
W trakcie sześciu lat realizacji projektu
systemowego „Ruda Śląska – szansą dla
wszystkich” zrealizowane zostały trzy Programy Aktywności Lokalnej: dla nowobytomskiego Osiedla Kaufhaus – rozpoczęty
w 2008 r. i działający do chwili obecnej,
który już swoim zasięgiem objął 94 osoby,
Program Aktywności Lokalnej „Ekstra
– klasa” – skierowany był do usamodzielnianych wychowanków rudzkich placówek
opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Program realizowany był
w 2009 r. i wzięło w nim udział 69 młodych uczestników,
Program Aktywności Lokalnej dla
Orzegowa – rozpoczęty w 2012 r. i kontynuowany do dnia dzisiejszego. Dotychczas
w programie wzięło udział 41 mieszkańców Orzegowa.

mieli okazję odwiedzić takie miejsca jak
Historyczną Kopalnię Soli w Wieliczce,
Zamek w Ogrodzieńcu, okolice lasów
w Zielonej, Zamek Królewski w Krakowie, Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach, Górę Żar w Międzybrodziu Bialskim, Górę Św. Anny, Kompleks
zamkowo-parkowy w Mosznej, Zaczarowany Las w gminie Piaski, Wisłę, Zabyt-

Program Aktywności Lokalnej (PAL) to
wiele działań aktywizujących lokalną społeczność, stymulujących do podejmowania
inicjatyw i poprawy jakości życia. W ostatnich latach mieszkańcy Orzegowa i Kaufhausu aktywnie uczestniczyli w oferowanych im formach wsparcia, współorganizując przy tym wiele działań. PAL-e tworzyły okazje do edukacji i integracji, zapewniając alternatywne sposoby spędzania
czasu wolnego. Mieszkańcy od początku
realizacji Programu systematycznie dwa
razy w tygodniu spotykają się w swoich
świetlicach z animatorami lokalnymi, pod
okiem których odbył się cykl zajęć edukacyjno-kulturalnych, w tym plastycznych,

nych w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, natomiast w Orzegowie
z inicjatywy stowarzyszenia „King’s Kids
– Młodzież z misją” przy współpracy
z Urzędem Miasta Ruda Śląska. Dodatkowo, we współpracy z parafią św. Michała
Archanioła, udało się zorganizować boisko
do siatkówki plażowej.
Bardzo istotnym elementem Programów Aktywności Lokalnej są działania na
rzecz poprawy warunków życia w swoim
środowisku sąsiedzkim. W latach 2008
i 2013 uczestnicy PAL-u podejmowali prace społecznie użyteczne, w ramach których
wykonali remonty 32 klatek schodowych
na terenie swojego osiedla oraz prace dla
potrzeb innych instytucji miejskich oraz na
terenach zielonych. Mieszkańcy we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej, które dostarczyło
materiały budowlane, wyremontowali
ściany i sufity swoich klatek schodowych,
malowali poręcze oraz schody, przekonując się przy tym o skuteczności zespołowego działania. Z kolei w ramach współpracy
ze stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych, mieszkańcy Osiedla Kaufhaus
wzięli udział w projekcie „Stare osiedla –
nowe możliwości” Ekonomia społeczna

muzycznych czy fotograficznych oraz spotkań z przedstawicielami miejskich instytucji, którzy wsłuchiwali się w głosy
mieszkańców dotyczące ich najbliższego
otoczenia. Uczestnicy PAL-u mieli też
okazję wziąć udział w treningach zastępowania agresji, skutecznej komunikacji,
warsztatach profilaktyki uzależnień czy lidera społeczności lokalnej. Ponadto we
współpracy z rudzką stacją SANEPID
uczestniczyli w wykładach z zakresu profilaktyki antynowotworowej i korzystali
z badań z zakresu profilaktyki antynikotynowej.
Zaangażowanie uczestników PAL-u wyzwalała również wspólna organizacja corocznych obchodów Europejskich Dni Sąsiada, podczas których przygotowywali
i częstowali swoich sąsiadów wypiekami
własnej roboty, prezentowali drobne ozdoby i zachęcali innych do udziału w Programie. Wspólnie też podejmowali działania
na rzecz poprawy wizerunku swojego miejsca zamieszkania, porządkując zapomniane
planty, wykonując ławki, piaskownice,
miejsca do gry w klasy oraz tablicę informacyjną dla mieszkańców. Brali udział
w nasadzeniach drzewek i krzewów ozdobnych pozyskanych od sponsorów, a także
w pracach montażowych placów zabaw. Na
Kaufhausie urządzenia zabawowe dla dzieci zostały zakupione ze środków pozyska-

w Lipinach i na Kaufhausie. Głównym celem projektu było przygotowanie gruntu
pod budowę lokalnego systemu ekonomii
społecznej na Kaufhausie i w świętochłowickiej dzielnicy Lipiny, a efektem projektu było oczyszczenie przez mieszkańców
osiedla pseudograffiti na murach swoich
budynków mieszkalnych oraz świetlicy
Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie.
Działania w ramach PAL-u mobilizują też
mieszkańców do samopomocy w zakresie
organizacji prac związanych z pozyskiwaniem odzieży używanej i jej przygotowywaniem do dystrybucji oraz korzystania z punktu pralniczego.
W trakcie realizacji projektu „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” zorganizowano wiele wyjazdów edukacyjno-integracyjnych dla uczestników. W ciągu ostatnich sześciu lat mieszkańcy Rudy Śląskiej

organizowali turnieje piłki nożnej, a we
współpracy z parafią św. Michała Archanioła festyny dla swoich współmieszkańców, podczas których zapewniono szereg
zawodów sportowych i działań animacyjnych dla dzieci i młodzieży, natomiast
wszyscy mogli uczestniczyć w pokazach
pierwszej pomocy oraz podziwiać występy
takich artystów jak Marian Makula, Tomasz Żółtko, występy chóru parafialnego
i przedstawienie teatralne przygotowane
przez młodzież z parafii. Na Osiedlu Kaufhaus po raz pierwszy w jego historii zorganizowano dwa duże festyny integracyjne
w 2008 i 2009 roku. Pierwsza impreza na
Kafhausie przyciągnęła setki mieszkańców
osiedla, którzy bawili się przy muzyce zespołu Chrząszcze. Rok później odbyła się
impreza „Elwry, kecioki i familoki”, podczas której mieszkańcy zaprezentowali

kową Kopalnię Węgla Kamiennego Guido
w Zabrzu, Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej, Krapkowice, lasy w okolicach Krupskiego Młyna czy Łódź. Ponadto uczestnicy projektu mieli okazję brać udział w wizytach studyjnych, które pozwalały wymieniać dobre praktyki i doświadczenia
z uczestnikami podobnych programów rewitalizacji społecznej w Katowicach, Zabrzu, Cieszynie, Radlinie, Łodzi, Krakowie i Zawierciu.
Realizacja PAL-u od początku ukierunkowana jest na wsparcie mieszkańców
w realizacji inicjatyw oddolnych i współpracy z innymi instytucjami. Mieszkańcy
wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
i członkami Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „POMOCNI”

swój program artystyczny, dzieci i młodzież wzięli udział w wielu konkursach
drużynowych i indywidualnych. Imprezę
zakończył występ Kabaretu „Rak”, w którego twórczości Osiedle Kaufhaus i Ruda
Śląska przewijają się niejednokrotnie.
Celem Programu Aktywności Lokalnej
„Ekstra – klasa”, który skierowany był do
kilkudziesięciu usamodzielnianych wychowanków rudzkich rodzin zastępczych
i placówek opiekuńczo-wychowawczych
było podniesienie ich aktywności społecznej poprzez m.in. udział w wyjazdowych
treningach i zajęciach edukacyjnych w Beskidzie Śląskim, w trakcie których mogli
szlifować swoje umiejętności obsługi
komputera, tańca hip-hop czy gry w piłkę
nożną. Ciekawostką dla młodych uczestników były też wyjazdowe zajęcia przygoto-

wujące do wejścia na rynek pracy. Podczas
wyjazdów mieli okazję odwiedzić potencjalne miejsca zatrudnienia i zaobserwować, na czym polega praca w restauracji,
salonie fryzjersko-kosmetycznym, zakładzie produkcyjnym, w radiu, na lotnisku
czy w supermarkecie. Podsumowaniem
realizacji tego Programu był turniej piłki
halowej „Turniej o puchar fair play”, który
odbył się 17 października 2009 r. na obiektach MOSiR-u przy ul. Hallera. W trakcie
całodniowej imprezy w rozgrywkach wzięło udział kilkadziesiąt, a w całym wydarzeniu kilkaset wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych. Oprócz zaciekłej rywalizacji sportowej, dzieci i młodzież oraz przybyli goście wzięli udział
w pokazie cheerleaderek ze stowarzyszenia „Gwiazda”, pokazie brazylijskiej sztuki walki Capoeira, pokazie tanecznym grupy Baze oraz w koncercie beatboxerskiej
grupy Bzzzt Soundsystem.
Sześć lat realizacji opisanych wyżej
działań z jednej strony ukazuje efektywność pracy podejmowanej przez pracowników Ośrodka ze społecznością lokalną,
a z drugiej strony ogromne zapotrzebowanie na działania związane z rewitalizacją
społeczną. Coraz częściej wyłania się konieczność aktywizowania środowiska lokalnego do wszelkich zmian, jakie dokonują się w najbliższym otoczeniu. Zmiany
dokonujące się obecnie w polskich gminach jednoznacznie to podkreślają. Coraz
więcej bowiem zawiązuje się stowarzyszeń
i nieformalnych grup o charakterze lokalnym, gminy wprowadzają w życie budżety
obywatelskie, a potężne inwestycje w miastach nie mogą być realizowane z pominięciem szerokich konsultacji społecznych. To
pokazuje, jak bardzo społeczność lokalna
powinna w aktywny sposób współuczestniczyć w kreowaniu najbliższego otoczenia.
Tym samym cieszy fakt, że w Rudzie Śląskiej konieczność aktywizacji społeczności
lokalnej została zauważona już wcześniej
i od kilku lat podejmowane są inicjatywy
przeciwdziałające marginalizacji społecznej i służące odbudowaniu pozytywnego
wizerunku dzielnic i osiedli zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Tekst sponsorowany
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Dom, w którym żyje osoba uzależniona, to dom pełen stresu, strachu i niepewności. Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Konsekwencją życia z partnerem
nadużywającym alkoholu może być współuzależnienie. Życie w długotrwałym stresie spowodowanym piciem osoby bliskiej i ciągłe koncentrowanie
się na szukaniu sposobów ograniczania tego problemu jest określane jako współuzależnienie i prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Jak zadbać o siebie,
żyjąc z partnerem nadużywającym alkoholu?
Osoba współuzależniona silnie
koncentruje swoje myśli, uczucia
i zachowania na zachowaniach alkoholowych osoby pijącej – usprawiedliwia picie w konkretnych sytuacjach, zaprzecza problemowi
i ukrywa sytuację rodzinną przed
innymi; stara się kontrolować picie
osoby bliskiej (ogranicza sytuacje
alkoholowe, wylewa alkohol, odmierza ilości, kupuje alkohol, aby
pijący nie wychodził z domu itp.);
przejmuje odpowiedzialność za zachowania pijącego partnera, łagodząc konsekwencje jego picia (kłamie przed pracodawcą partnera,
płaci długi, dba o higienę pijącego,
o jego wizerunek itp.); przejmuje za
osobę pijącą obowiązki domowe,
które ona zaniedbuje; ma poczucie
niemożności rozstania się z partnerem i trudności w rozpoznawaniu
własnych potrzeb.
Współuzależnienie nie jest chorobą – jest to zespół nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej, który często

przez długie lata utrudnia zwrócenie się o pomoc. Żony i matki (mężowie i ojcowie) osób nadużywających alkoholu próbują odnaleźć
winę w sobie, a gdy wreszcie przyjdą do poradni leczenia uzależnień,
na propozycję udziału w terapii
często reagują zdziwieniem, bo
„przecież to nie ja piję”, „gdyby
tylko on przestał pić, to wszystko
się ułoży” itp. Tymczasem udział
w terapii współuzależnienia pomaga wyzwolić się z niszczącego
sposobu funkcjonowania oraz istotnie zmienia sytuację w rodzinie.
Osoby uzależnione najczęściej
nie widzą potrzeby pójścia na terapię. Powód jest prosty – nie czują
się chore. W motywowaniu do leczenia ogromną przeszkodą są wyobrażenia osób uzależnionych o sile i kontroli, jaką mają nad swoim
piciem. Odrzucają propozycję pomocy, aby nie pokazać, że sobie nie
radzą. Często jedyną drogą dla rodziny jest złożenie wniosku o zobowiązanie osoby pijącej do leczenia

Foto: RSRA ,,Zdrowe życie”

odwykowego do Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W naszym mieście, oprócz
Ośrodka Terapii Uzależnień,

gdzie osoby uzależnione i współuzależnione mogą podjąć terapię,
jest miejsce, w którym prócz terapii, spotkają bratnie dusze i pomoc w kryzysie. Miejscem tym

jest Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”, mające swoją siedzibę przy ul. Ballestremów 16 w Rudzie Śląskiej.
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie” to bezpieczne miejsce, w którym spotykają się abstynenci, ich rodziny
oraz sympatycy i przyjaciele stowarzyszenia. W miejscu tym prowadzone są różnorodne działania
wspierające
trzeźwość
jego
członków, ale również propagujące tę ideę w społeczności lokalnej. Jest to miejsce spotkań
i wspólnego spędzania czasu, zarówno członków jak i osób z zewnątrz. Tutaj często zawiązują
się przyjaźnie, z których można
czerpać siłę i pomoc w utrzymywaniu trzeźwości.
Warto także podkreślić, że
„Zdrowe Życie” zostało uhonorowane „Kryształem Proﬁlaktyki
2013” w kategorii Proﬁlaktyka
Społeczna – Stowarzyszenia.
Monika Herman-Sopniewska

OGŁOSZENIE

REKLAMA

Złóż życzenia barbórkowe na
łamach „Wiadomości Rudzkich”!

Promocja 10 zł
(od osób prywatnych)

4 grudnia, w Barbórkę, na łamach „Wiadomości Rudzkich” ukaże się
specjalny dodatek poświęcony górniczemu świętu. Za naszym pośrednictwem możesz złożyć życzenia barbórkowe. To oferta specjalna skierowana do mieszkańców Rudy Śląskiej.

Życzenia do 26 słów
– cena 10 zł.
Życzenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku (8.00-16.00) do 29 listopada
w redakcji przy ul. Niedurnego 36. Szczegóły pod numerem telefonu 32 248-6097.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 3
lat, położonej przy hali sportowej
w Rudzie Śląskiej 41-704 przy
ulicy Bytomskiej 15 przeznaczonej na prowadzenie działalności
związanej ze szkoleniem psów.
Szczegółowe informacje znajdują
się na tablicy ogłoszeń MOSiR-u
i Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Dodatkowych informacji udziela
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny tel. 32
248-75-21, ul. gen. Hallera 14a,
41-709 Ruda Śląska.
OGŁOSZENIE

UWAGA OSOBY BEZDOMNE
WYGRAJ CIŚNIENIOMIERZ
Dzień bez Długów, zainicjowany przez Grupę KRUK, obchodzimy
17 listopada. To doskonała okazja, by zmierzyć się ze swoimi zaległościami ﬁnansowymi. Skontaktujmy się z wierzycielem (np. bankiem lub
ﬁrmą, do której traﬁł nasz dług) i porozmawiajmy o możliwościach
spłaty zadłużenia np. w dogodnych ratach. Warto się zmobilizować
i zrobić pierwszy krok w kierunku wyjścia z długów. Ten dzień to również dobry moment na to, by oddać rodzinie i znajomym nawet najmniejsze pożyczone kwoty.
Mamy dla Państwa 1 ciśnieniomierz. Otrzyma go osoba, która jako dziesiąta wyśle do nas SMS-a o treści wiad.cis+imię i nazwisko
pod numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% vat tj. 1,23 brutto). Na
SMS-y czekamy 20 listopada 2013 r. w godz. 10.00-15.00,.

Schronienie dla bezdomnych mężczyzn zapewnia Noclegownia w Rudzie Śląskiej 9, ul. Tołstoja 11 – czynna
codziennie. Godziny przyjmowania osób: od 19.00 do 7.00, a także w okresie: listopad i luty od 18.00 do 7.00
oraz grudzień i styczeń od 16.00 do 7.00.
Ponadto pomocy w uzyskaniu schronienia, odzieży, posiłku i innej, bezdomnym mężczyznom udzielają
pracownicy socjalni Działu Klub Integracji Społecznej mieszczącego się w Rudzie Śląskiej, ul. Markowej 22.
ZARÓWNO BEZDOMNE KOBIETY ORAZ MĘŻCZYŹNI MOGĄ UZYSKAĆ POMOC
I INFORMACJE W SIEDZIBACH SEKCJI PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
Ruda Śląska 1, ul. Wolności 14
Ruda Śląska 10, ul. Jankowskiego 8
Ruda Śląska 3, ul. Przedszkolna 6
Ruda Śląska 5, ul. Kowalskiego 1a
Ruda Śląska 6, ul. Solidarności 7
Ruda Śląska 7, ul. Tunkla 1
Ruda Śląska 11, ul. Bielszowicka 114 b
POMOC MOŻNA UZYSKAĆ PRZEZ CAŁĄ DOBĘ POD BEZPŁATNYMI
NUMERAMI TELEFONÓW:
Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej – Wydział Zarządzania Kryzysowego: 0 800-158-800
infolinia dla bezdomnych z woj. śląskiego: 0 800-100-022 lub
POLICJA: 997
STRAŻ MIEJSKA: 986
SŁUŻBY RATOWNICZE: 112
Plakat przygotowany przez MOPS w Rudzie Śląskiej Telefon kontaktowy: (032) 344-03-23 przy współpracy z Izbą Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej.
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Nim zabiją dzwony
Zanim narzeczeni przy ołtarzu
powiedzą sobie sakramentalne
„tak”, muszą odbyć nauki przedślubne. Jednak te nie muszą być
nudne. Do takiego wniosku doszło
Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej i stworzyło projekt „Przed Nami Małżeństwo”.
– Nasze kursy są nowatorskie
głównie ze względu na formę. Skumulowaliśmy wszystkie nauki w jeden weekend. Jednak nie są to na-

uki, które polecamy komuś, kto
chce je „odbębnić”. Kładziemy duży nacisk na to, żeby rzeczy, o których mówimy, były praktyczne i łatwe w odbiorze. Narzeczeni dużo
słuchają, ale przede wszystkim
pracują ze sobą – tłumaczy Piotr
Lebek rzecznik inicjatywy.
Kurs prowadzony jest głównie
przez małżonków. W jego trakcie
narzeczeni siedzą przy osobnych
stolikach i w świetle świec, niczym

Narzeczeni podczas spotkania.

Foto: Łukasz Przebierała

jak na randce. Wszystko po to, by
zachęcić ich do rozmowy na ważne, a czasem i trudne tematy.
– Kurs był rewelacyjny. Bardzo
nam się podobało. Wszystkie treści
były przekazywane przez małżonków z niesamowitą gorliwością.
Było widać ich własne relacje między sobą – oceniają Magdalena
i Arkadiusz, narzeczeni biorący
udział w projekcie.
Następny taki kurs w Rudzie
Śląskiej rozpocznie się już 11
stycznia. Zapisy trwają.
Agnieszka Pach

28 stron dla kobiet w ciąży
Właśnie powstała nowa karta
ciąży, która pozwoli na bardziej
szczegółowe opisywanie jej przebiegu. Stworzone ulepszenia są
efektem pracy Ślązaków i już
wkrótce wprowadzone zostaną
na terenie całego województwa.
Wzór karty zaprezentowano
ordynatorom oddziałów ginekologii i położnictwa w Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Na 28 stronach znajdować się będą m.in. informacje
o spodziewanej dacie porodu,
wyniki wszystkich badań, jakie
powinna przejść przyszła mama
(znajdujących się w rozporządze-

niu ministra zdrowia) czy historia
położnicza.
– Karty, które obecnie otrzymują
przyszłe mamy to małe kartoniki,
najczęściej pochodzące od różnych
firm medycznych. Na większości
stron znajdują się reklamy i tak naprawdę nie ma w nich miejsca na
wpisy z ważnymi informacjami –
mówi rudzianka Iza, oczekująca na
rozwiązanie. – W rezultacie funkcjonuje niezliczona ilość wzorów
kart. Zdecydowanie nie sprzyja to
bezpieczeństwu pacjentek i dzieci –
dodaje.
Karta ciąży będzie przejrzysta,
zapewni także miejsce na dodatko-

we informacje, jak powikłania ciąży, choroby czy te dotyczące leczenia niepłodności. Innymi słowy ma
stanowić integralną, spójną całość
w taki sposób, by każdy lekarz, który sięgnie do dokumentu, otrzymał
istotne informacje na temat pacjentki.
Jak twierdzi Ireneusz Ryszkiel,
dyrektor Wydziału Nadzoru nad
Systemem Opieki Zdrowotnej oraz
inicjator przedsięwzięcia, zmiany
powoli wcielane są w życie. Niewykluczone, że nasza śląska karta
stanie się wzorem dla ogólnopolskiego dokumentu.

Magdalena Szewczyk

Ujednolicona śląska karta ciąży ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno przyszłym matkom, jak i dzieciom.
Foto: Facebook/Matki I kwartału
REKLAMA

Ruda Śląska-Wirek
ul. Teatralna 2
tel. (32) 242-01-97
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47
Salon Wróżb
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska
(Halemba)
Wróżka
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Baran – To będzie dla Ciebie ważny tydzień. Gwiazdy będą Ci sprzyjać
w rozwoju intelektualnym i w podróżach. Energia planet pomoże Ci poznać swoje mocne i słabsze strony.
Byk – Możesz mieć wrażenie, że
w Twym życiu dzieje się niewiele, ale
uważaj, bo to tylko pozory. W tym tygodniu możesz przejść prawdziwą
wewnętrzną przemianę.
Bliźnięta – W tym tygodniu będzie
Cię otaczać wielu nowych ludzi.
Wśród nich może znaleźć się ktoś, do
kogo Twe serce zabije mocniej. Jednak jeśli jesteś w stałym związku, zastanów się, czy warto z niego rezygnować dla kogoś, kogo ledwie
znasz.
Rak – Staniesz się bardziej praktyczny i obowiązkowy. Sprawy dnia
codziennego będą teraz dla Ciebie
najważniejsze, ale nie zapominaj
o tym, co pragniesz osiągnąć w przyszłości.
Lew – Znalazłeś się teraz pod
wpływem energii kreatywności i romansów, a nic przecież nie doda Ci
tyle energii, co bycie podziwianym
i kochanym. Dzięki temu rozkwitniesz.
Panna – W tym tygodniu będziesz
zmuszona nieco improwizować, choć
może nie jest to w Twoim stylu. Będziesz czuła się świetnie, mimo tego,
że nic nie będziesz umiała zaplanować
wcześniej.
Waga – Będzie Ci w tym czasie
brakować spokoju i harmonii, którą
tak bardzo cenisz. Zamiast martwić się
o zadowolenie innych, zacznij myśleć
o tym, co Tobie sprawi przyjemność.
Skorpion – Może to być tydzień
pełen trudnych sytuacji, ale pamiętaj
– co Cię nie zniszczy, to Cię wzmocni.
Tydzień szybko minie, a dziwne sprawy zostaną wyjaśnione.
Strzelec – Możesz teraz mieć wybór wielu nowych możliwości. Nie
podejmuj pochopnych decyzji, zastanów się, które z nich przysłużą się
Twojemu rozwojowi wewnętrznemu.
Koziorożec – Bądź gotowy na
zmiany. W tym tygodniu mogą pojawić się nowe szanse i możliwości, by
wprowadzić w życie korzystne przedsięwzięcia.
Wodnik – By się rozwijać potrzebujesz swobody, fantazji i oryginalności, dlatego pozwól sobie na coś szalonego. Takie działania spowodują
wzrost energii i jesienna melancholia
przejdzie jak ręką odjął.
Ryby – Mimo tego, że w tym tygodniu najważniejsza dla Ciebie będzie
kariera zawodowa, nie zapomnij zrobić czegoś dobrego dla innych, takie
rzeczy sprawiają Ci więcej radości niż
myślisz.

Poziomo: 1 – góralskie ognisko, 5 –
gra, 8 – samiec rysia, żbika, 9 – warstwa
włókien nawijana w postaci zwoju, 11 –
odbiera fale elektryczne, 12 – rzeka w
Rosji, 15 – elektroda ujemna, 17 – pokarm kanarków, 20 – skansen górniczy,
21 – ujma, uszczerbek, 24 – cieplica, 25
– łukowate sklepienie na ﬁlarach, 28 –
oszczep legionistów rzymskich, 29 – spis
i sprostowanie błędów w druku, 32 – poruszenie, 33 – weranda, 36 – chętka na
coś, 39 – sznur do skakania, 42 – bursztyn, 43 – muzułmański poeta, 45 – kwiat
rosnący w zbożu, 46 – organizacja polityczna, 47 – ogłoszenie.
Pionowo: 1 – dzielnica Rudy Śląskiej,
2 – poziom dźwięku, 3 – system płacy za
pracę, 4 – część twarzy, 5 – stek, 6 – lewa, 7 – nie chciała Niemca, 10 – miasto
w Japonii, 13 – duża moneta srebrna, 14
– utwór instrumentalny, 16 – pisarz żydowski, 17 – nieżyt nosa, 18 – ﬁltr organizmu, 19 – okazała galera, 21 – odmiana
kalcytu, 22 – kolor, 23 – śliwka lubaszka,
26 – mniejszy od atomu, 27 – zły duch,
30 – jezioro w Chinach, 31 – kościół ka-

tedralny, 34 – ozdoba tałesu, 35 – pierwiastek chemiczny, 37 – podziałka, 38 –
waza grecka, 40 – korab, 41 – ptak wodny, 44 – przeciwnik dobra.
Hasło krzyżówki nr 44 brzmiało:
Agencja reklamowa. Nagrodę otrzymuje
Tomasz Rolnik z Rudy Śl. Po odbiór nagrody – kuponu o wartości 50 złotych,
który jest do zrealizowania w Firmie
Handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul.
Hlonda 38 – 40) zapraszamy do redakcji
„WR” od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 15.30. Nagrodę z tej krzyżówki
otrzyma jedna osoba spośród tych, które
nadeślą na adres redakcji (41 – 709 Ruda
Śląska, ul. Niedurnego 36) zamieszczony
poniżej kupon oraz hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania
czekamy do dwóch tygodni od daty zamieszczenia konkursu.
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Ogłoszenia

Rudzkie 20.11.2013

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza”
z siedzibą w Zabrzu ul.Wolności 412
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nw. działek budowlanych
w pełni uzbrojonych, położonych w superatrakcyjnym miejscu.

L.p.

Nr
działki

KW

Położenie

Pow.
m²

Wartość rynkowa
prawa użytkowania
wieczystego

Wadium

1.

3798/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul. Sportowców

648

70 349,31 zł

14 100,00 zł

2.

3800/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul. Sportowców

617

66 984,57 zł

14 100,00 zł

3.

3801/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul. Sportowców

600

65 138,58 zł

14 100,00 zł

4.

3802/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul. Sportowców

585

63 510,48 zł

14 100,00 zł

5.

3803/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul. Sportowców

569

61 773,03 zł

14 100,00 zł

6.

3806/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul. Sportowców

1001

108 672,84 zł

21 700,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 5.12.2013 r. o godz. 10.30 w siedzibie GSM „Luiza” w Zabrzu przy ul.Wolności 412, II piętro.
Stopa postępu ceny wynosi 2,00 zł/m². Licytanci zobowiązani są do wpłacenia wadium do dnia 4.12.2013 r.
na konto Spółdzielni Bank Śląski o/Gliwice 89 1050 1588 1000 0002 0054 9590.
Osoba, która wygrała przetarg, zobowiązana jest w terminie 30 dni od daty przetargu:
wpłacić wylicytowaną wartość prawa użytkowania wieczystego działki,
•
•
podpisać umowę kupna-sprzedaży.		
Podane ceny zawierają podatku vat.		
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od podpisania umowy kupnasprzedaży. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które nie mają zobowiązań pieniężnych wobec Spółdzielni.
Przystępujący do przetargu składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze wskazanymi w ogłoszeniu
i regulaminie warunkami przetargu.
Regulamin przetargu jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni (Dział Członkowski, pokój 115).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania przedmiotu przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o ww. przetargu udziela Dział Czynszów – pokój 102, Dział Członkowski – pokój 115 lub telefonicznie – tel. 32 278-67-12 wew. 32, 48.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat znajdującej się w budynku dyrekcji MOSiR-u w Rudzie Śląskiej przy ulicy gen. Hallera 14a, przeznaczonej na
cele związane z prowadzeniem działalności usługowej. Na powyższym wykazie
znajduje się pomieszczenie o powierzchni 16,6 m2. Wykazy nieruchomości znajdują się na tablicy ogłoszeń MOSiR-u i Urzędu Miasta Ruda Śląska. Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny,
tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, mieszczącej
się w budynku basenu krytego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Chryzantem
10 z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu masażu. Wykaz nieruchomości znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska
i MOSiR-u Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji – Dział Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a,
41 – 709 Ruda Śląska.

Pani Katarzynie Kołodziej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają
Kierownictwo i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Jolancie Szcześniak
oraz
Pawłowi Szcześniak
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy
z powodu śmierci

Matki
i Babci
składają
Pracownicy oraz uczniowie
ZSP nr 6 im. M. Kopernika

www.wiadomoscirudzkie.pl

 Bykowina – sprzedam, 38 m2, blok. Tel.
500-552-999.

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

 SYLWESTER – muzyka. Tel. 668-316784.


Kawalerka 36,60 m2. Po remoncie,
umeblowana kuchnia i przedpokój. Sprzedam. Tel. 518-342-499.

 Skup samochodów wszystkich marek, stan obojętny. Tel. 32 275-05-47,
603-534-003.

 Chwilówki na dowód do 1500. Kredyty.
Tel. 535-006-200.

 Kochłowice, trzypokojowe, 64 m2. Tel.
514-566-514.

 Serwis komputerowy – naprawa, konﬁguracja, instalacja. perkomp.pl. Tel. 666360-136.

 Do wynajęcia lokale 1600 m2, 135 m2,
powierzchnie reklamowe. Halemba, Kłodnicka. Tel. 604-835-094.

 Naprawa AGD, tel. 666-360-136.

 Wynajmę mieszkanie w Rudzie Południowej. Tel. 601-766-766.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.

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

NIERUCHOMOŚCI


Zatrudnię kafelkarza. Tel. 602-445909.

 Godula – sprzedam trzypokojowe, 63
m2. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Gabinet Stomatologiczy w Rudzie
Śląskiej zatrudni higienistkę stomatologiczną, tel. 601-141-450.

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

 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 50183-55-81.

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

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

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

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

 Ruda, dwupokojowe, 43 m2, 89 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.

 Halemba, jednopokojowe, 25 m2, 63 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

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

 MATEMATYKA, tel. 501-730-750.

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

 Halemba, dom 160 m2, 270 tys., www.
ANEL.pl, tel. 501-239-405

 Angielski: tłumaczenia, korepetycje. Tel.
667-801-050.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.

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

 NIEMIECKI, nauka, przygotowanie do
matury, tel. 666-253-511.

 Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517260-780.

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

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Usługi transportowe, przeprowadzki.
Szybko, tanio, solidnie. Tel. 605-109517.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983057, 784-699-569.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
 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.

 Bykowina – OKAZJA! sprzedam trzypokojowe 66m2, 155 tys. GABRIEL, tel. 607706-692.
 Jednopokojowe, c.o. miejskie, tanio, 26
m2 43 tys. Bykowina, LOKATOR, tel. 793396-040.
 CODZIENNIE NOWE OFERTY
TANICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
 Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 50
m2, 99 tys., Ruda, LOKATOR, tel. 793-396040.

 Poszukuję pośredników ﬁnansowych,
tel. 795-406-305.

 Do wynajęcia ciepła i przytulna kawalerka na Bykowinie.Tel. 790-460-141.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408, 32
252-97-79.
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28.

Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-06-

 Sprzedam mieszkanie do remontu w
Goduli, 38 m2. Tel. 609-492-795, 693-429751.
 Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe
z c.o., umeblowane. 850 zł + media. Szombierki. Tel. 606-717-534.

NAUKA

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.
 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.
502-752-634, 502-865-808.

 Zatrudnimy telemarketerów. Nie wymagamy doświadczenia. Zapewniamy
bezpłatne szkolenia. Atrakcyjne wynagrodzenie + premia. Tel. 32 440-01-11, 690298-613.

 Przyjmę na stoisko z prasą, Nowy Bytom. Tel. 669-975-755.

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 ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.
 Prawa do akcji KOMPANII WĘGLOWEJ i KATOWICKIEGO
HOLDINGU kupię. Tel. 507-851-852.
 Antyki, starocie, meble, ﬁgurki, zegary,
inne kupię. Tel. 515-533-560.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 Usługi koparką CAT, tel. 501-450-120.

 Chór „Słowiczek” posiada pomieszczenia do wynajęcia na działalność gospodarczą – Ruda Śląska 10, ul. Krasińskiego 1.
Tel. 509-719-516.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Bielszowickiej,
które zostaną oddane w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawców z istniejących
ogródków rekreacyjnych, ul. Komuny Paryskiej, która zostanie oddana w dzierżawę pod
istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Rycerskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek rekreacyjny, ul. Alojzego Jankowskiego, która zostanie
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Edmunda
Kokota, która zostanie oddana w najem pod dojazd, ul. 1 Maja, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny i dojazd do posesji, ul.
Wolności, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod urządzenie reklamowe,
ul. Przy Kolei, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż murowany, ul.
Kędzierzyńskiej, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod garaż blaszany, ul.
1 Maja – Lwa Tołstoja, która zostanie oddana w najem w celu korzystania przez najemców z istniejących garaży, ul. Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Moniuszki, która zostanie oddana w najem w celu korzystania przez najemcę z istniejącego garażu, ul. Bielszowickiej,
które zostaną oddane w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawców z istniejących
ogródków rekreacyjnych, ul. Ignacego Krasickiego, która zostanie oddana w najem na
okres 3 lat pod istniejące garaże.

 ODDŁUŻAMY 10 000 rata 179 zł. Tel.
535-500-355.
 KREDYTY konsolidacyjne, pozabankowe, chwilówki, wysoka przyznawalność. Tel. 888-484-868.

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
125/250
465 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula
240/508
499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 749 m2
98 zł/m2
2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 763 m
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 814 m2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 956 m2
98 zł/m2
120 tys. zł
Zabrze Makoszowy
pow. 1022 m2
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
2
M-3 Ruda Śl.-Godula
55 m
105 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Wirek
55 m2
155 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Bykowina
53 m2
115 tys. zł
2
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
78 m
205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda
95 m2
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
113 m2
69 tys. zł
2
M-4 Św-ce-Chropaczów
50 m
139 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
62 m2
1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula
54 m2
800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek
44 m2
1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Ruda
28 m2
800 zł/m-c
Dom szeregowy Wirek
118 m2
2000 zł/m-c
Bytom Karb/Konstytucji
167 m2
260 tys. zł
2
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m
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.

 Dwupokojowe, c.o. miejskie, tanio, 36
m2, 90 tys., Halemba, superokazja. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe tanio 35 m2, 63 tys. OKAZJA. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 KOMPLEKSOWE REMONTY
MIESZKAŃ, tel. 789-356-832.

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

 Sprzedam pianino. Tel. 508-817-534.

 Roboty ziemne, kanalizacyjne, tel. 501450-120.

 CENTRALNE OGRZEWANIE,
tel. 789-356-832.

www.stemark.pl

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

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

 Skup złomu BI-MET. Hurt – Detal. Tel.
728-432-000, 500-038-382.

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

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 502-376-855.

 Brukowanie, tel. 511-516-561, 32 28938-68.

 Sprzątanie domów, mycie okien oferuje
ﬁrma „Grażka”. Zbliżają się Święta – pozwól sobie pomóc!!! Szybko, tanio, solidnie. Tel. 668-128-748, 32 242-85-66.

NIERUCHOMOŚCI

DOMY

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
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 Auto Skup samochodów za gotówkę.
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA,
tel. 791-669-630.

DZIAŁKI

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

WYNAJEM MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI

WIADOMOŚCI RUDZKIE 20.11.2013

LOKAL

OGŁOSZENIA

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

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta nieruchomości gruntowych
w rejonie ul. Rycerskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek rekreacyjny.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
lokali użytkowych:
ul. Joanny 17/02
ul. Grodzka 5/01
stanowiących własność Miasta
Ruda Śląska, a przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemców.

OGŁOSZENIE

Zawiadamiamy wędkarzy, członków Polskiego
Związku Wędkarskiego, że Walne Zebrania Sprawozdawcze kół za rok 2013 odbędą się: Koło nr 51
Ruda Śl., dnia 8.12. o godz. 9.00 w Zespole Szkół
Muzycznych w Rudzie Śl. 9, ul. Niedurnego; Koło
nr 86 KWK Śląsk dnia 8.12. o godz. 9.30, Inny DK
Kochłowice, ul Oświęcimska 82; Koło nr 92 KWK
Halemba dnia 7.12. o godz. 9.00 w Szkole Sportowej nr 15 w Halembie, ul. Energetyków 15.
W Kole nr 92 odbędą się wybory uzupełniające do
władz i organów. Serdecznie zapraszamy wszystZarządy Kół
kich członków i sympatyków.

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

Znów remis w derbach
Po raz kolejny podziałem punktów zakończył się derbowy pojedynek Grunwaldu Ruda Śląska ze Slavią Ruda Śląska.
Rudzianie zaczęli ten mecz od
mocnego uderzenia. Już w drugiej
minucie do piłki wrzuconej z prawego skrzydła doszedł Lach, ale
w ostatniej chwili strzał zdołał zablokować Dreszer. Osiem minut
później lewą stroną boiska uciekł
Skorupski. Wrzucił on piłkę w pole
karne. Do futbolówki zdołał dobiec
Witor i ładnie uderzył z pierwszej
piłki – z trudem, ale zdołał wybić
na róg Haas. W 17 minucie meczu
uderzeniem z dystansu popisał się
jeszcze Pożoga, ale futbolówka po
jego strzale przeleciała tuż obok
słupka. Chociaż to Slavia wypracowywała sobie lepsze okazje do zdobycia bramki, to wynik spotkania
otworzyli gospodarze. W 24 minucie Jagodziński zagrał prostopadłą
piłkę między obrońców do Dreszera. Ten obrócił się z futbolówką na
16. metrze i ładnym strzałem umieścił piłkę w siatce. Po tej bramce
tempo spotkania trochę spadło. Na
pięć minut przed gwizdkiem oznajmiającym przerwę dobrą okazję do
podwyższenia prowadzenia miał

Podobnie jak poprzednio, derby zakończyły
się remisem 1:1.

Grunwald. Piłkę w pole karne
wrzucił Brzozowski, ale zdołał ją
wybić Franke, zażegnując tym samym niebezpieczeństwo. Na przerwę gospodarze schodzili z jednobramkową zaliczką.
W drugiej odsłonie jako pierwsi
do dobrej sytuacji doszli zieloni. Po
rzucie rożnym wykonanym przez
Szczypiora obrońca Slavii wybił
piłkę, ale zdołał przejąć ją Kot. Futbolówka po jego strzale trafiła tylko
w boczną siatkę bramki. Po chwili

Piłka nożna

Zakończenie Ligi Orlików
Kochają piłkę nożną całym sercem
i poświęcają każdą wolną chwilę, by
w nią grać. Teraz nadszedł czas, by najlepszych z nich nagrodzić. W piątek
w Restauracji „Parkowa” w Bielszowicach zawodnicy I i II Ligi Rudzkich
Orlików oficjalnie zakończyli sezon.
Rozgrywki ukończyło 30 drużyn.
Nim jednak ogłoszono, która z nich
okazała się być najlepsza, przyznano
wyróżnienia indywidualne. Nagrodę
Fair Play otrzymali Michał Hauk
i Adam Lanuszny. Królem strzelców
pierwszej ligi został Paweł Broda, zaś
drugiej ligi Tomasz Adamski. Najlepszym bramkarzem uznano Marcina Lebiedę.

Oprócz wyżej wymienionych wyróżniono także po jednym zawodniku
z każdej drużyny.
– Postąpiliśmy tak, bo uznaliśmy, że
wszyscy zostawiają bardzo dużo serca na
boisku. To jest jedna z największych lig na
Śląsku, a może i w Polsce i skoro zawodnicy decydują się na uczestniczenie w zawodach przez parę miesięcy, grając nawet
wtedy gdy pada deszcz czy jest mróz, to
warto by w takim dniu poczuli się oni wyjątkowo – tłumaczył Arkadiusz Chmielewski z rudzkiego MOSiR-u, który czuwa
nad właściwym przebiegiem rozgrywek.
Wśród zespołów najlepsza okazała
się drużyna P.H.U. Zygzak. Tuż za nią
uplasowały się: Joker i Ryndorf.

Sport
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odpowiedziała na to Slavia – dośrodkowanie Gancarczyka próbował wykorzystać Piwczyk, ale piłka
po jego uderzeniu głową przeleciała tuż nad poprzeczką. Następnie
Haasa próbował zaskoczyć strzałem z wolnego Pożoga, ale jego
uderzenie okazało się być minimalnie niecelne. W końcu jednak starania rudzian zostały wynagrodzone.
W 79 minucie zamieszanie pod
bramką zielonych wykorzystał Witor i uderzeniem po ziemi umieścił
piłkę w siatce. Do końca meczu nic
się już nie zmieniło i podobnie jak
poprzednio, derby zakończyły się
remisem 1:1.
Grunwald Ruda Śląska – Slavia
Ruda Śląska 1:1
Grunwald Ruda Śląska: Haas
- Oswald, Szpoton (kpt), Łęcki Dreszer, Maciongowski, Wolek,
Jagodziński, Szczypior – Kot,
Brzozowski
Rezerwa: Majchrzak – Simon,
Szczygieł, Lein, Nowicki, Kowalski, Jarczyk
Trener: Teodor Wawoczny
Slavia Ruda Śląska: Franke –
Kowalik, Skorupski, Szaruga,
Gancarczyk, M. Rejmanowski
(kpt), Witor, Moritz, Pożoga,
Piwczyk, Lach
Rezerwa: Botor – Chmurczyk,
Bocian, T. Rejmanowski, Zalewski, Puschhaus, Koseła
Trener: Marek Piotrowicz

– Udało nam się wygrać po raz kolejny i jesteśmy z tego powodu bardzo
zadowoleni i dumni. Wywalczyć zwycięstwo nie było łatwo. Gramy amatorsko, każdy z nas pracuje i czasem
ciężko było zebrać pełen skład, ale
bardzo lubimy grę w piłkę, więc chętnie to robimy – mówił po odebraniu
nagrody Krystian Schmidt, kapitan
drużyny P.H.U. Zygzak.
Dzięki współpracy organizatora rozgrywek – rudzkiego MOSiR-u ze stowarzyszeniem Przyjazna Ruda Śląska
na zawodników czekała jeszcze jedna
niespodzianka. Każdy z nich otrzymał
napój oraz zdrapkę, dającą szansę na
pieniężną wygraną.
– Chcieliśmy w ten sposób umilić
to spotkanie. Najważniejsza jest tu
tak naprawdę integracja i dobra zabawa – podkreślał Jerzy Sladek, prezes zarządu stowarzyszenia.

Futsal – I liga

Pierwsza porażka
Pierwszej ligowej porażki doznali
futsaliści Gwiazdy Ruda Śląska.
W niedzielę rudzianie przed własną
publicznością podejmowali Solne
Miasto Wieliczkę i przegrali 2:4.
W pierwszej połowie spotkania goście skrupulatnie wykorzystywali błędy popełniane przez rudzian. Już
w trzeciej minucie meczu przejęli oni
piłkę od zawodnika gospodarzy, wyszli z kontrą i strzałem po ziemi umieścili futbolówkę w bramce, obejmując
tym samym prowadzenie. Dziewięć
minut później długie podanie wykorzystał inny zawodnik ekipy z Wieliczki – po jego uderzeniu głową Gwiazda
przegrywała już dwoma trafieniami.
Rudzianie mieli duże problemy z wypracowaniem sobie dobrej sytuacji do
zdobycia gola. W końcu jednak w 15
minucie nadzieję przywrócił im Działach, który strzałem z bliska zdobył
bramkę kontaktową. W dalszym ciągu
niebezpiecznie było pod bramką
Gwiazdy, ale bardzo dobrymi interwencjami popisywał się Lasik. Jednak
na dziesięć sekund przed końcem
pierwszej odsłony spotkania znów celne trafienie zaliczyli przyjezdni i to oni
na przerwę schodzili z dwubramkową
przewagą.
Rozmowa z trenerem dobrze zadziałała na rudzian. Po przerwie bramka
ekipy z Wieliczki była bowiem pod
ciągłym obstrzałem. Piłka jednak ni-

W drugiej połowie meczu gości ratował
słupek.

czym zaczarowana nie chciała do niej
wpaść. Kilkukrotnie odbijała się ona
od słupka bramki gości. Jedynego gola
dla Gwiazdy zdobył w tej części gry
Krzymiński, który w 26 minucie pokonał bramkarza gości uderzeniem na
dalszy słupek. Ostatnie zdanie należało
jednak do gości – to oni na pięć minut
przed końcem spotkania przejęli piłkę
i po dwójkowej akcji pokonali Lasika.
Mimo gry przez ostatnie cztery minuty
z lotnym bramkarzem, rudzianom nie
udało się już zmienić wyniku i musieli
się oni pogodzić z porażką.
Gwiazda Ruda Śląska – Solne Miasto Wieliczka 2:4
Gwiazda Ruda Śląska: Lasik –
Piasecki, Siadul, Krzymiński, Działach, Mężyk, Białek, Zabłocki, Wawrzyczek, Bereta, Hiszpański, Szol
Trener: Tomasz Klimas

Sportowy rozkład jazdy
Piłka nożna – Finał Pucharu Polski
na szczeblu podokręgu Katowice
23 listopada, sobota, godz. 11.00 GKS Grunwald Ruda Śląska – Ruch
II Chorzów
Koszykówka – III liga:
23 listopada, sobota, godz. 17.00 KS Pogoń Ruda Śląska – KŚ AZS PŚ
Gliwice
Piłka ręczna – II liga mężczyzn
23 listopada, sobota, godz. 18.00 AZS Politechnika Świętokrzyska
Kielce – SPR Grunwald Ruda Śląska
Piłka ręczna – II liga kobiet
23 listopada, sobota, godz. 16.00 KS Cracovia – KS Zgoda Ruda
Śląska
Futsal – I liga
23 listopada, sobota, godz. 18.00 Marex Chorzów – SRS Gwiazda Ruda Śląska
REKLAMA

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej prowadzi na zlecenie Miasta
CAŁODOBOWE POGOTOWIE INTERWENCYJNE WRAZ Z USUWANIEM
SKUTKÓW NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU
RUCHU DROGOWEGO I PIESZEGO W PASIE DROGOWYM
Mimo, iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring dróg wojewódzkich i powiatowych, zachęca się wszystkich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe na drodze zagrożenia, takie jak: wyciek oleju i innych substancji niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsypanej stłuczki
szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu, rozlanego betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.
Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych pod numerem
tel. 32 248-10-81, 32 248-20-32 wew. 239 lub 247, w Straży Miejskiej pod numerem tel. 32 248-67-02 lub
bezpłatnym numerem 986, a także w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK), Ruda Śl. ul. gen J. Hallera
61, Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) adres jw. tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32 248-63-58,
603-880-887 dla osób słabosłyszących, z wadami wymowy – SMS o treści POMOC; 32 248-62-81 wew.
7605, 32 244-49-00 do 10 wew. 7605.
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Piłka nożna – trampkarze

Niepodległościowy turniej

Najmłodsi ambitnie walczyli w turnieju.

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

Tylko remis
W sobotę Urania Ruda Śląska
zmierzyła się na wyjeździe z Dębem Gaszowice. Chociaż kochłowiczanie na początku sezonu pokonali ten zespół, to tym razem
musieli się oni zadowolić podziałem punktów.
Ekipa z Rudy Śląskiej od początku spotkania starała się narzucić swój styl gry i zdominować
rywala. Okazji do strzelenia gola
nie brakowało. Już w pierwszych

minutach meczu Oczko zdołał
dwukrotnie położyć golkipera gospodarzy, jednak raz nie wykończył on akcji, a za drugim razem
stał zbyt daleko od bramki, by
precyzyjnie skierować do niej piłkę. W 36 minucie do wystawionej
w pole karne futbolówki zdołał
dobiec Żak, ale on również nie
wykorzystał swojej szansy i kochłowiczanie na przerwę schodzili bezbramkowo remisując.

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Pewne zwycięstwo
Trzybramkowe zwycięstwo
odnieśli piłkarze Wawelu Wirek
w wyjazdowym spotkaniu ze
Śląskiem Świętochłowice.
Ekipa z Rudy Śląskiej rozpoczęła ten mecz odrobinę nerwowo. Taki stan rzeczy starali się
wykorzystać gospodarze, któ-
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rzy w pierwszych minutach gry
przeprowadzili kilka niebezpiecznych akcji. Dobrze jednak
spisał się między słupkami
Gawlik sprawiając tym samym,
że rudzianie zachowali czyste
konto. W końcu piłkarze Wawelu złapali odpowiedni rytm.

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

Narodowy Dzień Niepodległości stał
się okazją do tego, by młodzi adepci piłki nożnej – trampkarze z rocznika 2003
i młodsi, wybiegli na halę przy ulicy
Tunkla 147 a. Z myślą o nich bowiem
stowarzyszenie Razem dla Rudy Śląskiej wraz z klubami piłkarskimi uczestniczącymi w rozgrywkach Rudzkiej Ligi Szkół zorganizowało dla nich specjalny turniej. Zawody rozegrano w sobotę 16 listopada.
W rozgrywkach wzięło udział osiem
drużyn. Bezkonkurencyjny okazał się
być zespół Gwiazdy Ruda Śląska. Na
drugim stopniu podium stanęła ekipa
Wawelu Wirek, a na trzecim Orlika Ruda Śląska. Na dalszych miejscach znalazły się: Pogoń Ruda Śląska, Slavia Ruda
Śląska, Urania Ruda Śląska, Gwiazda II
Ruda Śląska i Urania II Ruda Śląska.
Przyznano także wyróżnienia indywidualne. Najlepszym bramkarzem turnieju okrzyknięto Miłosza Lisa z Orlika
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Ruda Śląska. Najlepszym zawodnikiem
został Jakub Widuch z Gwiazdy Ruda
Śląska.
Nagrody najmłodszym wręczyła prezydent Grażyna Dziedzic.
– Najważniejsza w trakcie tego turnieju była nie rywalizacja, a dobra zabawa wśród dzieci – podkreślał Bernard
Wawrzynek, prezes Uranii Ruda Śląska,
współorganizatora turnieju. – Żaden
z zawodników nie doznał kontuzji.
Wszyscy wyszli z hali z ogromnymi
uśmiechami i to nas bardzo cieszy – dodał.
– Dzięki takim turniejom najmłodsi
mogą poczuć smak rywalizacji, ale także kształtuje się w nich pewne wartości.
Poznają oni smak zwycięstwa, porażki
i zasady gry fair play – powiedziała
Ewa Chmielewska, członkini zarządu
stowarzyszenia Razem dla Rudy Śląskiej, które także zajęło się organizacją
imprezy.

Mocnym akcentem rozpoczęła
się druga część gry. Już w 48 minucie po wrzutce z rzutu rożnego,
na przeciwległym skrzydle piłkę
do siatki wbił Gabryś, ale sędzina
dopatrzyła się faulu na zawodniku gospodarzy i gola nie uznała.
Jednak w 55 minucie dośrodkowanie w pole karne wykorzystał
zawodnik Dębu – po jego uderzeniu szczupakiem piłka odbiła się
od poprzeczki i wpadła do bramki. Po objęciu prowadzenia gospodarze złapali wiatr w żagle,
a w grze kochłowiczan widać było sporą nerwowość. Dwukrotnie
piłka po ich akcjach odbiła się od
słupka. W końcu w 75 minucie

gry Mikusz dobił piłkę po rzucie
wolnym i doprowadził do remisu.
Ostatnie 15 minut spotkania to
dość nerwowe poczynania obydwu drużyn, które chciały mimo
wszystko przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Żadnej
ze stron się to jednak nie udało
i oba zespoły podzieliły się punktami.
Dąb Gaszowice – Urania Ruda
Śląska 1:1
Urania Ruda Śląska: Pardela, Baran, Gabryś, Hejdysz, P.
Grzesik, R. Grzesik, Mikusz,
Zawisza, Stawowy (‘59 Baron),
Oczko, Żak (‘61 Zalewski)
Trener: Stanisław Mikusz

W 21 minucie udało im się objąć prowadzenie – wrzutkę Lokaja wykorzystał Piętoń, który
głową umieścił piłkę w siatce.
Do końca pierwszej połowy
wynik nie uległ zmianie i rudzianie schodzili na przerwę z
jednobramkową zaliczką.
W drugiej odsłonie pojedynku to ekipa z Rudy Śląskiej
kontrolowała spotkanie. Miała
ona kilka bardzo dobrych okazji do zdobycia kolejnych bramek – dwie z nich udało się
wykorzystać. W 54 minucie akcję Przybyły i Kałużnego wy-

kończył strzałem z woleja Lokaj i rudzianie prowadzili 2:0.
Wynik meczu ustalił w 78 minucie ten sam zawodnik – po
podaniu od Wilczka podciął on
piłkę i przelobował bramkarza
Śląska.
Śląsk Świętochłowice – GKS
Wawel Wirek 0:3
Wawel Wirek: Gawlik – K.
Kałużny, Grzywa, Wilczek,
Buchcik – Pyc, D. Majnusz
(46’ Aleksa), Piętoń, Lokaj –
G. Kałużny (85’ P. Majnusz)
– Przybyła (85’ Deptuch);
Trener: Jarosław Zajdel

W skrócie
Akrobatyczne talenty
Od 15 do 17 listopada w Zielonej Górze rozgrywane były Ogólnopolskie Zawody w Akrobatyce
Sportowej w klasie II – Młode Talenty. Zaprezentowali się w nich
zawodnicy KPKS-u „Halemba”.
Drużynowo zajęli oni trzecie
miejsce. W klasyfikacji indywidualnej w dwójkach żeńskich Julia
Nawrat i Aleksandra Jawoszek
były drugie, zaś Dominika Bryła
i Oliwia Szafran szóste. W trójkach żeńskich Justyna Dragan,
Iwona Primus, Julia Nawrat stanęły na drugim stopniu podium.
W dwójkach mieszanych Natalia
Graja i Mikołaj Feser byli piąci.

Brąz dla Pogoni
15 i 16 listopada w Wałbrzychu
odbył się Puchar Polski juniorów
w zapasach w stylu klasycznym.
W turnieju nie zabrakło zawodników rudzkiej Pogoni. Najlepiej
spisał się Michał Kalinowski, który w wadze do 120 kg zdobył brązowy medal. W turnieju wystąpili
również: Marek Noga (74 kg), Filip Chrząszcz (96 kg) oraz Mateusz Kareciński (120 kg), którzy
uplasowali się na piątym miejscu.
W walkach eliminacyjnych odpadł
Szymon Kasprzak.

Sukcesy w dwuboju
11 listopada w Turnieju Niepodległościowym w dwuboju wystartowali reprezentanci CKS-u Slavia
Ruda Śląska. W kategorii junior do
lat 15 bezkonkurencyjna okazała
się być Wiktoria Grzywocz (rwanie 21 kg, podrzut 33 kg), zaś Daniel Stawinoga był drugi (rwanie
33 kg, podrzut 36 kg). Wśród juniorów do lat 17 Patryk Żuławnik
był drugi (rwanie 90 kg, podrzut
115 kg), Kamil Kostrzewski piąty
(rwanie 53 kg, podrzut 69 kg),
a Witek Piotr szósty (rwanie 40 kg,
podrzut 53 kg). Natomiast w kategorii junior do lat 20 Jarosław Herisz był piąty (rwanie 78 kg, podrzut 100 kg). W kategorii młodzież
do lat 23 Patryk Gromelski zajął
trzecie miejsce (85 kg, podrzut
113 kg).
REKLAMA
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Pływanie

Udane mistrzostwa Śląska
7 i 8 listopada zawodnicy klubu
UKP Ruda Śląska z rocznika 2000
wzięli udział w mistrzostwach Śląska.
Miasto Ruda Śląska pod okiem trenera Daniela Weselaka reprezentowali:
Oskar Cyza, Daniel Dąbrowska, Paulina Gluzińska, Wiktoria Jaroń, Albert
Kasprzyk, Marta Mędrela, Karolina
Pawera, Gabriela Surmiak, Kamil
Walessa. W zawodach wystartowało
171 zawodników z 19 klubów z całego Śląska.
Wśród reprezentantów UKP najlepiej wypadli: Daniel Dąbrowski, który
został mistrzem Śląska na dystansie
100 m stylem klasycznym z czasem
1:16,02 oraz wicemistrzem Śląska na
dystansie 200 m stylem klasycznym
uzyskując czas: 2:45,82. Ten zawodnik dwukrotnie stanął na trzecim stopniu podium na 100 m stylem zmiennym z czasem 1:10,18 i 200 m stylem
dowolnym – czas: 2:13,32. Paulina
Gluzińska zdobyła brązowy medal na
800 m stylem dowolnym z czasem:

Zawodnicy UKP Ruda Śląska mogą zaliczyć
występ na mistrzostwach Śląska do udanych.
Foto: arch.

10:37,92 oraz zajęła siódme miejsce
na 200 m stylem dowolnym z czasem:
2:39,90. To samo miejsce zajęła na
400 m stylem dowolnym, natomiast
na 200 m stylem zmiennym była szósta. Albert Kasprzyk otrzymał brązowy medal za start na dystansie 100 m
stylem motylkowym, gdzie uzyskał
czas: 1:10,61 oraz zajął szóste miejsce na 100 m stylem grzbietowym.
W tym samym stylu na dystansie 200
m zdobył także szóste miejsce, a na

Koszykówka – III liga

Znów wygrana
W sobotę koszykarze Pogoni rozegrali jeden z najważniejszych meczów
w tej rundzie – zmierzyli się na wyjeździe z MKKS-em Rybnik. Rudzianie
od początku spotkania przejęli inicjatywę i wyszli na kilkupunktowe prowadzenie. Ostatecznie wygrali różnicą
szesnastu punktów.
Ekipa z Rudy Śląskiej od początku
spotkania ostro wzięła się do ataków,
co przełożyło się na kilkupunktowe

prowadzenie. Jednak ambitnie walczący gospodarze nie pozwalali rudzianom na uzyskanie bezpiecznej
przewagi. Później walka odbywała
się kosz za kosz i dopiero w drugiej
kwarcie rudzianie zyskali większą
przewagę. W końcówce jednak znów
do głosu doszli gospodarze, którzy
zdołali zniwelować straty. Na przerwę
Pogoń schodziła z siedmiopunktową
przewagą.

Badminton

Podsumowanie zmagań
W październiku i listopadzie
odbyła się pierwsza, „historyczna” edycja ligi badmintona w Rudzie Śląskiej. Rozgrywki zorganizował Uczniowski Klub Sportowy
„Gimnazjum 7” przy pomocy
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. Miejscem spotkań była hala sportowa
w Gimnazjum nr 7 w Wirku.
Do ligi zgłosiło się 16 amatorów
badmintona w wieku od 14 do 56
lat. Mecze odbywały się systemem
„każdy z każdym”, efektem czego
było rozegranie w sumie 120 spotkań – odbyło się mnóstwo bardzo
zaciętych pojedynków, emocji było co nie miara.
Wszystkim zawodnikom należą
się wyrazy uznania za ogromne
zaangażowanie, ambicje i trud
włożony w każdy mecz.
Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:
1. Damian Szołtysik – UKS G
nr 7/RKG Nocek, 2. Adam Król,
3. Mirosław Noga – Stan-Mir, 4.
Mirosław Kramarczyk, 5. Sławo-

mir Pośpiech – G nr 3, 6. Zbigniew Haja, 7. Józef Hewlik, 8.
Dariusz Zakrzewski – Siłownia
Conan, 9. Jan Kocur – TKKF Jastrząb, 10. Paweł Niesłony – Olimpiady Specjalne, 11. Adam Janik,
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50 m stylem motylkowym uplasował
się na siódmym miejscu. Pozostali zawodnicy również uzyskali czołowe
miejsca: Oskar Cyza zajął piąte miejsce na 400 m stylem dowolnym oraz
szóste miejsce na dystansie 200 m
stylem zmiennym; Marta Mędrela
uplasowała się na piątym miejscu na
200 m stylem dowolnym, tym samym
stylem na 400 m była szósta. Zajęła
także ósme miejsce na 100 m stylem
dowolnym. Wiktoria Jaroń zajęła
siódme miejsce na dystansie 200 m
stylem klasycznym, a Gabriela Surmiak na tym samym dystansie uzyskała 11 wynik, natomiast na 100 m
stylem klasycznym Gabrysia zajęła
10 miejsce. Karolina Pawera na dystansie 200 m stylem dowolnym zajęła 11 miejsce, a na 100 m stylem motylkowym była siódma. Kamil Walessa zdobył dziewiąte miejsce na 100 m
stylem grzbietowym, a także dziesiąte
miejsce na 200 m tym samym stylem.
W sztafetach zarówno chłopcy jak
i dziewczyny zajęli piąte miejsce
w sztafecie 4x100 m stylem dowolnym, a w sztafecie 4x100 m stylem
zmiennym dziewczęta zajęły szóste
miejsce, a chłopcy czwarte.

W drugiej części gry rudzianie nadal
powiększali swoją przewagę. W dużej
mierze czynili to wykorzystując rzuty
z dystansu. Pogoń bardzo dobrze zaprezentowała się także w obronie, pozwalając rybniczanom wyłącznie na zdobycie 53 punktów. Rudzianie natomiast
zdobyli ich 69 i to oni mogli cieszyć się
z ważnego zwycięstwa.
MKKS Rybnik – Pogoń Ruda Śl.
53:69 (13:18, 15:17, 11:12, 14:22)
Pogoń Ruda Śląska: Morawiec 19,
Tomecki 13, Jeleń 11, Wilkin 8, Stankala 8, Mol 5, Łapot 4, Modrzyński 1,
Bobrowski, Sgodzaj
Trener: Marcin Cyran

12. Ireneusz Długaj – G nr 9, 13.
Mariusz Waleszczyk, 14. Bartłomiej Waleszczyk, 15. Marek Wranik, 16. Szymon Haja – G nr 8.
Serdecznie zapraszamy do
udziału w następnych rozgrywkach. Informacje ukazywać się
będą na stronach internetowych
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej oraz
Gimnazjum nr 7.

Zapasy

Szereg sukcesów

Zawodniczki ZKS-u Slavia Ruda Śląska
wywalczyły w Pucharze Polski Juniorek i
Kadetek trzy medale.
Foto: arch.

Szereg sukcesów odnieśli w miniony
weekend zapaśnicy ZKS-u SLAVIA
Ruda Śląska.
Zawodniczki rudzkiego klubu bardzo dobrze zaprezentowały się w zawodach o Puchar Polski Juniorek i Kadetek w zapasach kobiet, które rozegrane
zostały 15 i 16 listopada w Stargardzie
Szczecińskim.
Podopieczne Elżbiety Garmulewicz
wywalczyły trzy medale – dwa złote
i jeden brązowy. W rywalizacji juniorek w kategorii do 55 kg pierwsze miejsce zajęła Natalia Kubaty, zgłaszając
tym swoje aspiracje do miejsca w składzie reprezentacji Polski na przyszłoroczne mistrzostwa Europy i świata.
Drugi medal w grupie juniorek wywalczyła rywalizująca w kategorii do 51 kg

Justyna Respondek. Wśród kadetek
w kategorii do 70 kg nie miała sobie
równych Natalia Strzałka, która zdecydowanie wygrała wszystkie pojedynki.
W sobotę 16 listopada w Bieruniu rozegrane zostały zawody o Puchar Śląska
Dzieci w zapasach w stylu wolnym.
W zawodach tych udział wzięła 14-osobowa reprezentacja ZKS-u SLAVIA Ruda Śląska. Młodzi rudzianie zaprezentowali się doskonale, zdobywając aż siedem złotych medali. Na najwyższym
stopniu podium stanęli: Tomasz Gawron, Arkadiusz Czuba, Denis Krzykowski, Gaetano Alfano, Daniel Lisoń, Natalia Piosek i Oliwer Bartoszek. Drugie
miejsca w swoich kategoriach wagowych zajęli: Adrian Sobiegala, Damian
Remisz i Kamila Czapla. Brązowe medale przypadły w udziale Dawidowi Zawadzie, Maciejowi Hajdarze, Wiktorowi
Botorowi oraz Gabrielowi Kuropatwie.
Bartosz Szałowski, zawodnik ZKS-u SLAVIA Ruda Śląska, zanotował z kolei
bardzo dobry występ reprezentując barwy naszego kraju w Międzynarodowym
Turnieju Nadziei Olimpijskich w zapasach w stylu wolnym, który rozegrany
został 15 i 16 listopada w Koszycach na
Słowacji. Bartek zajął drugie miejsce
w kategorii do 50 kg, ulegając w finale
reprezentantowi Niemiec.

Tenis Stołowy

Rudzki ping-pong
W sobotni poranek (16.11.) rozpoczął
się V Amatorski Turniej Tenisa Stołowego. Impreza organizowana jest przez
Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenia św.
Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej we
współpracy z rudzkim Gimnazjum nr 2.
– W tym roku turniej dedykowany jest
mieszkańcom dzielnic Ruda i Orzegów.
Zawodnicy biorący udział muszą się
zmieścić w przedziale w wiekowym od
dziesięciu do stu trzech lat – tłumaczy
Monika Maciaszek, wychowawca klubów młodzieżowych Stowarzyszenia św.
Filipa Nereusza. – Przez takie inicjatywy
chcemy zintegrować mieszkańców dzielnic i pokazać młodzieży fajny sposób na
spędzenie czasu wolnego – dodaje.

Turniej adresowany był do kobiet i mężczyzn.
Panowie podzieleni byli na trzy kategorie wiekowe.
– Chciałem sprawdzić jak wypadają moje
umiejętności na tle innych graczy. Taki turniej
amatorski to idealna do tego okazja. Po drugie,
jest to fajny sposób na spędzenie soboty – mówi
Adam Ochman, uczestnik turnieju.
Wyniki zmagań: Kategoria „dziewczyny”: 1.– Dominika Piechaczek, 2. Karolina
Mazur, 3. Diana Jojko; Kategoria „chłopcy
młodsi”: 1. Kamil Friedek, 2. Kacper Waldera, 3 Tomasz Karbowiak; Kategoria „chłopcy starsi”: 1. Jakub Karbowiak, 2. Sebastian
Turlej, 3. Jakub Barczyk; Kategoria „Old
boy’e” 17+: 1. Damian Kachniarz, 2. Patryk
Waldera, 3. Krzysztof Piechaczek.
Robert Połzoń
REKLAMA
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Pływanie

Popłynęli po mistrzostwo

Najwięcej emocji wśród uczestników i widowni wzbudziła sztafeta rodzinna.

Po raz kolejny miłośnicy pływania stawili się na basenie krytym
w dzielnicy Ruda przy ul. Chryzantem 1, by rywalizować ze sobą
o tytuł Mistrza Rudy Śląskiej
w Pływaniu. Zawody trwały dwa
dni (16-17.11.) – w sobotę odbyła
się część otwarta, zaś w niedzielę
zmierzyli się ze sobą amatorzy. W sumie w imprezie wystartowało ponad 240 osób. Zawodnicy mieli od
4 do 78 lat.
– To zamiłowanie do pływania
nadal w rudzianach tkwi. Garną się
do tego zarówno dzieci jak i dorośli
– mówiła Aleksandra Poloczek

Foto: arch.

z MOSiR-u i dodała: – To jest fajna
impreza, na której zintegrować się
mogą całe rodziny. Wszyscy tutaj
bawią się, ale także rywalizują.
Mają okazję miło spędzić czas
i sprawdzić swoje umiejętności.
Poza klasycznymi konkurencjami chętni mogli wystartować
w sztafecie rodzinnej w stylu dowolnym. W składzie sztafety musiało znaleźć się dziecko do 16 roku
życia oraz dwie spokrewnione ze
sobą osoby. Najlepsze trzy rodziny
musiały pokonać dodatkowe 25
metrów z małymi utrudnieniami.
Na gwizdek trzeba było nadmuchać

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Znów porażka
Nie sprawili miłej niespodzianki
swoim kibicom w ostatnim meczu
przed zimową przerwą piłkarze Jastrzębia Bielszowice. W sobotę
zmierzyli się oni na wyjeździe
z Siemianowiczanką Siemianowice
Śląskie i przegrali 2:0.
Gospodarze od początku spotkania dominowali na boisku, a w objęciu prowadzenia pomogli im sami

bielszowiczanie. Już w pierwszej
połowie po błędach w obronie piłkarzy Jastrzębia siemianowiczanie
zdołali umieścić piłkę w siatce gości. W drugiej połowie podopieczni
trenera Malujdy starali się doprowadzić do remisu, ale po raz kolejny
zostali skarceni. Po kontrze zawodnik Siemianowiczanki pokonał Śmigałę i gospodarze wygrywali 2:0.

gumową łódkę, usadowić w niej
jednego członka rodziny i płynąc
doholować go do mety. Ta konkurencja dała wiele radości nie tylko
uczestnikom sztafety, ale także widowni.
– Na udział w sztafecie namówił
mnie dziadek. To było bardzo fajne.
Najśmieszniej było wtedy, gdy
o mały włos nie wypadłem z materaca. Ale udało nam się wygrać
i bardzo nas to cieszy – opowiadał
11-letni Piotr Kuś, najmłodszy
uczestnik sztafety z rodziny Długaj,
która wygrała w sztafecie rodzinnej
organizowanej w ramach Otwartych Mistrzostw Rudy Śląskiej.
Zarówno w sobotę jak i w niedzielę chętnie w zawodach brali
udział ci, którzy chociaż są odrobinę starsi metryką, to nadal cieszą
się młodością ducha. Swoją postawą pokazywali oni młodszym, że
warto uprawiać ten sport.
– Pływanie to metoda na zrelaksowanie się i utrzymanie swojego
ciała w dobrej kondycji. Ono jest
dobre na wszystko. Pływam na zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bytomiu. W latach młodości jeździłam
na mistrzostwa wojewódzkie, a teraz startuję dla zabawy. Czuję się
dzięki temu lżejsza – mówiła Danuta Koczwara, która wystartowała
w zmaganiach amatorów.
A kolejna dawka pływackich
wrażeń czeka nas już za rok.

W końcówce do ataku ruszyła jeszcze ekipa z Rudy Śląskiej, ale podobnie jak w poprzednich spotkaniach w jej wykonaniu zabrakło decydującego podania i bielszowiczanie musieli pogodzić się z kolejną
porażką.
Siemianowiczanka Siemianowice
Śląskie – Jastrząb Bielszowice 2:0
Jastrząb Bielszowice: M. Śmigała – Szymański, Petrus, Skudlik, Kaczmarek, Henisz, T. Łukasik, Sikora, Gomoluch, Kubiak, Kowalski
Trener: Damian Malujda
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Piłka ręczna – II liga kobiet

Nieudolność w kontrataku

Bielszowiczanki raziły nieskutecznością w grze z kontrataku.

Wynikiem 15:21 zakończył się
sobotni pojedynek Zgody Ruda
Śląska z MTS-em Żory. Mecz upłynął pod znakiem niewykorzystanych kontr bielszowiczanek.
Pierwsze minuty pojedynku nie zapowiadały takiego obrotu sprawy. Pięć
minut po gwizdku rozpoczynającym
grę bielszowiczanki po dwóch celnych
trafieniach Dziółko i jednym Góral,
prowadziły 3:1. Po tym jednak gospodynie zaliczyły spory przestój. Nie były one w stanie przebić się przez dobrze
spisującą się obronę przyjezdnych. Zadania nie ułatwiała im także bardzo
dobrze broniąca Łakomska. Bielszowiczanki nie wykorzystywały nawet
kontrataków. Punkty zdobywały w tej
części gry rzadko. Ostatecznie na przerwę schodziły przegrywając siedmioma bramkami (7:14).
W drugiej odsłonie pojedynku go-

spodynie zdołały w ciągu 30 minut
umieścić piłkę w siatce rywalek tylko
osiem razy. W tym cztery razy punkty
zdobywała grająca z kontry Sobota.
Znów jednak większość z kontrataków
przeprowadzanych przez szczypiornistki Zgody było niecelnych. Bielszowiczankom zdarzało się zgubić piłkę
lub popełniać błąd kroków. Nie zdołały
one umieścić piłki w siatce rywalek nawet wtedy, gdy te grały w podwójnym
osłabieniu. To wszystko przełożyło się
na porażkę w spotkaniu, które spokojnie można było wygrać.
Zgoda Ruda Śląska – MTS Żory
15:21 (7:14)
Zgoda Ruda Śląska: Brzeska,
Ploch – Góral 2, Jarosz, Dziółko 2,
Wojcik 1, Rolnik 1, Zelek, Maciejowska 4, Hodyjas, Branowska 1,
Frątczak, Sobota 4.
Trener: Viktoria Flizikowska

Piłka ręczna – II liga mężczyzn

Pewne zwycięstwo

REKLAMA

Halembianie od ósmej minuty rządzili na parkiecie.

Dwunastobramkowe
zwycięstwo
odnieśli szczypiorniści SPR-u Grunwald w środowym pojedynku z KS Vive II Kielce. Halembianie w ósmej minucie wyszli na prowadzenie i stopniowo powiększali je w trakcie meczu, by
ostatecznie wygrać 42:30.
Tylko pierwszych kilka minut pojedynku było wyrównanych. W ósmej
minucie w związku z dwuminutową karą parkiet musiał opuścić zawodnik gości. Halembianie skrupulatnie wykorzystali taką sytuację i zaczęli powiększać przewagę nad kielczanami. Na
przerwę schodzili mając na koncie o sześć
trafień więcej.
W drugiej połowie kibice mieli okazję zobaczyć dosłowny grad bramek.
Piłka w zasadzie co chwilę lądowała
w którejś z bramek. To gospodarze jednak zachowali więcej zimnej krwi

i przeprowadzając skuteczne kontrataki,
nadal zwiększali przewagę. Ostatecznie
wygrali dwunastoma trafieniami.
– Rywal okazał się być niezbyt wymagający, chociaż myśleliśmy, że będzie inaczej, bo kielczanie wygrali dziewięcioma bramkami z Sandomierzem,
z którym my przegraliśmy. Dzisiaj pokazaliśmy, że powoli zaczynamy się
zgrywać. Widać było tego efekty. Mam
nadzieję, że z każdym następnym meczem będzie lepiej – mówił po spotkaniu Marcin Księżyk, trener halembian.
SPR Grunwald – KS Vive II Kielce
42:30 (20:14)
SPR Grunwald: Wolniaczyk –
Kiełbik 1, Hartel 2, Kmieć 4, Bogacz
2, Zarzycki 5, Płonka 1, Lisowski 5,
Kurzawa 5, Piekarczyk 4, Lange 3,
Gansiniec 7, Stogowski 3.
Trener: Marcin Księżyk
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FIRMA AUTO-BUD

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
POJAZDÓW MECHANICZNYCH

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ALFA
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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

