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Ruda Śląska jest modna! Potwierdził to wyjątkowy pokaz mody, który odbył się w najnowocześniejszym kompleksie basenowym na Śląsku, czyli rudzkim Aquadromie.

Moda na wodzie

Pokazy podziwiała m.in. Maja Sablewska.

– Moda to nie tylko ubrania, to styl
życia – podkreślała Katarzyna
Mroczkowska-Lizut z Key Fashion.
Pokaz mody odbył się w niecce basenu z ruchomym dnem.
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Modelki zaprezentowały przygotowaną specjalnie na tę okazję
kolekcję Furelle, projekty Patrycji Szlażko, Atelier Marco, Just
Unique, EMC Studio, Hobo-

th&Smollosch z Goes to M,
Chiaro, G-Style oraz Areny.
– Lubię takie wyzwania i cieszę
się, że mogłam w dzisiejszej imprezie wziąć udział – mówiła Grażyna
Pander-Kokoszka z G-Style. O włosy modelek zadbał wicemistrz świata i mistrz Polski Damian Duda.
– Pokaz zrealizowany w Aquadromie był bardzo ciekawy, inny
niż wszystkie – mówił zaraz po imprezie. – Ruda Śląska ma wiele rzeczy, którymi może się chwalić i cieszę się, że robimy to w tak atrakcyjny sposób – podkreślał.
Gośćmi specjalnymi wydarzenia
były Maja Sablewska oraz Iwona
Pavlović, która prowadziła pokaz.
– Cieszę się, że mogę odwiedzić
Rudę Śląską, która na razie kojarzy
mi się z rudą, piękną kobietą – zapewniała Iwona Pavlović.
– Myślę, że taniec bardzo mocno
wiąże się z modą. Kiedy myślę o jakimś stylu, od razu wyobrażam sobie odpowiednią kreację. Dla mnie
najbardziej z modą wiąże się rumba
– zdradziła.
Wśród modelek pojawiła się
Estera Brożek, która w ubiegłym

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY
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roku została wybrana m.in. przez
Joannę Krupę Rudą Roku.
– Próbuję swoich sił jako modelka i cieszę się, że mam tych zleceń
coraz więcej – mówiła.
Przed pokazem Anna Moj-Kowalska oraz Milena Bekalarska,
stylistka i autorka bloga Majlena
Fashion, przeprowadziły warsztaty
ze stylizacji. Natomiast Katarzyna
Rykała z agencji Avant Models zorganizowała casting na modelkę: –
Dziewczyny, które chcą być modelkami, muszą być przede wszystkie
wysokie i wyróżniać się proporcjonalną, szczupłą sylwetką, tak jak
np. Kasia Struss, czy Zosia Nowak,
które są z naszej agencji – tłumaczyła.
– Dzisiejsze wydarzenie to część
dużego projektu – kampanii Key
Fashion & Business, który jest rozpisany do 2030 roku – wyjaśniała
Katarzyna Mroczkowska-Lizut. –
Celem tej kampanii jest przede
wszystkim uświadomienie ludziom,
iż na piękno człowieka składa się
moda, rozwój osobisty i biznesowy.
Takie wydarzenie jak dzisiejszy pokaz i zorganizowany casting na modelkę, inspirują do działania i pokazują, że sukces jest w zasięgu ręki
– podsumowała.
AS
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NAJTAŃSZA
CHWILÓWKA
• Chwilówki do 25 tys.
• Kredyty bankowe do 150 tys.
• Nie pobieram żadnych
dodatkowych opłat
• Pożyczki z komornikiem

504 401 407

KREDYT

SZYBKIE POŻYCZKI

CHWILÓWKI

do 3 tys.

• akceptujemy
zajęcia komornicze
• nie sprawdzamy
zadłużeń
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TEL. 518-553-303, 609-760-333

KREDYTY

GOTÓWKOWE ORAZ
KONSOLIDACYJNE

• 15 tys. na oświadczenie
• ﬁrmowe do 30 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy
Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel.

731-35-35-35

KREDYTY

www.wiadomoscirudzkie.pl

WYDAWCA

Inwestycje
obywatelskie gotowe

Park nowych
możliwości

Ku pamięci
grodu

DO 150 000 PLN
• KONSOLIDACYJNE
• GOTÓWKOWE
• SAMOCHODOWE
• HIPOTECZNE
SPECJALNA OFERTA
DLA PRACOWNIKÓW
KOPALŃ I ICH RODZIN
Zmień raty swoich kredytów
na jedną niższą
i zyskaj gotówkę
na co tylko chcesz

506-137-427
www.ﬁndbank.pl
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KRONIKA TYGODNIA
Złodziej zatrzymany
Rudzcy detektywi zatrzymali 27letniego mieszkańca Rudy Śląskiej,
który dwukrotnie wyrwał starszym
kobietom torebki z pieniędzmi wypłaconymi wcześniej z bankomatu.
2 sierpnia, gdy kobieta wypłaciła
pieniądze przy ulicy Solidarności,
została napadnięta przez sprawcę,
który wyrwał z jej rąk torebkę z pieniędzmi. Podobna kradzież miała
miejsce w rejonie tego samego bankomatu 7 sierpnia. Policjanci powiązali obie sprawy z tym samym
sprawcą i w wyniku czynności operacyjnych zatrzymali 27-latka. Zatrzymany w ubiegłym miesiącu
opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za
podobne przestępstwa. Kryminalni
postawili już mu zarzuty, do których
się przyznał. Mężczyźnie grozi teraz do 7,5 roku więzienia.

Trzech z narkotykami
W połowie sierpnia zatrzymano
trzech mężczyzn, w tym dwóch rudzian, którzy posiadali przy sobie
narkotyki (niewielkie ilości amfetaminy i marihuany). Wszyscy wpadli
w trakcie rutynowych nocnych kontroli. Policjanci przedstawili im już
zarzuty posiadania narkotyków, a za
to przestępstwo grozi im do trzech
lat pozbawienia wolności.

Ukradł ręczniki
27-latek zatrzymany w bytomskim centrum handlowym. Mieszkaniec Rudy Śląskiej został złapany,
wychodząc ze sklepu z 9 ręcznikami o wartości 500 zł, za które nie
zapłacił. Mężczyznę zatrzymano, noc spędził w policyjnym areszcie. Rudzianin usłyszał już zarzut.
Z relacji śledczych z komisariatu
w Miechowicach wynika, że 27-latek ukradł ręczniki aby je sprzedać.
Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

Nowa syrena alarmowa
W Rudzie Śląskiej trwa wymiana
systemu syren alarmowych. W mieście przybyła kolejna nowa syrena
alarmowa, którą umieszczono na
budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 przy ul. Kałusa 3.
Syrena ta zapewni doskonałą słyszalność sygnału alarmowego w promieniu ok. 1000 metrów.
– Konieczna jest wymiana i modernizacja systemu syren alarmowych, która w dużej mierze podyktowana jest wyeksploatowaniem starego sprzętu, jak również koniecznością rozszerzenia zasięgu na nowe
lokalizacje związane z rozwojem
urbanistycznym miasta – wyjaśnia
prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Koszt zakupu i montażu syreny
wyniósł prawie 18.000 złotych.
Miesięczne utrzymanie i konserwacja wszystkich elementów systemu
kosztuje 850 złotych. W miejskim
systemie ostrzegania i alarmowania
ludności zainstalowane są 22 syreny
alarmowe, które są uruchamiane
drogą radiową z centrali alarmowej
ulokowanej w Centrum Zarządzania
Kryzysowego przy ul. Hallera 61
oraz bezpośrednio z centrali w Wo-

Sesja po dwóch miesiącach przerwy

Sesja Rady Miasta trwała tylko 40 minut.

jewódzkim Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Katowicach.
AS

W środę, 20 sierpnia, odbyła się
nadzwyczajna sesja Rady Miasta.
Podczas obrad radni jednogłośnie
przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla „Huty Pokój” S.A.
na okres od 7 listopada 2014 do 6 listopada 2015 roku. Wysłuchali oni
także sprawozdania z działalności
prezydent miasta w okresie międzysesyjnym, w którym mowa była m.in.
o zrealizowanych bądź będących w
trakcie realizacji miejskich inwestycjach oraz rozpoczętym 21 sierpnia
głosowaniu nad zgłoszonymi przez
mieszkańców projektami do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Podczas sesji poruszono m.in. temat
ul. Kłodnickiej i prowadzonych tam
prac: – Czy można pogonić firmę wykonującą usługi wymiany kanalizacji
na ul. Kłodnickiej? Prowadzone tam
prace powodują niesamowite korki
i kłopoty dla mieszkańców – apelował
radny Dariusz Potyrała.
– Niestety nie da się pogonić firmy
w tej sytuacji, ponieważ budowane są
tam mury oporowe, które wymagają odpowiedniej technologii budowlanej. Jeżeli chodzi o tę ulicę, praktycznie co tydzień śledzimy postęp robót – odpowiedziała prezydent Grażyna Dziedzic.
Sesję Rady Miasta zakończono po 40
minutach obradowania. Kolejna odbędzie się 28 sierpnia o godzinie 14.00.
Magdalena Szewczyk

nięcie ich aktywności zawodowej,
umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy oraz odbudowy umiejętności zawodowych – tłumaczy Beata
Płaczek.
Kobiety długotrwale bezrobotne
często potrzebują wsparcia psychospołecznego, pomocy w przezwyciężeniu bierności, a także możliwości nawiązania nowych kontaktów.
Taką pomoc znajdą uczestnicząc w
projekcie. „Nowa ja” zakłada przeprowadzenie m.in. warsztatów samopoznania, aktywnego poszukiwania pracy i poradnictwa zawodowe-

go, czy autoprezentacji. Uczestniczki mogą również liczyć na indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy.
Każda uczestniczka otrzyma
również możliwość uczestnictwa
w 6-miesięcznym stażu zawodowym dostosowanym do swoich
predyspozycji zawodowych.
Rozpoczęcie realizacji projektu
zaplanowano na wrzesień 2014 r.
Wszystkie osoby zainteresowane
uczestnictwem w projekcie mogą
wziąć udział w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się w siedzibie urzędu 1, 2 oraz 3 września o
godzinie 8.00, 10.00 oraz 13.00.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy urzędu w pokoju nr 21, jak
również telefonicznie pod numerem
32 771-59-26.
Na koniec czerwca br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej zarejestrowanych było 2200
kobiet. W pierwszym półroczu 2014
r. 760 kobiet podjęło zatrudnienie.
Jak wskazują statystyki, liczba długotrwale bezrobotnych kobiet w
grupie wiekowej 35-44 lat systematycznie wzrasta. W czwartym kwartale 2011, 2012, i 2013 r. wynosiła
odpowiednio 230, 277 oraz 371
osób.
AS

Nowa syrena alarmowa.

Foto: arch.

Nowa ja!
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie
Śląskiej realizuje kolejny projekt
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego pn. „Nowa
ja”.
– Jest on skierowany do 12 długotrwale bezrobotnych kobiet w wieku
od 35 do 44 lat, zarejestrowanych
w rudzkim Urzędzie Pracy – mówi Beata Płaczek, zastępca dyrektora PUP.
– Biorąc pod uwagę wzrastającą
liczbę kobiet widniejących w naszych
rejestrach, podjęliśmy się realizacji
projektu, który ma wpłynąć na rozwi-
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Już za kilka dni nowy rok szkolny. W Rudzie Śląskiej edukację rozpocznie około 16 700 uczniów, z czego 1893 to pierwszoklasiści. Czy szkoły są przygotowane do pierwszego dzwonka i jak w praktyce wygląda wdrażanie reformy dotyczącej sześciolatków zapytaliśmy prezydent miasta Grażynę Dziedzic.

Za chwilę pierwszy dzwonek
– Pani Prezydent, zacznijmy od
sześciolatków. Jak reforma Ministerstwa Edukacji Narodowej wygląda w praktyce?
– Pomysł posłania sześciolatków
do szkoły wzbudził wiele kontrowersji. Zaskoczyło to Ministerstwo Edukacji Narodowej, które było przekonane, że wcześniejsza edukacja dzieci
będzie przyjęta bez protestów. Tymczasem opinie rodziców są podzielone. Moim zdaniem obniżenie wieku
szkolnego jest dobrym rozwiązaniem.
Jest to najlepszy czas na wdrożenie
się dziecka w rolę ucznia, a także porozumienia się wychowawcy i rodziców. Małe dziecko ma ogromne możliwości intelektualne, łatwiej i szybciej można zapobiec ewentualnym
trudnościom w nauce, wcześniej wyłapać zaburzenia i zaniedbania środowiskowe, podjąć odpowiednią terapię.
Szkoły, w których tworzone są klasy
dzieci sześcioletnich są odpowiednio
przygotowane i wyposażone. Mamy
szkolne kąciki zabaw, zabawki dydaktyczne, a przy placówkach place zabaw, które zostały wybudowane w ramach programu „Radosna Szkoła”.
Dodatkowo godziny pracy świetlic
szkolnych zostały dostosowane do

potrzeb rodziców pracujących dzieci
sześcioletnich. A najważniejsze to
wysoko wykwalifikowana kadra, która jest gotowa do pracy z uczniem
sześcioletnim.
– Ten rok szkolny w pewnym sensie dla niektórych rodziców
i uczniów będzie wyjątkowy z powodu reformy podręcznikowej?
– Tak, w życie weszła tzw. ustawa
podręcznikowa. Uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów będą
mieli dostęp do bezpłatnych podręczników, które będą wypożyczane oraz
ćwiczeń, które otrzymają na stałe.
Książki mają służyć co najmniej trzem
kolejnym rocznikom. Zgodnie z nowymi przepisami minister edukacji
będzie wyposażał szkoły podstawowe
w bezpłatny podręcznik m.in. do zajęć z języka polskiego i matematyki.
Podręcznik lub inne materiały edukacyjne wybierają wspólnie nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne. W sytuacjach spornych
decyzję będzie podejmował dyrektor
szkoły. Darmowe podręczniki mają
trafiać do szkół stopniowo. W roku
szkolnym 2014/2015 program obejmie klasy I szkół podstawowych,
a docelowo do roku 2017/2018

wszystkich uczniów podstawówek
oraz gimnazjów.
– Czy Miasto doposażyło placówki w dodatkowy sprzęt dydaktyczny
bądź sportowy?
– Dyrektorzy szkół i placówek w ramach własnych budżetów na bieżąco
dokonują zakupów sprzętu dydaktycznego i sportowego. Jednocześnie Miasto w ramach działań profilaktycznych
przeznaczyło na każdego sześciolatka
130 zł m.in. na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego. Wystąpię również z wnioskiem do Ministra
Edukacji Narodowej o dofinansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 w tym zakresie.
– A co z remontami szkół i przedszkoli?
– Okres wakacyjny wykorzystaliśmy na przeprowadzenie wielu prac
remontowych w naszych placówkach
oświatowych. I tak na przykład wykonaliśmy remont ogrodzenia w MP nr
20, remont kuchni w MP nr 17 czy remont placu zabaw przy MP nr 25.
Usunięto awarię windy w SP nr 30
oraz wymieniono pompę centralnego
ogrzewania w SP nr 41. W sumie przez
2 miesiące prace awaryjne i remonto-

we wykonano w 11 placówkach za
prawie 50 tys. złotych.
– Ale w roku szkolnym remonty
również były przeprowadzane?
– Oczywiście, że tak i tych prac było
bardzo wiele, bo za 170 tys. złotych.
Remont instalacji odgromowej w SP nr
23, remont dachu w SP nr 20, remont
instalacji wodociągowej w MPnr 43 i wiele innych. Chciałabym dodać, że trwają jeszcze prace termomodernizacyjne
w 4 placówkach – SP nr 3, SP nr 4,
ZSO nr 4 oraz w ZSP nr 7 Specjalnych.
W lipcu w MP nr 8 zakończyła się termomodernizacja, wykonaliśmy również dokumentację na termomodernizację ZSP nr 6. Jednym słowem szkoły
i przedszkola pięknieją.

– Czego życzyć nauczycielom
i uczniom na nowy rok szkolny?
– Nasi uczniowie zdobywają wiele
laurów w różnego rodzaju konkursach,
turniejach, zawodach, festiwalach
i olimpiadach na szczeblach regionalnych i krajowych. Wszystkim uczniom
życzę takich samych sukcesów i w tym
roku szkolnym. Żeby nauka była dla
nich przyjemna, żeby dobrze czuli się
w odnowionych, wyremontowanych
placówkach. A nauczycielom życzę
wytrwałości i tak owocnej pracy jak
do tej pory. Wykwalifikowana kadra,
tak mądrze prowadząca nasze dzieci,
to powód do dumy.
– Dziękuję za rozmowę.
Anna Piątek
REKLAMA
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Wehikułem do wieków średnich

Kochłowicki gródek to najstarszy zabytek Rudy Śląskiej.

Dla pasjonatów wieków średnich to miejsce jest wyjątkowym wehikułem czasu.
Szczególnie raz do roku, kiedy archeologiczne miejsce badań rekonstruuje się, tworząc
odwzorowanie średniowiecznego obozu. To
wszystko za sprawą dwóch zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.
W sobotę i niedzielę (23-24.08.) już po raz
drugi w Kochłowicach odbyła się impreza
„Im memoriam castri – Ku pamięci grodu”,
organizowana przez Stowarzyszenie Genius
Loci – Duch Miejsca przy współpracy ze
Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej. Do średniowiecznego gródka ściągnęło

Foto: MS

wielu mieszkańców, którzy mieli okazję zobaczyć potyczki rycerskie, postrzelać z łuku,
zapoznać się z tworzeniem ceramiki, podziwiać bogate znaleziska archeologiczne, czy
udać się na wycieczkę z przewodnikiem.
– W zeszłym roku mieliśmy mniej namiotów i stanowisk, w tym roku mamy znacznie
więcej atrakcji, ale wydarzeniu dopisuje także frekwencja. Widać ogromne zainteresowanie ze strony odwiedzających – tłumaczył
Przemysław Noparlik, prezes Stowarzyszenia Genius Loci.
Przypomnijmy, że „Im memoriam castri”
jest zwieńczeniem prac wykopaliskowych

prowadzonych na terenie byłego gródka:
– Celem tegorocznych badań archeologicznych było odkrycie mostu i prawdopodobnie ten most udało się znaleźć, a dokładniej pale na dnie fosy. Oprócz tego odnaleźliśmy mnóstwo ceramiki, gwoździ i innych
narzędzi. Utwierdzamy się w tym, że gródek
powstał tutaj w XIV wieku – wymieniał
Przemysław Noparlik.
W klimat średniowiecznego życia wprowadza głównie kochłowickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Poczet Rycerski Ottona z Pilczy herbu Topór”, działające od 2010 roku: – Dosyć długo znamy się
z „Genius Loci” i razem wypracowaliśmy
pomysł, by zorganizować coś w gródku. Jesteśmy tu po to, by ludzie mogli trochę bliżej
poznać czasy średniowiecza i pokazać je
z trochę innej strony – nie tylko tej najczęściej kojarzonej z rycerzami – mówił Grzegorz Nawrat ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej, które liczy 15 członków.
– Staramy się przybliżyć ówczesne rzemiosło, czy średniowieczne jarmarki, które
stworzyły tradycję straganów podczas paraﬁalnych odpustów – dodał.
Mieszkańcy już czekają na kolejną edycję imprezy, szczególnie ci najmłodsi, którym przygotowane atrakcje sprawiły wiele
frajdy.
Magdalena Szewczyk

Rodzinnie w Bykowinie

Festyny to nie tylko dobra zabawa, ale także możliwość spędzenia wolnego czasu z najbliższą
rodziną.
Foto: MS

– Przyszliśmy tu całą rodziną. Córki
bardzo chciały przejechać się na koniu
oraz poskakać na dmuchanej zjeżdżalni.
Jak na razie nie chcą iść do domu – mówiła pani Justyna, mieszkanka Bykowiny.
Kolejna dzielnica Rudy Śląskiej mogła bawić się, tańczyć, biegać i korzystać z wielu atrakcji przygotowanych
podczas festynu rodzinnego, zorganizowanego z okazji 55-lecia miasta.
Tym razem odbył się on przy Szkole
Podstawowej nr 2. Na ostatnią z cyklu
imprezę zapraszamy już 5 września
w Halembie.
Tradycyjnie na scenie pojawiły się
zespoły Kameleon i Ścigani, wystąpił

także rudzianin Piotr Herdzina: – Dopiero zacząłem występować. Dawniej
grałem w zespole jako perkusista, jednak to było ponad dziesięć lat temu.
Teraz powróciłem jako wokalista – tłumaczył artysta.
Podczas imprezy można było także
podziwiać modele samochodowe prezentowane przez Klub Modelarski
„Gwarek” Ruda Śląska. Przy tej okazji
przypominamy, że w ostatni weekend
wakacji, 30 oraz 31 sierpnia, odbędą się
zawody modeli zdalnie sterowanych na
torze modelarskim przy ul. Kolberga
w dzielnicy Wirek.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA
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Park nowych możliwości

Dni Otwarte dla pracowników
Firma Lambertz Polonia
w dniach od 28 do 29 sierpnia (od godziny 14.30) organizuje Dni Otwarte dla pracowników zakładu mieszczącego się w Rudzie Śląskiej
i w Katowicach. W ramach
wydarzenia
przewidziano
piknik
rodzinny,
który
uświetnią zaproszeni goście
specjalni, a także liczne
atrakcje, w tym Motorcycle
Show. Zapraszamy wszystkich pracowników firmy!
Festiwal Orkiestr Dętych wrócił do parku im. A. Kozioła. 

żony w ławki, kosze na śmieci
i słupki parkingowe dla rowerów
oraz w sieć oświetlenia ze stylizo-

wanymi słupami i ozdobnymi oprawami – dodaje.
Robert Połzoń

Do urn pójdziemy
16 listopada

By nie zalewało
Prawie dwa tygodnie temu o problemie działkowiczów z ROD „Zorza”
w Bielszowicach dowiedzieli się
wszyscy mieszkańcy Rudy Śląskiej.
Po ulewnych deszczach niektóre działki zostały zalane przez wodnistą maź
spływającą z hałd KWK „Bielszowice”. W czwartek (21.08.) przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Ochrony Środowiska wraz z pracownikami Wydziału Dróg i Mostów zorganizowali
wyjazdowe posiedzenie w tej sprawie.
– Zalane tereny były całe czarne od
tego mułu. Tego tak naprawdę nie da
się do końca wyczyścić. Straty są dość
duże. Jeszcze teraz widać, że są po tej
ulewie brudne miejsca – mówi pan
Norbert, właściciel jednej z najbardziej zalanych działek.
– Trzy ogrody zostały podtopione
do połowy, jeden praktycznie był zalany całkowicie. Kanał, który znajduje się w sąsiedztwie ogródków nie
zdołał odebrać tej wody, która spływała z kopalnianej hałdy – tłumaczy

Foto: arch.

Działkowicze mogli przedstawić radnym swoje uwagi.

Weronika Copik, prezes ROD „Zorza”. – Są tu ludzie szczególnie wyczuleni na piękno, którzy włożyli
mnóstwo sił w pielęgnację swoich
ogródków. Uważam, że trzeba jak
najszybciej udrożnić ten kanał, ponieważ taka sytuacja nie może się powtórzyć – dodaje.
Podczas posiedzenia postanowiono, że zostanie zorganizowane kolejne spotkanie, w którym wezmą udział
działkowicze, przedstawiciele obydwu komisji oraz KWK Bielszowice.
Ma ono zostać zorganizowane we
wrześniu.

Foto: RP

– Jesteśmy tu pośrednikami pomiędzy społeczeństwem a konkretnymi
naczelnikami wydziałów. Ostateczna
decyzja w tej sprawie będzie należeć
do Wydziału Dróg i Mostów oraz
Ochrony Środowiska – tłumaczy Józef Skudlik, przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska.
– Każdemu zależy na czasie, by taki
problem jak najszybciej usunąć. Uważam,
że urząd jest na tyle życzliwy, że bardzo
szybko pozbędziemy się problemu – mówi
Henryk Piórkowski, przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta.
Robert Połzoń

Premier zarządził wybory samorządowe.
16 listopada odbędą się wybory do rad
gminnych, powiatowych i wojewódzkich
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów.
Druga tura wyborów zaplanowana jest natomiast na 30 listopada.
Choć niektórzy kandydaci rozpoczęli już
swoją kampanię wyborczą, oficjalnie rozpocznie się ona 27 sierpnia. Zanim poznamy nazwiska kandydatów, które znajdą się
na listach wyborczych, partie polityczne,
koalicje, stowarzyszenia i grupy wyborców
mają obowiązek zarejestrowania komitetów
wyborczych. Termin zgłaszania komitetów
Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwemu komisarzowi wyborczemu (jeśli komitet będzie wystawiał kandydatów tylko
w jednym województwie) mija 7 września.
Warto wspomnieć, że w tych wyborach
radni po raz pierwszy będą wybierani
w okręgach jednomandatowych, dlatego
ważne jest ustalenie w jakim okręgu się
głosuje i gdzie będzie odpowiadający temu
lokal wyborczy.
MS

Orkiestra w ogrodzie
23 sierpnia w ogrodzie
Miejskiego Centrum Kultury
w Nowym Bytomiu odbył się
występ orkiestry dętej KWK
„Pokój”. Impreza była otwarta dla wszystkich mieszkańców. Orkiestra dęta powstała
w 1922 roku, a od 1993 roku
prowadzi ją Jacek Kampa.

Dla Andżeliki
Tylko do 31 sierpnia można
finansowo pomóc Andżelice
Polak, która urodziła się bez
piszczela i rzepki kończyny
dolnej lewej, a także boryka
się z rozszczepem wargi i podniebienia oraz niedrożnością
przełyku. Wszystkich, którzy
chcą pomóc, zapraszamy na
stronę fundacji www.siepomaga.pl. W okienku „Szukaj”
należy wpisać hasło: Jedna na
milion.

Bezpłatne badania
29 sierpnia, od godziny 8.00
do 15.00, na placu Jana Pawła
II będzie można wykonać
bezpłatne badania mammograficzne. Oferta skierowana
jest do pań w wieku pomiędzy 50. a 69. rokiem życia.
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

cały teren parku. Wyremontowane
zostaną ścieżki, alejki i place,
kwietnik oraz muszla koncertowa.
Zmodernizowane zostaną istniejące
schody, powstaną również dodatkowe, prowadzące do ul. Ballestremów. Grupa figuralna przedstawiająca scenę ukrzyżowania zostanie
oświetlona, a zieleń wokół niej będzie uporządkowana.
– W parku wybudowany zostanie
plac zabaw, a w miejscu tworzącego się cyklicznie rozlewiska – oczko
wodne. Powstanie także budynek
o przeznaczeniu gastronomicznym,
nawiązujący stylistycznie do zabytkowej zabudowy, który wyposażony
zostanie w ogólnodostępne toalety
– informuje naczelnik Wydziału Inwestycji. – Park zostanie wyposa-

W SKRÓCIE

REKLAMA

Zdewastowane ławki, nieuporządkowana zieleń i popisana muszla
koncertowa – tak dziś wygląda park
im. Augustyna Kozioła. Podczas Festiwalu Orkiestr Dętych mieszkańcy
Rudy usłyszeli deklaracje, że ich
park niebawem się zmieni. My już
wiemy jak będzie wyglądał.
– Gotowa jest już pełna dokumentacja rewitalizacji parku im. Augustyna Kozioła. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę oraz zgodę na wycięcie drzew. Po
wydaniu pozwolenia rozpoczniemy
procedurę przetargową – tłumaczy
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Jak zatem będzie wyglądać odnowiony park? Rewitalizacja obejmie
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Stuletnia
gawędziarka

Setne urodziny obchodziła w piątek
(22.08.) wyjątkowa mieszkanka Rudy
Śląskiej. Pani Irena Majzel, gawędziarka i aktorka, zamieszkała tutaj po ślubie
i jest przepełniona miłością do Śląska.
Ma 5 córek, 9 wnuków, 15 prawnuków
i mnóstwo energii, by opowiadać
wszystkim historię swojego życia.
Irena Majzel bardzo często przebywała na scenie, głównie jako gawędziarka. Założyła także własny zespół
folklorystyczny, prowadziła klub seniora, bardzo często śpiewała. Podczas jednego z występów, w latach
80., wypatrzona została przez reżysera Janusza Kidawę i tak zagrała epizody w „Grzesznym żywocie Franciszka Buły”, „Nocy Świętojańskiej”,
czy „Paciorkach jednego różańca”.
– Mama była bardzo dobrą uczennicą i lubiła się uczyć, poza tym całe
życie bardzo interesowała się kulturą i sztuką, a szczególnie starała się
promować wśród ludzi naszą piękną, śląską tradycję – opowiadała
Kornelia Pawliszak, córka stulatki.
– Teraz już nie może pozwolić
sobie na aktywność ﬁzyczną, ale za
to dużo opowiada rodzinie i znajomym o dawnych czasach i ma bardzo dobrą pamięć – dodała.
MS

Złote gody

22 sierpnia w Ośrodku Święta Elżbieta w Rudzie odbyła się uroczystość złotych godów. Tego dnia wyróżnienia z rąk prezydent Grażyny
Dziedzic odebrało 16 par. Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z kolejnych lat życia spędzonych razem.

Ilza i Albert Holewowie.

Helena Żwaka z Jarosławem Czapelką,
dyrektorem ośrodka.

Stefania i Helmut Kaiserowie.

Agnieszka i Jan Sulimowie

Bogumiła i Jerzy Gołkowie

Elżbieta i Józef Kaintochowie

Józef Porada wraz z prezydent Grażyną Dziedzic

Irena i Kazimierz Radziszewscy

Maria i Maksymilian Wypiórowie

Róża i Mieczysław Czajowie

Mieczysław Knap wraz z prezydent Grażyną Dziedzic

Barbara i Roman Kordoniowie

Rudi Panek wraz z synem

Zoﬁa i Tadeusz Kowalscy

Stefania i Władysław Haniszowie

Krystyna i Zdzisław Brzescy
REKLAMA

UDKZAAKA
Z KURCzł/kg
4,49
8.

27-29.0

I
K
A
I
N
M
ZIE ł/kg
0,55 z

A 50 g
KAW
2
ONUNG
R
K
S
B
JACO
t.
z
s
/
ł
z
9
7,4

FRYTKI
ASŁO
BLOK
M
WY
PROOS45T0Eg
RA 82%
T
X
E
ŁOPATKO
t.
g AVIK
z
s
k
/
/
ł
ł
z
z
9
9
.
5
9
p
3,
10,
,49 zł/o
2
OLA
C
LEJ 1 l
A
O
A
C
S
O
S
S
C
L
E
W
M
C
O
I
0
Z
33
PRIN
ESKIDZK
gr
WŁOSZC
B
6
PUSZKA
4
4
4
LONGA
.
kg
t
/
ł
z
szt.
z
s
/
/
ł
ł
9
z
z
9
,
.
9
9
t
4
4
z
,
17
,
s
4
1
0,99 zł/

ASA
KIEŁRB
KA
TO UŃS
kg
8,49 zł/
SER KI

Oferta ważna do wyczerpania lub do 2.09.

B
DY
O
L
Ó
R
Z
MAXIM an
t
Y
ml Lewia
0
2
P
1
t.
ZAKU
79 zł/sz
,
1
J
A
R
G
WY
D
Ó
H
C
SAMO

KA
ŁOPBA/T
K
kg
/
ł
z
9
9
,
10

Ruda Śląska – Nowy Bytom , ul. Pokoju 14
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. nieczynne

REALIZUJEMY BONY ŻYWIENIOWE
KWK HALEMBA-WIREK,
KWK POKÓJ I KWK BIELSZOWICE
ORAZ BONY SODEXO
I CHEQUE DEJEUNER-SUBIEKT.

Ruda Śląska – Wirek, ul. Obr. Westerplatte 7
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. 10.00-20.00

INTERWENCJE

*

Do naszej redakcji zwrócił się rudzianin, który jako mieszkaniec ulicy ks.
Piotra Skargi, bardzo często monitoruje jedno z tamtejszych miejsc.

Gruzowisko czy teren prac?
– Na wysokości ulicy ks. Piotra
Skargi 50 jest spory teren, na którym zalega gruz. Nie wygląda to
dobrze. Ustaliłem, że to miejsce
należy do Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego „Gwiazda”,
któremu to miasto przekazało ten
teren – informuje nas halembianin.
– Na tym terenie miało podobno
powstać boisko i zastanawia mnie,
dlaczego wciąż przywożony jest
tam gruz, a nie rozpoczyna się tam
konkretnych prac – dodaje.

Teren jest mocno przekopany.

Udaliśmy się we wskazane przez
Czytelnika miejsce i choć zastaliśmy tam tylko resztki gruzu, teren
jest nadal przekopany. Ze strony
Stowarzyszenia szybko otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie: – Teren przy ulicy Piotra Skargi w Halembie jest przeznaczony w pierwszej kolejności na trawiaste boisko
treningowe, na którym odbywać się
będą zajęcia dla dziecięcych i młodzieżowych grup ćwiczących w klubie. W przeciwieństwie do kilku innych klubów, nie jesteśmy – w za-

Foto: MS

W pobliżu zalegają resztki gruzu.

kresie tworzenia boiska – w żaden
organizacyjny czy finansowy sposób wspomagani czy dofinansowani
przez władze miasta Ruda Śląska.
Stąd też wszystkie koszty – od projektu, poprzez wykonanie i później
utrzymanie boiska – pokrywane są
ze środków pozyskanych od sponsorów lub dzięki zaangażowaniu rodziców ponad 300 dzieci trenujących w klubie – tłumaczy Arkadiusz
Grzywaczewski, prezes SR-S
„Gwiazda”.
– Obecnie trwają tam prace
związane z powstaniem tymczasowego ogrodzenia terenu oraz jego
niwelacją, tak aby można było
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Foto: MS

stworzyć równą nawierzchnię bezpieczną do trenowania dzieci. Na
pewno dokończenie ogrodzenia
spowoduje, że wszystkie roboty
ciężkim sprzętem będą zabezpieczone. Gruz, który znajduje się na
działce, zostanie wykorzystany do
utwardzenia fragmentu dojazdowego do działki. Wszystkim mieszkańcom, także i Czytelnikowi, który
zwrócił się do redakcji, dziękujemy
za czujność, bowiem stale otrzymujemy informacje i zapytania odnośnie prac jakie są w tym miejscu
prowadzone – odpowiada Arkadiusz Grzywaczewski.
Magdalena Szewczyk

Z redakcyjnej skrzynki

– Jestem zaniepokojony inwestycją
w dzielnicy Ruda. Chodzi o nowy chodnik, który biegnie za torami wzdłuż ulicy Zabrzańskiej. Mimo że jest on nowy,
to już w wielu miejscach się zapada i robią się nierówności oraz dziury. Szczególnie ubytki widać w środkowej części
drogi. To trochę dziwne, że nowa inwestycja tak szybko ulega zniszczeniu.
Mam nadzieję, że to nie efekt oszczędności na materiałach budowlanych. Co
może być powodem tak szybkiego zniszczenia tej nowej inwestycji i czy będzie
ona jakoś poprawiana? – pyta pan Mirosław, mieszkaniec dzielnicy Ruda.
By szybko udzielić odpowiedzi panu
Mirosławowi, skontaktowaliśmy się
z Urzędem Miasta.
– Podczas wizji w terenie potwierdzono uszkodzenie chodnika pomiędzy przystankiem tramwajowym a granicą miasta Zabrze – mówi Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.
– Chodnik został wykonany w ramach
zadania „Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego przez
Tramwaje Śląskie S. A. O uszkodzeniach
niezwłocznie poinformujemy spółkę
Tramwaje Śląskie, która jest zobowiązana do ich usunięcia w ramach udzielonej
gwarancji – dodaje.
reklama
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Wybieg dla psów, renowacja parkietu hali sportowej i remont nawierzchni przy ul. Joliot-Curie – to kolejne przedsięwzięcia zrealizowane w Rudzie Śląskiej w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Trwają zarówno prace nad kolejnymi
projektami, jak i głosowanie nad inwestycjami na przyszły rok.

Kolejne inwestycje obywatelskie gotowe

Hala w Halembie doczekała się modernizacji parkietu.

Wybieg dla psów, który powstał
w parku w Nowym Bytomiu przy ul.
Parkowej, ma blisko 1500 m² powierzchni. Teren wybiegu został ogrodzony i wysprzątany, powstała na nim
alejka, zainstalowane zostały ławki
oraz oświetlenie. Zachowane zostały
również naturalne przeszkody dla
czworonogów. Ponadto mieszkańcy
podczas wyprowadzania psów mogą
korzystać ze znajdujących się tam woreczków oraz koszy na psie odchody.
Inwestycja zamknęła się w kwocie 65
tys. zł. – Wybieg dla psów to jedna
z oryginalniejszych propozycji zgłoszonych do budżetu obywatelskiego – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. –
Głosowanie pokazało, że takie miejsce
było potrzebne mieszkańcom – dodaje.
– Nigdy wcześniej nie mieliśmy do
czynienia z inwestycją tego typu, dlatego jeszcze na etapie weryﬁkacji wniosków do tegorocznego budżetu obywatelskiego, nie potraﬁliśmy dokładnie

oszacować kosztów budowy takiego
wybiegu – wspomina Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. – W pierwszej wersji wybieg miał być znacznie
mniejszy, dopasowany do wielkości
kwoty zarezerwowanej w budżecie. Na
szczęście dzięki zaoszczędzonym środkom na innych zadaniach, udało nam
się ukończyć obiekt w kształcie, który
odpowiada oczekiwaniom autorów tego
pomysłu – dodaje.
Na ważną rolę dialogu przy realizacji
inwestycji skierowanych do mieszkańców zwracają uwagę sami użytkownicy
nowo otwartego wybiegu. – Dzięki temu, że mogliśmy niemal na każdym etapie prac brać udział w konsultacjach,
wybieg jest taki, jaki chcieliśmy. Choćby z tego powodu warto było czekać
trochę dłużej na jego powstanie – ocenia Bożena Kowalik właścicielka „Daisy”, jednego z pierwszych czworonogów, który mógł korzystać z nowego
wybiegu.

Mieszkańcy są przekonani, że dzięki
nowej inwestycji korzyści odniosą niemal wszyscy. – Teraz bez groźby otrzymania mandatu możemy wypuścić psa
bez smyczy. Dzięki wybiegowi nasze psy
nie będą teraz też przeszkadzać innym
osobom korzystającym z parku. Warto,
by takie inwestycje powstały też w innych dzielnicach – uważa Sylwia Puschhaus, mieszkanka Nowego Bytomia.
Oprócz wybiegu dla psów, w mieście
zakończyły się już inne inwestycje
w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Pierwszym zadaniem zrealizowanym w Rudzie Śląskiej z tych
środków był wykonany wiosną remont
kapliczki św. Józefa przy ul. Kaczmarka. Zakończona została również modernizacja parkietu w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.
Kłodnickiej. – Wykonane zostało cyklinowanie i malowanie parkietu. Zostały
domalowane linie trzech boisk do gry

Kapliczka w Kłodnicy to pierwsza inwestycja w historii zrealizowana z budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej.

w badmintona, co jeszcze wzbogaca naszą ofertę – mówi Zygmunt Grzybek,
dyrektor MOSiR-u. Dodatkowo wymienione zostały bramki. Projekt kosztował 80 tys. zł.
W trakcie realizacji jest inne zadanie,
ujęte w budżecie obywatelskim – przygotowanie terenu zielonego dla osób
starszych przy ul. 1 Maja 318-326. Na
otoczonej żywopłotem powierzchni ponad 814 m², wśród trawy i iglaków, staną ławki oraz stoliki z siedziskami. In-

Prawie 1500 m² powierzchni w parku w Nowym Bytomiu przeznaczonych zostało do dyspozycji czworonogów i ich właścicieli.

Wykonana w ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej 15 km trasa rowerowa zostanie wydłużona! Już za niespełna dwa miesiące
rowerzyści będą mogli dojechać nią do Katowic oraz ośrodka ,,Przystań” w Kochłowicach. Wszystko za sprawą dwóch nowych odcinków trasy o łącznej długości blisko 2,4 km, które swój początek będą miały przy ul. Piłsudskiego. Miasto rozstrzygnęło właśnie przetarg na realizację tego zadania.

Rowerem do ,,Przystani” i Katowic
– W tym roku oddamy do użytku ponad 14 km nowych tras i ścieżek rowerowych. Zdajemy sobie sprawę, że jest
to kropla w morzu potrzeb, ale musimy
pamiętać, że do 2012 takich dróg dla
rowerzystów mieliśmy w Rudzie Śląskiej niespełna 8,5 km – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Wierzę, że
z każdym rokiem pod tym względem
będzie już coraz lepiej, ponieważ
w Rudzie Śląskiej, jak i w innych miastach, musimy stawiać na infrastrukturę rowerową, która jest podstawą
budowy dobrego systemu komunikacji
miejskiej – dodaje.

Oddana w ubiegłym roku do użytku
15 km trasa rowerowa swój początek
ma w rejonie ul Zabrskiej w Zabrzu,
a koniec w pobliżu ośrodka Radoszowy w Kochłowicach. Nowe odcinki
rozpoczynać się będą przy ul. Piłsudskiego na wysokości ul. Księżycowej.
Pierwszy z nowych odcinków o długości ok. 600 m poprowadzony zostanie wzdłuż ul. Piłsudskiego do granicy
z Katowicami. – Po obu stronach ulicy, w miejscu istniejących poboczy asfaltowych, powstaną jednokierunkowe
drogi rowerowe. Pasy rowerowe o szerokości 1,5 m zostaną pokryte farbą

w kolorze czerwonym. Dodatkowo wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome drogi rowerowej – wylicza Jacek Otrębski z Wydziału Dróg
i Mostów.
Drugi z nowych odcinków trasy rowerowej o długości blisko 1,8 km poprowadzony zostanie od ul. Piłsudskiego do ośrodka ,,Przystań”. – Tutaj
prace polegać będą głównie na oznakowaniu, uporządkowaniu i wyrównaniu istniejących ścieżek leśnych. Dodatkowo w rejonie ośrodka ,,Przystań”
powstanie miejsce odpoczynku dla rowerzystów – tłumaczy Jacek Otrębski.

Powstała w ubiegłym roku czerwona trasa rowerowa będzie miała swoja kontynuację.

Na realizację prac w ramach inwestycji wykonawca ma czas do końca
września. Kosztować będą one blisko
80 tys. zł.
Obecnie w mieście istnieje 25,67
km ścieżek oraz szlaków rowerowych.
Na koniec roku będzie ich
o prawie 15 km więcej. Przypomnijmy, że do końca sierpnia przebudowane zostaną trzy istniejące szlaki tury-

westycja warta ponad 120 tys. zł ma się
zakończyć jeszcze w tym miesiącu.
Ponadto opracowywana jest dokumentacja projektowa dla budowy parkingów w rejonie ul. 1 Maja 318-326.
Prace ruszą na przełomie III i IV kwartału tego roku. Z kolei na przełomie
września i października do użytku
mieszkańców zostaną oddane tereny rekreacyjne w dzielnicy Godula i park aktywności w dzielnicy Bykowina. Rozstrzygnięty został także przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej wybrukowania i oświetlenia ul.
Cichej w Bielszowicach. Realizację
tych robót budowlanych przewidziano
na przyszły rok.
Podobne inicjatywy mają szansę na
realizację także w ramach budżetu obywatelskiego na przyszły rok. 21 sierpnia
rozpoczęło się głosowanie na projekty
inwestycji, które realizowane będą
z tych środków. Do dyspozycji mieszkańców Rudy Śląskiej przeznaczonych
zostało prawie 2,5 mln złotych. Mieszkańcy swojego wyboru mogą dokonać
spośród 29 projektów o charakterze
dzielnicowym i ogólnomiejskim.
TK

styczne, położone w południowej części miasta o łącznej długości 11 km.
Ponadto jesienią nowe ścieżki rowerowe powstaną wzdłuż ul. 1 Maja
w Czarnym Lesie oraz wzdłuż ul. Górnośląskiej w Bykowinie. Razem będzie to 1,2 km nowych tras. Kolejna
ścieżka rowerowa o długości 0,8 km
przybyła już w mieście dzięki otwarciu dla ruchu w marcu tego roku ul.
Bielszowickiej.
Szczegółowe informacje o rudzkich
ścieżkach i trasach rowerowych można znaleźć na stronie internetowej
miasta www.rudaslaska.pl/rowerowaruda. Przypominamy również, że
mieszkańcy za pośrednictwem adresu
mailowego rower@rudaslaska.pl mogą przesyłać uwagi oraz propozycje
dotyczące infrastruktury rowerowej
w mieście.
TK
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Aquadrom Key Fashion

Modelki zaprezentowały przygotowaną specjalnie na tę okazję kolekcję Furelle, projekty Patrycji Szlażko,
Atelier Marco, Just Unique, EMC Studio, Hoboth&Smollosch z Goes to M, Chiaro, G-Style oraz Areny.

Projektanci kolekcji wraz z goścmi specjalnymi oraz organizatorami imprezy.

O fryzury zadbał Damian Duda, wicemistrz świata i mistrz Polski.

Modelki zaprezentowały się m.in. w kreacjach Grażyny Pander-Kokoszki z ,,G-Style”.

Pokaz odbył się w basenie z ruchomym dnem.

„Piknik z bajlagą”
Ciepły, świeży chleb z tradycyjnego
„piekaroka”, muzyka z akordeonu
i śląskie „szlagry” – to propozycja na
udane zakończenie wakacji. W ostatnią sobotę sierpnia (30.08.), w południe, przy tradycyjnym rudzkim „piekaroku”, rozpocznie się „Piknik z bajlagą”.
To kolejna okazja, by skosztować
chleba, jaki piekły nasze mamy i babcie oraz miło spędzić czas. Każdy będzie mógł poczęstować się „sznitą”
świeżo upieczonego „rudzianina”,
z tradycyjnego, domowego pieca chle-

bowego i zjeść ją z własną „bajlagą”.
– Ten świeży, pachnący chleb wypiekany w dawnych „piekarokach”
spożywano z „bajlagą” – mówi dr Joanna Świtała-Mastalerz, rudzianka,
autorka publikacji folklorystycznych.
– „Bajlagą” mogło być wszystko, co
można było położyć na „sznicie” (kanapce) lub włożyć do „klapsznity”
(pomiędzy dwie kromki chleba): kiełbasy różnego gatunku, sery, jajka ugotowane na twardo i pokrojone w plasterki, różnorodne pasty (np. jajeczna,
śledziowa – hekele), dżemy i powidła,

Rudzki Informator Samorządowy

„tuste” z pokrojoną cebulą, a nawet
gęsta kwaśna śmietana posypana cukrem – tłumaczy pani Joanna.
„Bajlagę”, przygotowaną według
własnych upodobań, najlepiej mieć
w koszu piknikowym, by móc zrobić
sobie wyjątkową „klapsznitę” i delektować się nią przy dźwiękach akordeonu i śląskich „szlagrach”. Podczas
pikniku odbędzie się również głosowanie na najciekawszą i najsmaczniejszą „bajlagę”. – Zachęcam do wzięcia
udziału w pikniku i przygotowania
swojej „bajlagi”. Osoba, która przy-

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Na „Piknik z bajlagą” zapraszamy 30 sierpnia.

niesie ze sobą coś oryginalnego do
chleba, zostanie nagrodzona – zapowiada Renata Młynarczuk, naczelnik

Wydziału Komunikacji Społecznej
i Promocji Miasta.
IM
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WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!
Salon Wróżb
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska
(Halemba)
Wróżka
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Jessika Riszke
córka Karoliny i Dariusza
ur. 9.08. (2960 g i 52 cm)

Hanna Śliwa
córka Doroty i Tomasza
ur. 10.08. (3230 g i 55 cm)

Bartosz Kapłon
syn Angeliki i Łukasza
ur. 10.08. (3270 g i 55 cm)

Józef Szczyciński
syn Anety i Jana
ur 9.08. (3200 g i 57 cm)

Aleks Kosiecki
syn Eweliny i Adriana
ur. 11.08. (3680 g i 54 cm)

Gabriel Paluch
syn Izy i Daniela
ur. 9.08. (3380 g i 53 cm)

Kacper Grabiec
syn Anny i Sławomira
ur. 13.08. (3740 g i 60 cm)

Barłomiej Mikuda
syn Małgorzaty i Łukasza
ur. 12.08. (3150 g i 53 cm)

Hanna Urzynicok
córka Joanny i Jarosława
ur 12.08. (4150 g i 59 cm)

Maja Dreszer
córka Katarzyny i Józefa
ur. 12.08. (3750 g i 58 cm)

Paulina Sobala
córka Agnieszki i Łukasza
ur. 13.08. (1990 g i 46 cm)

Jagoda Lemieszek
córka Anny i Dariusza
ur. 2.08. (2400 g i 56 cm)

Jan Paweł Golba
syn Katarzyny i Aleksandra
ur. 15.08. (2800 g i 52 cm)

Leon Drozdowski
syn Blanki i Dawida
ur 14.08. (3400 g i 55 cm)

Bartek Szkudlarek
syn Julii i Patryka
ur. 15.08. (3770 g i 55 cm)

Jakub Olech
syn Sandry i Mirosława
ur. 15.08. (3600 g i 57 cm)

Anna Słaboń
córka Beaty i Arkadiusza
ur. 11.08. (2700 g i 54 cm)

Wiktoria i Karolina Łyko
córki Moniki i Damiana
ur. 11.08. (2400/2200 g
i 59/57 cm)

Michał Psorek
syn Sandry i Marcina
ur 18.08. (3930 g i 53 cm)

Ignacy Olszewski
syn Joanny i Grzegorza
ur. 14.08. (3300 g i 54 cm)

Zuzanna Til
córka Brygidy i Marcina
ur. 16.08. (3040 g i 52 cm)

Robert Słaboszewski
syn Patrycji i Damiana
ur. 16.08. (3210 g i 56 cm)

Jaś Bukowski
syn Marzeny i Bartosza
ur. 15.08. (2630 g i 51 cm)

Szymon Grajnert
syn Eweliny i Marka
ur 20.08. (3350 g i 52 cm)

Marta Pazera
córka Agnieszki i Pawła
ur. 19.08. (3900 g i 57 cm)

Jakub Pasek
syn Wioletty i Artura
ur. 14.08. (3450 g i 56 cm)

Marcelina Pawlak
córka Marceliny i Tomasza
ur. 19.08. (3090 g i 54 cm)

Szymon Pierzchnica
syn Małgorzaty i Pawła
ur. 19.08. (2940 g i 54 cm)

Jakub Stokowiec
syn Katarzyny i Sebastiana
ur 20.08. (3580 g i 57 cm)

Emilia Żerdzińska
córka Natalii i Dawida
ur. 19.08. (3580 g i 57 cm)

Aproduction

Agnieszka Rolnik

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

pierwsza sesja Twojego malucha

REKLAMA

Baran – Posiadasz teraz niepowtarzalną
szansę na zrealizowanie spraw, które dotąd wydawały się nie do ruszenia. Pojawią się nowe
okazje i możliwości, za sprawą których uda Ci
się wcielić w życie wiele skrytych marzeń.
Byk – Przygotuj się na szok i zdziwienie.
Czekają Cię niespodziewane sytuacje lub gwałtowne zwroty akcji. Uważaj na nerwy, poprzez
aurę planet łatwo będzie Cię wyprowadzić
z równowagi.
Bliźnięta – Czeka Cię męczący tydzień, wiele spraw i gonitwa. Najważniejsze byś pilnował
tego co mówisz – jedno słowo za dużo może
Cię wiele kosztować. Postaraj się gdzieś wyjechać na weekend.
Rak – Wszystkie smutne i nieśmiałe Raki będą w tym czasie radosne, pewne siebie i otwarte
na miłość. Za sprawą planet zapragną żyć pełnią życia, zaszaleć zarówno w uczuciach jak i na
zakupach.
Lew –Korzystaj z odpoczynku, rób wszystko
powoli i dokładnie, a nie popełnisz błędów. Będziesz bardzo zadowolony z randek i spotkań
towarzyskich, w których będziesz uczestniczyć.
Panna – Twoje emocje mogą być skrajne,
dlatego staraj się unikać dyskusji, nie podnoś
głosu nawet w momencie największego zdenerwowania. Zwolnij tempo i nie poświęcaj się teraz wyłącznie pracy.
Waga – Poczujesz przypływ natchnienia,
chęć do zakupów i dbania o urodę. Uda Ci się
upolować coś ekstra, nie tylko na wyprzedażach, ale również na spotkaniach towarzyskich.
Skorpion – Popatrzysz z optymizmem na
swoje sprawy. Popracujesz nad kondycją i zaczniesz dbać o wygląd. Zabawa, imprezy i uprawianie miłości będą Cię mocno kusić. Uważaj
i szalej z głową.
Strzelec – Zrób coś miłego dla siebie i najbliższych osób a poczujesz się znacznie lepiej.
Nawiązuj teraz znajomości, bo masz szansę
znaleźć bratnią duszę, która pomoże Ci w problemach.
Koziorożec – Planety przypomną Ci o zaległych płatnościach oraz badaniach kontrolnych
i innych zaległościach. Jeśli masz kłopot, spytaj
o radę Raka lub Skorpiona.
Wodnik – Możesz teraz być niepotrzebnie
podejrzliwy, nie komentuj zachowań innych,
ani tego, że robią coś za Twymi plecami. Złudzenia mogą doprowadzić do nieodpowiednich
decyzji.
Ryby – Będziesz uczuciowa i wrażliwa. Idź
na koncert, imprezę plenerową albo na kawę
ze znajomymi. Przede wszystkim postaw na
marzenia, nawet te mało realne – wkrótce planety pomogą Ci je urzeczywistnić.
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OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Nowy Świat z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego – z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska
o powierzchni 273 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Halembie
w rejonie ulicy Nowy Świat, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr 3693/7 o powierzchni
28 m2, KW nr GL1S/00011413/6 i nr 3694/7 o powierzchni 245 m2, KW nr GL1S/00022853/2, obręb Halemba, karta
mapy 3.
Do udziału w przetargu będą uprawnieni właściciele nw. działek nr: 1946/5 – KW nr GL1S/00005613/3, 1947/5 – KW nr
5614 R, 1939/5 i 1937/5 – KW nr GL1S/00027683/4, 2498/34 – KW nr 6473 R, 2499/34 – KW nr GL1S/00002271/2.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana nieruchomość
stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nieuciążliwej funkcji usługowej (symbol planu MNU1). Nieruchomość o kształcie trójkąta zlokalizowana jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, jest zatrawiona i porośnięta drzewami oraz krzewami, nie posiada żadnego dojazdu z dróg publicznych i ze wszystkich stron otoczona jest gruntami własności
osób fizycznych.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 42.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 2.10.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do
dnia 24.09.2014 r.: dokonają wpłaty wadium w wysokości 2.100,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu, złożą w sekretariacie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 032/ 24875-63.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ulicy Bytomskiej z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 3018/116 o powierzchni 1656 m2, zapisana na
karcie mapy 1 obręb Orzegów oraz w księdze wieczystej GL1S/00007228/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej (działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów). Nieruchomość własności Gminy
Miasta Ruda Śląska jest wolna od długów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez
jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt.
1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 19.08.2014 r.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego opisana nieruchomość figuruje jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu MW1).
Zbywana nieruchomość położona jest w dzielnicy Orzegów przy ulicy Bytomskiej. Najbliższe otoczenie
stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa oraz tereny zielone. Nieruchomość posiada nieregularny kształt wielokąta. Pod powierzchnią znajduje się część fundamentów po wyburzonym budynku. Dojazd do
zbywanej nieruchomości może odbywać się bezpośrednio z drogi publicznej ulicy Bytomskiej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 211.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej
w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2014 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia 25.09.2014 r. dokonają wpłaty wadium
w kwocie 10.600,00 zł przelewem na konto lub w kasie tut. Urzędu oraz przedłożą przed otwarciem przetargu
wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Zarząd ROD Ziemia Bytomska
w Rudzie Śląskiej
zleci wykonanie
prac remontowych biura
i magazynu
w miesiącu październiku.

Kontakt 607-805-191
lub www.ziemia-bytomska.pl

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śląskiej
przy ul Magazynowej 12
Tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza

o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na podstawie
umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których wartość zgodnie z wyceną
rzeczoznawcy wynosi:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Konstantego Latki 1a/15, 2 p. + k., IV piętro
ul. Heleny Modrzejewskiej 14a/1, 3 p. + k., parter
ul. Heleny Modrzejewskiej 8c/7, 2 p. + k., III piętro
ul. Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro
ul. Karola Goduli 25a/7, 1 p. + k., poddasze
ul. Czereśniowa 16b/19, 1 p. + k., IV piętro
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro
ul. Przedszkolna 12/10, 2 p. + k., I piętro

o pow. 50,64 m2
o pow. 58,60 m2
o pow. 38,00 m2
o pow. 38,00 m2
o pow. 22,00 m2
o pow. 27,90 m2
o pow. 37,00 m2
o pow. 45,10 m2

119.685,- zł
119.878,- zł
84,040,- zł
88.660,- zł
41.930,- zł
67.460,- zł
91.345,- zł
93.484,- zł

w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Piotra Niedurnego 38b/20, 2 p. + k., II piętro
ul. Jana Smolenia 2a/2, 2 p. + k., parter
ul. Chorzowska 25a/1, 1 p. + k., parter
ul. Ks. Jana Szymały 4c/4, 2 p. + k., parter
ul. Piotra Niedurnego 38c/92, 2 p. + k., IX piętro
ul. Pokoju 3/26, 1 p. + k., IV piętro

o pow. 37,80 m2
o pow. 35,80 m2
o pow. 28,20 m2
o pow. 44,30 m2
o pow. 37,50 m2
o pow. 23,70 m2

88.140,- zł
77.994,- zł
63.938,- zł
104.700,- zł
92.440,- zł
49.000,- zł

w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Królowej Jadwigi 6a/2, 1 p. + k., parter
ul. Antoniego Zielińskiego 2/1, 2 p. + k., parter
ul. Walentego Fojkisa 8/21, 1 p. + k., IV piętro
ul. Bytomska 5c/4, 2 p. + k., I piętro

o pow. 38,00 m2
o pow. 51,25 m2
o pow. 35,98 m2
o pow. 50,49 m2

84.560,- zł
111.800,- zł
79.400,- zł
125.930,- zł

w Rudzie Śl. – Kochłowicach:
ul. Oświęcimska 85b/53, 2 p. + k., X piętro

o pow. 43,82 m2

86.140,- zł

w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 3a/38, 4 p. + k., VII piętro

o pow. 70,10 m2

144.169,- zł

w Rudzie Śl. 1:
ul. Wolności 7a/4, 2 p. + k., I piętro

o pow. 47,00 m2

120.013,- zł

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej
ważności winien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem ceny wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu (należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące
zwrotu i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12, pokój 121, we wszystkie dni robocze od
godz. 8.00 do 14.00. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek ma obowiązek
zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr
67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek
zostanie o tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym
samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii
notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 miesiąca od dnia wpłaty
całej należności. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona
kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej
zmianie adresu do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji
kierowanej na adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w
nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd
Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt
hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej
treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani
oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt
łącznie z wymianą okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni, tel.
248-24-11 wew. 209.

OGŁOSZENIA

 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044055!
 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 50183-55-81.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis.
Tel. 605-109-517.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983057, 784-699-569.
 Kompleksowe remonty mieszkań,
profesjonalnie i solidnie. Tel. 602-445909, repostor@poczta.fm.
 Pożyczka w domu. Tel. 780-116672.
 A masz pilne wydatki? Gotówka do
25.000.-zł, tel. 728-874-276, 668-681880.
 Gotówka na dowolny cel zadzwoń, tel.
32 230-39-27, 516-663-600.
 Ale szybka i elastyczna pożyczka do
25.000.-zł. Tel. 698-959-501, 517-457077.

 KREDYTY KONSOLIDACYJNE,
GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ 888-48-48-68.

 Wirek M-4, 60 m2, 120 tys. VestraLocum.
pl 600-445-053

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-0388, 32 242-26-27.

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

 Bykowina, M-3, 75 tys. VestraLocum.pl
600-445-053.
 Orzesze Gardawice 7000 m2 budowlane
70 zł/m2. Tel. 501-361-504.
 Działki budowlane Orzesze Zawada 750
m2 – 60 tys. Tel. 501-361-504.
 Do wynajęcia kawalerka w Goduli. Tel.
509-147-563.

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

 Do wynajęcia dwupokojowe 50 m2, nowe
budownictwo, Nowy Bytom. Tel. grzecznościowy 607-576-177.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 108 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Sprzedam mieszkanie 64 m2 z garażem.
Tel. 501-018-217.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m2, 95
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Do wynajęcia 1-pokojowe mieszkanie w
Goduli. Tel. 601-875-010.

 Kochłowice, nowy dom, 138 m2, 570
tys., www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
 Bykowina, jednopokojowe, 38 m2, 72
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Godula, dwupokojowe, 50 m , 120 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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 NOWE domy szeregowe od 105 m2, od
255 tys. w Kochłowicach i Kłodnicy. www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692,
691-523-055.
 Orzegów –SUPER OKAZJA – sprzedam, 38 m2, 35 tys., c.o., łazienka. GABRIEL, tel. 607-706-692.
 Nowy dom szeregowy Okazja! 255
tys.zł., pogranicze Bykowiny i Kochłowic. GABRIEL, tel. 607-706-692.
 Bykowina – dom wolnostojący, 270 m2,
działka 600 m2, cena 515 tys. GABRIEL, tel.
691-523-055.
 Kupię mieszkanie w Rudzie Śl. (oprócz
4. piętra) 731-765-095.
 M-2, Bielszowice, 33 m2, 65 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 M-2, Wirek, 30 m2, 55 tys. LOKATOR,
tel. 793-396-040.

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

PRACA
 Zatrudnię: kierowcę kat C., operatora koparko-ładowarki i operatora dźwigu z doświadczeniem. Praca na terenie woj.śląskiego. Tel. 601-512-389.
 PPHIU BEDAMEX, ul. Halembska 113,
Ruda Śląska, zatrudni pracowników: murarz- tynkarz, pracownik w specjalności
ogólnobudowlanej na samodzielne stanowisko. Tel. 32 242-24-11, od 7.30 do 14.30.
 Chcesz zostać opiekunką osób starszych w Niemczech? Oferujemy: legalne
zatrudnienie (niemiecka umowa o pracę,
karta AOK), wynagrodzenie max. 1500 euro
netto/ miesięcznie, bezpłatny dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie. Zgłoś się do
nas! Tel: 71 707-26-69, biuro@pﬂegeengel24std.com, www.pl.pﬂegeengel24std.
com

 Sprzedam ogródek działkowy, ok. 400
m2, Bielszowice ,,Biała Róża”, tel. 601-750099.

 Firma Euro-Locks z Rudy Śląskiej poszukuje pracowników o specjalności technik
mechanik. Mile widziana znajomość obróbki plastycznej na zimno. Proszę wysyłać CV
na adres: personel@euro-locks.pl.

 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe, kompletnie umeblowane. Nowy Bytom,
ul. Chorzowska 12. Tel. 600-293-954.

 ELEKTRYKA zatrudnię. Tel. 608-041834.


Do wynajęcia Godula dwupokojowe
650 zł. Tel. 606-717-534.
 Do wynajęcia Ruda Śląska 4 dwupokojowe, umeblowane, wyremontowane. 800
zł. Tel. 606-717-534.
 Wynajmę lokal użytkowy na parterze 64
m2 Wirek 1 Maja 793-017-323

MOTORYZACJA

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych pracowników ogólnobudowlanych (wykończenia), instalatorów wod.-kan.
i c.o., elektryków z uprawnieniami. Prawo
jazdy mile widziane. Nawiążemy również
współpracę z małymi ﬁrmami budowlanymi. Kontakt tel. 696-099-922, 604-908-300.
 Dam pracę przy obejściu w gospodarstwie rolnym w Rudzie Śląskiej. Mile widziana umiejętność obsługi ciągnika rolniczego. Tel. 605-942-109.

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo,
Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507572-625.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
 AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.

 M-2, Bykowina, 36 m2, 68 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

ZŁOMOWANIE

 M-3, Bykowina, 40 m2, 79 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

 M-3, Halemba, 48 m2, 120 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 M-4, Bykowina, 60 m2, 139 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

 Zatrudnimy montera z komunikatywną
znajomością języka niemieckiego, znajomością rysunku technicznego i izometrycznego
do pracy w Niemczech, aplikacje proszę wysyłać na adres mailowy: praca@mpm-group.
pl, tel. 63 248-21-00

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.
 Antikpol, skup antyków, tel. 883-792-678.
 Akcje kompanii węglowej, holdingu węglowego. Tel. 507-851-852.

ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl
OKAZJA bliźniak
Posiadłość dochodowa
Dom wolno stojący Halemba
Dom wolno stojący Halemba
Świętochłowice
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Wirek (bez prowizji!!!)
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Wirek
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Godula (rezerwacja!!!)
M-3 Ruda Śl.-Ruda
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-4 Ruda Śl.-Ruda
M-4 Ruda Śl.-Bykowina
M-5 Ruda Śl.-Wirek
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
M-5 Ruda Śl.-Ruda
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
M-2 Mikołów-centrum
M-3 Ruda Śl.-Bykowina
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Bielszowice
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.-Bykowina
Bytom Karb/Konstytucji
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl. - Ruda
Ruda Śl. - Wirek
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl. - Wirek, sprzedaż
wynajem
Zabrze Makoszowy

75 m2
145 000 zł
207/1881 m2 800 000 zł
252/680
780 000 zł
250/682
460 000 zł
3174 m2
165 zł/m2
pow. od 814 m2 65 000 zł
2
pow. od 956 m 75 000 zł
2
37 m
85 tys. zł
35 m2
75 tys. zł
35 m2
95 tys. zł
38 m2
95 tys. zł
40 m2
135 tys. zł
2
43 m
65 tys. zł
2
43 m
99 tys. zł
43 m2
159 tys. zł
45 m2
112 tys. zł
48 m2
109 tys. zł
50 m2
140 tys. zł
51 m2
119 tys. zł
52 m2
147 tys. zł
2
55 m
85 tys. zł
57 m2
140 tys. zł
55 m2
135 tys. zł
76 m2
195 tys. zł
70 m2
199 tys. zł
78 m2
205 tys. zł
95 m2
198 tys. zł
113 m2
69 tys. zł
38 m2
110 tys. zł
44 m2
1000 zł/m-c
39 m2
1000 zł/m-c
38 m2
1100 zł/m-c
38 m2
1000 zł/m-c
42 m2
1000 zł/m-c
200 m2
55 tys. zł
167 m2
260 tys. zł
137 m2
275 tys. zł
2
60 m
183 tys. zł
51 m2
149 tys. zł
180 m2
5900 zł/m-c
137 m2
2800 zł/m-c
80 m2
2200 zł/m-c
37 m2
600 zł/mc
2010 m2
600 tys. zł
2010 m2
10 tys. zł/mc
2
1022 m
120 tys. zł

ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl | tel. 32 248-60-97

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.

 www.nieruchomoscigabriel.pl poszukujemy
mieszkań, domów, parcel. Tel. 607-706-692.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791669-630.

DZIAŁKI DOMY

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

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

 Poszukujemy do pracy w Niemczech kobiet z komunikatywną znajomością języka
niemieckiego. Praca polega na prowadzeniu
gospodarstwa domowego i organizowaniu
czasu wolnego osobom starszym. Zainteresowane osoby prosimy przesyłać aplikacje
na adres mailowy praca@mpm-group.pl.

WYNAJEM

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

 Ruda 1, M-3, 41 m2, 94 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

 Emeryt poszukuje pracy jako stróż. Prawo jazdy kat. B. Tel. 665-756-240

LOKAL

USŁUGI


Pomoc prawna przy zakładaniu
wspólnot mieszkaniowych. CONSENSIO, Ruda Śląska. Tel. 32 244-30-79,
kom. 601-934-091.

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

DZIAŁKI. KOM.

 M-4, Wirek, 55 m2, 110 tys. LOKATOR,
tel. 793-396-040.

OGŁOSZENIA DROBNE
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www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie
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Wiadomości Rudzkie 27.08.2014

Rugby

Czas przygotowań
Na dwa tygodnie przed pierwszym
meczem w sezonie 2014/2015 pierwsza drużyna K. S. RUGBY Ruda Śląska odbyła serię treningów pod
okiem przybyłego na zaproszenie
klubu Ivána Carróna, argentyńskiego
trenera rugby z ponad 30-letnim stażem, obecnie szkoleniowca w zespole Atletico Madryt. W rolę tłumacza
z hiszpańskiego wcieliła się zawodniczka rudzkiego klubu Sylwia Hain,
która przez kilka lat grała po okiem
Ivana.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
na Burloch Arenie poświęcone były
głównie formacji młyna, zachowaniu

i technice w młynie dyktowanym
oraz poprawie techniki szarży. Treningi te z pewnością pomogły
w przygotowaniach się do rundy jesiennej, gdyż Gryfy znajdują się już
na ostatniej prostej do okresu startowego.
Rudzcy rugbiści rozegrali również
ostatni sparing przed rundą jesienną.
Na Burloch Arenę zawitał ekstraligowy zespół JUVENII Kraków. Po
wspólnym treningu rozegrano 40minutowy test mecz, który zakończył
się wynikiem 30:5 dla przyjezdnych.
K. S. RUGBY Ruda Śląska wystąpił w składzie: Dawid Mańkow-

ski, Adam Mazella, Dominik Bryński, Daniel Dyjas, Krzysztof Jopert,
Jan Muc, Tomasz Wojnowski, Łukasz Ruda, Patryk Maniecki, Marcin
Mucha, Jakub Skoczylas, Jan
Klyszcz, Paweł Siwula, Artur Stankiewicz.
Start ligi już 7 września br. – na
Burloch Arenę przyjeżdża zespół
AZS-u UZ Zielona Góra, następnie
zawodników czeka wyjazd do Pruszcza Gdańskiego na mecz z tamtejszymi Czarnymi (20-21.09). Trzecia
kolejka II ligi odbędzie się w dniach
27-28 września – na Burloch Arenę
zawita Chaos Poznań.

Sparing zakończył się wynikiem 30:5 dla przyjezdnych.
OGŁOSZENIE

FUTSAL

Remis z Wisłą

Przeciwnik postawił rudzianom wysoko poprzeczkę.

Remisem zakończył się kolejny
sparing Gwiazdy Ruda Śląska.W sobotę ( 23.08.) przeciwnikiem rudzian
był mocny zespół Wisły Krakbet Kraków.
Wynik został ustalony w drugiej
połowie. W tej części gry to drużyna
Wisły częściej utrzymywała się przy
piłce. Zawodnicy białej gwiazdy objęli prowadzenie po podbramkowym
zamieszaniu i samobójczym strzale
Łuszczka. W 37. minucie meczu do
wyrównania doprowadził Hewlik,
wykorzystując przedłużony rzut karny.
– Myślę, że był to bardzo fajny
mecz, rozgrywany na wysokim poziomie i w szybkim tempie. W drugiej
połowie nie wykorzystaliśmy paru sytuacji, ale dość dobrze wyglądała nasza gra w obronie. Druga połowa obnażyła kilka naszych błędów, aczkolwiek z zaangażowania, wyniku i gry
można być zadowolonym – mówił po
meczu trener Gwiazdy Tomasz Klimas.
Gwiazda Ruda Śląska
1:1 (0:0) Wisła Krakbet Kraków
Gwiazda: Waszka, Mężyk, Lubczyński, Łuszczek, Działach, Hew-

lik, Bubec, Pękala, Piasecki, Siadul,
Grudzień, Szachnitowski, Białek,
zaw. testowany.
Trener:Tomasz Klimas

Sportowy rozkład jazdy
Piłka nożna – III liga
30 sierpnia (sobota), godz. 17.00
Skalnik Gracze – Grunwald Ruda
Śląska
Piłka nożna – IV liga
27 sierpnia (środa), godz.17.30
Slavia Ruda Śląska – Unia Ząbkowice
30 sierpnia (sobota), godz. 17.00
Raków II Częstochowa – Slavia Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa
– grupa II
27 sierpnia (środa), godz.18.00
TKKF Zuch Orzepowice – Urania
Ruda Śląska
27 sierpnia (środa), Sokół Orzesze
– Wawel Wirek
30 sierpnia (sobota) Wawel Wirek
– Orzeł Mokre
30 sierpnia (sobota) Urania Ruda
Śląska – MKS Zabrze-Kończyce

SPORT

W skrócie

Piłka nożna – III liga

Wydarte punkty
Mimo że Małapanew Ozimek grała
przez większość meczu bez jednego
zawodnika, to zwycięstwo Grunwald
zapewnił sobie dopiero w ostatnich
minutach. W sobotę (23.08.) dwie
bramki na wagę trzech punktów zdobył Szpoton.
Po raz kolejny początek meczu nie
okazał się dobry dla rudzian. W 11.
minucie sędzia podyktował rzut karny
dla gości. Jedenastkę wykorzystał Marzec. Na szczęście dla gospodarzy już
sześć minut później po dobrej akcji Jagodzińskiego do remisu doprowadził
Szpoton. W 20.minucie czerwoną
kartkę otrzymał zawodnik gości, co
sprawiło, że pełną kontrolę nad meczem przejęli rudzianie. Do pełni
szczęścia wystarczyło tylko szybko
strzelić bramkę. Jednak kolejne dobre
akcje nie przynosiły upragnionego gola. Kamień z serca kibicom i piłka-

rzom spadł dopiero w 89.minucie, gdy
swoją drugą bramkę zdobył Szpoton.
– Jestem zadowolony z 3 punktów,
ale nie z gry zespołu na początku spotkania. Najważniejsze w piłce jest to,
co wpada do sieci i dzisiaj byliśmy o tę
bramkę lepsi. Stworzyliśmy z 5-6 sytuacji, po których mogliśmy już spokojnie prowadzić do przerwy i kontrolować mecz, a tak do końca było nerwowo. Na szczęście mamy w zespole takiego zawodnika jak Tomasz Szpoton,
który rozstrzygnął spotkanie na naszą
korzyść – mówił po meczu trener „zielonych” Jacek Bratek.
W minionym tygodniu Grunwald
grał swój mecz jeszcze w środę
(20.08.) z zespołem BKS-u Stal Bielsko-Biała. Drużyna BKS-u przeważała od pierwszych minut i po pierwszej
połowie zasłużenie prowadziła już
1:0. Początek drugiej części gry też

Piłka nożna – IV liga

Raz ,dwa, trzy i porażka
Trzy punkty stracili zawodnicy Slavii w wyjazdowym meczu z Zielonymi Żarki. Luki w defensywie pozwoliły gospodarzom aż trzy razy znaleźć
drogę do bramki rudzian.
Pierwszą bramkę gospodarze zdo-

byli już w 14. minucie. Slavia szybko
zabrała się do odrabiania strat, jednak
liczne akcje nie przynosiły pożądanego rezultatu. Drugi cios padł w 63. minucie, gdy dobrą akcję zakończył
Gliński. Trzy minuty później końcowy

TABELA III LIGI
Grupa: opolsko-śląska

Grunwald zdołał wygrać z osłabioną drużyną Małapanewu.

nie ułożył się rudzianom. W 53. minucie Grunwald stracił kolejną bramkę.
Mimo lepszej gry „zielonym” nie udało się już zmienić wyniku spotkania.

BKS Stal Bielsko-Biała 2:0(1:0)
Grunwald Ruda Śląska
Grunwald Ruda Śląska 2:1 (1:1)
Małapanew Ozimek

wynik ustalił Mużyłkowski strzelając
bramkę głową.
– Na pewno porażka boli, bo przyzwyczailiśmy się, że w meczach wyjazdowych gramy dobrą i skuteczną piłkę. W tym meczu zawiódł cały zespół
jeśli chodzi o grę w defensywie. Prowadziliśmy grę i stwarzaliśmy sobie
sytuacje, jednak nie umieliśmy ich wykorzystać. Daliśmy zbyt dużo swobody
przeciwnikowi pod naszą bramką i za-

kończyło się to stratą trzech bramek –
mówił po meczu trener Slavii Marek
Piotrowicz.
Zieloni Żarki 3:0 (1:0) Slavia Ruda
Śląska
Slavia: Strąk – Gancarczyk, Kowalik, Skorupski, Moritz, Wawrzyczek (84. Lach), M. Rejmanowski, D.
Maciaszczyk, T. Rejmanowski, Witor
(62. Szaton), Pożoga (84. Piwczyk).
Trener: Marek Piotrowicz.

Piłka nożna – liga okręgowa

Urania bez punktów
Po wygranej i remisie Urania zaznała smaku porażki. Zespołem, który
w sobotę (23.08.) „wyrwał” rudzianom trzy punkty, była drużyna Wyzwolenia Chorzów.
Mecz lepiej rozpoczęli goście, po
dobrej akcji piłkę do bramki Koperwasa wpakował Brzęczek. Kolejny
cios padł w 36. minucie gry, gdy Pogoda wszedł między czterech obrońców Uranii i jako pierwszy sięgnął
piłki kierując ją wprost do siatki.
W drugiej połowie gra rudzian poprawiła się. W 55. minucie szybka
prosta akcja i wystawienie piłki do

Piechy zakończyło się bramką kontaktową. Chwilę później doskonałą okazje miała Urania. Ponownie strzelił
Piecha, niestety tym razem sędzia doszukał się pozycji spalonej. Kochłowiczanie nie zdołali przechylić szali
zwycięstwa na swoją stronę.
Urania Ruda Śląska 1:2 (0:2)
Wyzwolenie Chorzów
Urania: Koperwas, Barczak, Koniorczyk, Szymański (‘46 Hejdysz),
P. Grzesik (‘76 Kamieński), Bocian
(‘46 Mzyk), Gabryś, Musiał, Kornas, Piecha, Stawowy (‘36 Żak)
Trener: Stanisław Mikusz

Piłka nożna – liga okręgowa

Zasłużone zwycięstwo
W sobotę drużyna Wawelu wygrała
z drużyną Czarni Pyskowice 2:1.
Wszystkie bramki padły dopiero w drugiej połowie.
Pierwsza połowa była widowiskiem
pełnym walki. Pomimo zaciętej gry, to
zawodnicy Wawelu stwarzali sobie wię-

cej akcji. Żadna z dogodnych sytuacji nie
została jednak zamieniona na bramkę.
Po przerwie gra jeszcze bardziej nabrała tempa i przyniosła rudzianom
pierwszego gola. Po dośrodkowaniu
z rzutu rożnego, piłkę do bramki skierował Grzywa. Dość szybko jednak przy-
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Urania nie zdołała wyrównać.

szło wyrównanie, piłka po strzale gości
trafiła na polu karnym w rękę jednego
z obrońców Wawelu. Sędzia bez zastanowienia wskazał na jedenasty metr,
a goście zamienili karnego na gola. Rudzianie parę minut później odpowiedzieli na to wyrównanie. W 80. minucie
D. Majnusz przeprowadził piękną akcję
pokonując dwóch obrońców i dograł na
wolne pole Rutkowskiemu, który ustalił wynik na 2:1

– Pokrzyżowała nam plany w pierwszej połowie nieskuteczność, bo mogliśmy wygrywać do przerwy. Potem dalej atakowaliśmy i zostaliśmy za to
wynagrodzeni – mówił po meczu trener Wawelu Jarosław Zajdel. – Zasłużyliśmy na zwycięstwo w tym meczu,
mieliśmy więcej sytuacji niż przeciwnik – dodał.
GKS Wawel Wirek 2:1 (0:0) Czarni
Pyskowice

1. Polonia Bytom

6

16 18-4

2.Polonia Łaziska Górne

6

14 9-2

3.Grunwald Ruda Śląska

7

13 12-7

4.Odra Opole

6

13 11-9

5. LKS Czaniec

7

12 7-4

6.Szombierki Bytom

7

12 9-7

7.GKS 1962 Jastrzębie

7

11 10-8

8.Pniówek Pawłowice Śląskie 7

11 7-6

9.Skra Częstochowa

7

10 4-5

10. BKS Stal Bielsko-Biała

7

10 8-7

11.Rekord Bielsko-Biała

7

10 12-9

12.Swornica Czarnowąsy

7

10 10-11

13.Ruch Zdzieszowice

6

10 6-7

14.Górnik II Zabrze

7

10 15-12

15.Górnik Wesoła

7

9

12-3

16.Małapanew Ozimek

7

4

4-15

17. Podbeskidzie II

7

4

7-9

18. Ruch II Chorzów

7

4

11-20

19.Piast II Gliwice

7

4

8-12

20. Skalnik Gracze

7

2

8-21

Zapaśnicze wieści
Po ponad rocznej przerwie spowodowanej kontuzją stawów barkowych
treningi wznowił Adrian
Hajduk. Zawodnik Slavii
przeszedł dwie operacje
i bardzo długą rehabilitację. W chwili obecnej stan
zdrowia Adriana jest coraz lepszy i przy ścisłej
współpracy z terapeutami
powoli wprowadzany jest
on w trening.
Przypomnijmy, że Adrian Hajduk ma 25 lat
i jest sześciokrotnym Mistrzem Polski Seniorów
w zapasach w stylu wolnym. Ostatnio na macie
widzieliśmy go w maju
2013 podczas mistrzostw
Polski w Komornikach,
gdzie zdobył swój kolejny
tytuł.
W dniach 24.08-5.09 Adrian weźmie udział w zgrupowaniu Kadry Narodowej
w Spale.
Start na Młodzieżowych
Igrzyskach Olimpijskich
w Nankinie zaliczyła Natalia Strzałka. Eliminacje
w kategorii do 70 kg odbyły się 26.08. Więcej
w kolejnym wydaniu
„Wiadomości Rudzkich”.

Kolumnę sportową zredagował
Robert Połzoń
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