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KREDYT

na każdą kieszeń
• oprocentowanie kredytów
gotówkowych
i konsolidacyjnych już od 5 %
• kredyty hipoteczne,
samochodowe i firmowe
• leasingi
• kredyty bez ograniczeń
wiekowych
• uproszczone procedury

WYDAWCA

Zadzwoń albo
napisz SMS-a
o treści TAK
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26 października 2016 r. (środa) numer 43/1246
BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

668-447-277
ODDZWONIMY
Dojeżdżamy do Klienta

* KREDYTY *

GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
• 15 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy

tel.
731-35-35-35

Najtańsze kredyty
gotówkowe!

BYKOWINA
szt.

WĘDLINY WYRABIAMY
WEDŁUG ORYGINALNYCH
RECEPTUR I WĘDZIMY
NATURALNYM DYMEM,
A ŚWIEŻE, PROSTO Z WĘDZARNI
W SKLEPIE, TRAFIAJĄ
DO NASZYCH KLIENTÓW

549
szt.

WODA
MINERALNA
DOBROWIANKA

10

99
zestaw

1 zł TANIEJ
46

Osobom do lat 18
alkoholu nie sprzedajemy

• GAZOWANA
• NIEGAZOWANA
• 1,5 l

12

45
ZESTAW

PIWO
JASNE
HARNAŚ

385
szt.

OLEJ
BOUTON D’OR

2

69
szt.

164 zł TANIEJ

• SŁONECZNIKOWY, 1 l

3 zł TANIEJ
KAWA
ROZPUSZCZALNA
00

• PLANTEUR DES
TROPIQUES
• 150 g

• 5 x 0,5 l
+ 0,5 l GRATIS

999
szt.

pełna oferta www.intermarche.pl | Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13

1299
szt.

ZNICZ
SZKLANY

• 100 g
• RÓŻNE WZORY

399
szt.

130 zł TANIEJ

Oferta ważna od czwartku 27 października do środy 2 listopada 2016 r. lub do wyczerpania zapasów
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Supernowoczesna
sala czeka na dzieci

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY ŻYWIENIOWE
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MIESZKALNICTWO

Nowe mieszkania z TBS-ami
– Ile nowych mieszkań w najbliższych
latach powstanie w naszym mieście?
– Na wstępie wskazać należy, że miasto
prowadzi politykę mieszkaniową w duchu
zasady zrównoważonego rozwoju, bo budownictwo mieszkaniowe jak i prawidłowe
gospodarowanie mieszkaniami to koło zamachowe lokalnej gospodarki. Staramy się
poprzez nasze działania nie tylko odpowiedzieć na zgłaszane – różne – potrzeby
mieszkańców, ale także atrakcyjną ofertą
przyciągnąć do Rudy Śląskiej osoby spoza
miasta, bo przecież większa liczba mieszkańców to rozwój miasta. Stąd też zaangażowanie miasta w działania mające przynieść w perspektywie 2 – 3 lat ponad 280
nowych, różnego rodzaju lokali mieszkalnych, od mieszkań komunalnych, poprzez
mieszkania w TBS-ach na wynajem bądź do
wykupu, aż po lokale w zabudowie szeregowej i jednorodzinnej. W zakresie współpracy z TBS-ami wymienić należy działania
realizowane z TBS-em Dombud w Będzinie, Regionalnym TBS-em w Chorzowie
oraz Międzygminnym TBS-em w Tarnowskich Górach.
– Na jakim więc etapie jest budowa
mieszkań przy ul. Kędzierzyńskiej
i Czempiela w Rudzie Śląskiej, realizowa-

na przez Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „Dombud” przy współudziale miasta?
– Po pierwsze warto przedstawić współpracę miasta z TBS Dombud sp. z o.o., którą
podjęliśmy jako jedna z pierwszych gmin,
wykorzystując nowe mechanizmy wsparcia
Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja ta prowadzona jest dwuetapowo i polega
na budowie budynków mieszkalnych w rejonie ulic Kędzierzyńskiej i Czempiela
w Rudzie. W pierwszym etapie powstają
trzy, a w drugim etapie dwa budynki mieszkalne. Planowany termin zakończenia
pierwszego etapu inwestycji to II kwartał,
a drugiego do końca 2017 roku. Mieszkania
oddawane będą w standardzie „pod klucz”,
gwarantując możliwość szybkiego zamieszkania zaraz po odbiorze i zostaną wyposażone w instalację elektryczną, wod.-kan.,
indywidualnego ogrzewania gazowego,
RTV, telefoniczną i internetową. Miasto jest
uprawnione do wskazania najemców
w łącznie trzech budynkach (99 lokali
mieszkalnych: 66 w pierwszym etapie budowy i 33 w drugim). Podkreślić należy, że
najemcy wskazani przez miasto zwolnieni
będą z obowiązku wpłaty partycypacji, która wynosi 25 proc. wartości mieszkania.

Kryteriami uprawniającymi do ubiegania
się o przydział mieszkania są: brak tytułu
prawnego do innego lokalu mieszkalnego
w tej samej miejscowości w dniu objęcia
lokalu (za wyjątkiem lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu miasta);
średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekraczający liczony zgodnie
z przepisami regulującymi funkcjonowanie
TBS-ów. Co ważne, pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu będą miały osoby,
które wychowują co najmniej jedno dziecko
własne lub przysposobione oraz posiadają
tytuł prawny do lokalu mieszkalnego należącego do zasobu mieszkaniowego miasta
Ruda Śląska, który zdadzą po przydziale nowego lokalu. Rejestrujemy duże zainteresowanie tymi lokalami, póki co złożono około
100 wniosków i można je nadal składać
w Urzędzie Miasta, a szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Lokalowych.
– Na tym jednak nie koniec współpracy
miasta z TBS-ami...
– Ciekawą propozycję w formule mieszkań na wynajem z docelową własnością
proponuje Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ulicy
Piotra Tomanka w dzielnicy Orzegów. Podstawowym wymogiem jest wpłata połowy

ceny zakupu mieszkania wyliczonej po
ustaleniu kosztów związanych z realizacją
inwestycji. W budynku znajdą się 44 mieszkania wykończone w standardzie „pod
klucz” wraz z garażem podziemnym na 44
miejsca parkingowe. Struktura mieszkań:
39 mieszkań dwupokojowych o powierzchni od 49,84 m kw. do 55,66 m kw. oraz pięć
trzypokojowych o powierzchni od 65,93 m
kw. do 67,06 m kw. Podkreślić należy, że
spółka uzyskała w czerwcu br. pozwolenie
na budowę i formalnie jest gotowa do rozpoczęcia budowy. Jej rozpoczęcie jest jednak uwarunkowane liczbą składanych wniosków. Gdyby okazało się, że jest ich zbyt
mało, rozważymy razem ze spółką budowę
w tradycyjnej formule TBS-ów – z ﬁnansowaniem z BGK. Wnioski o najem lokalu
mieszkalnego dostępne są na stronie internetowej TBS-u (www.regionalnetbs.pl)
i można je składać w siedzibie spółki lub
w Urzędzie Miasta.
– Gdzie jeszcze możemy spodziewać się
mieszkań budowanych w ramach TBS?
– Należy zwrócić uwagę także na naszą
współpracę z Międzygminnym Towarzystwem Budownictwa sp. z o.o., zarządzającym budynkami m. in. przy ul. Kokota
i Cynkowej-Wysokiej. Właśnie w tym rejo-

Foto: JO

Ponad 280 nowych mieszkań ma wkrótce powstać w Rudzie Śląskiej. Można się ich spodziewać w Rudzie, Orzegowie oraz na Czarnym Lesie. Miasto
współpracuje w tym zakresie z TBS-ami, o czym rozmawiamy z Michałem Pierończykiem, zastępcą prezydent miasta ds. gospodarki komunalnej.

nie, na podstawie wydanego w tym roku
pozwolenia na budowę, spółka zleci budowę 42 lokali w zabudowie szeregowej, bliźniaczej i jednorodzinnej. Już w przyszłym
roku rozpocznie się pierwszy etap budowy
ośmiu lokali w zabudowie szeregowej. Finalizujemy także z tym TBS-em aport nieruchomości przy ul. Bytomskiego w Czarnym
Lesie, na której docelowo powinien powstać
kolejny budynek wielorodzinny z mieszkaniami w standardzie TBS. Podkreślić należy, że łącznie współpraca z TBS-ami ma dać
prawie 200 lokali, które adresowane są do
osób o średnich dochodach, które przekraczają kryterium dochodowe, by oczekiwać
na lokal komunalny, ale nie posiadają zdolności kredytowej, by budować lub kupić
lokal na wolnym rynku.
Joanna Oreł
REKLAMA

Rok temu ogłoszono jej otwarcie, dziś informuje o kolejnych nowościach wprowadzonych do listy usług. Stacja BP w Rudzie Śląskiej, przy trasie DTŚ,
wychodzi naprzeciw wymaganiom klientów – tak właśnie stała się centrum obsługi kierowcy – miejscem, w którym można zatankować najwyższej jakości
paliwo, umyć samochód, zrobić zakupy, a na koniec dobrze zjeść i wypić kawę, która zadowoli nawet najbardziej wymagających wielbicieli tego napoju.

BP – tutaj zrobisz niemal wszystko!
Zatankowaliśmy i umyliśmy samochód, może teraz chwila przyjemności? Podczas wizyty w sklepie stacji BP warto zrelaksować się przy ﬁliżance wybornej kawy. Nowy program Barista na Wild Bean Cafe, daje możliwość skomponowania własnej, doskonałej i niezwykle aromatycznej kawy.
Wybór zaczyna się już od rodzaju ziaren kawy – możemy delektować się
smakiem delikatnej kawy Dolce lub intensywnej kawy Forza. Następnie
decydujemy się na konkretny typ kawy i rodzaj mleka – od sojowego aż po
mleko pełnotłuste. – Największą popularnością cieszy się intensywna Flat
White z dodatkiem mleka. Nasze kawy serwuje wyszkolony pracownik, który czuwa nad tym, by kawa zawsze odpowiadała gustom klienta – mówi
Wiktor Szefer. Jeśli jesteśmy zagonieni i na stację wpadliśmy tylko na
chwilę, można zakupić kawę na wynos – podawana jest wtedy w trzech
różnych pojemnościach do wyboru: 50 ml, 230 ml i 340 ml.
Pierwszą motywacją, by udać się na stację benzynową jest oczywiście
konieczność „doładowania” baku. Dlaczego warto wybrać stację BP?
– Stale podnosimy jakość naszych paliw. Teraz wszystkie paliwa BP zawierają opracowaną i przetestowaną przez inżynierów z BP technologię ACTIVE o innowacyjnej formule usuwającej zanieczyszczenia z silnika – tłumaczy Wiktor Szefer, kierownik terytorialny stacji BP w Polsce.
Będąc już na stacji benzynowej można pomyśleć też o czystości pojazdu. Stacja BP w Rudzie Południowej postanowiła zainwestować w najnowocześniejsze myjnie samochodowe – zarówno automatyczną, obsługując
cztery rożne programy, jak i bezdotykową, w której klient korzysta z wysokociśnieniowych dysz. – Korzystamy z najlepszych na rynku środków, pielęgnujących samochody, a nasze urządzenia są w pełni bezpieczne dla karoserii – zaznacza Wiktor Szefer. Oprócz tego na stacji można także odkurzyć wnętrze samochodu, czy sprawdzić poziom ciśnienia powietrza
w oponach.
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Stacja BP znajdująca się przy Alei Powstań Śląskich rozwija także ofertę
gastronomiczną, tak by klient mógł w podróży zjeść dobrze i zdrowo.
Wszystkie serwowane produkty – od kanapek po sałatki i jogurty – przygotowywane są na miejscu. Zarówno wielbiciele słodkości, jak i amatorzy
zdrowego żywienia znajdą coś dla siebie na śniadanie, w porze popołudniowej lub na kolację.
Każda wizyta w stacji BP pozwala na zaspokojenie wielu potrzeb – od
podstawowych do tych, które umilą nasz dzień. Multifunkcyjność stacji nie
kończy się jednak na szerokim wyborze, bo wiąże się także z najwyższą
jakością oferowanych usług. Wprowadzane udogodnienia są kluczem do
sukcesu stacji, która w 25 roku swojej działalności w Polsce może pochwalić się już liczbą 500 działających stacji paliw.

bp DETEEŚKA

Aleja Powstań Śląskich 45 Ruda Śląska 41-700
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SESJA RADY MIASTA

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Godula i Orzegów
po dyskusjach

Obrady pod znakiem podatku

Foto: MB

W poniedziałek, 24 października, kolejne pytania co do funkcjonowania miasta zgłaszali
mieszkańcy Goduli i Orzegowa. Władze miasta zaprosiły na spotkanie w ramach jesiennego cyklu, które tym razem odbyło się w Szkole Podstawowej nr 36.

Październikowa sesja Rady Miasta była tym razem dla odmiany wyjątkowo krótka, a zarazem wszystkie projekty
uchwał zostały przez radnych przyjęte. Główna dyskusja dotyczyła kwestii zmiany podatku od nieruchomości.
Sesja rozpoczęła się jednak tradycyjnie oraz sprawozdania prezydent
miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. W tym punkcie mówiono m.in. o spotkaniach władz
miasta z mieszkańcami dzielnicy, rewitalizacji hałdy, zakupie nowych
samochodów dla rudzkiej policji, zarządzeniu redukcyjnego odstrzału
dzików, które w ostatnim czasie
szczególnie dają się we znaki m.in.
mieszkańcom Halemby, czy o nagrodach dla nauczycieli.
Następnie wiceprezydent Michał
Pierończyk przedstawił stan realizacji
Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska

Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 36.
Na samym początku mieszkańcy wysłuchali informacji na temat najważniejszych
realizowanych lub zaplanowanych inwestycji miejskich oraz tych dotyczących dwóch
północnych dzielnic. Jeśli chodzi o budżet na
2016 rok to miasto przewidziało m.in. kontynuację rewitalizacji ośrodka sportowo-rekreacyjnego Burloch Arena, wyposażenie Placu
Niepodległości w system monitoringu, budowę chodnika przy ul. Starej w rejonie budynków o numerach 4-10, remont chodników przy ul. Floriana, przy ul. Hlonda od
ul. Joanny do ul. Orzegowskiej, a także remont chodnika wraz z wykonaniem ścieżki
rowerowej przy ul. Orzegowskiej. W trakcie
realizacji jest również wprowadzanie strefy
ograniczenia prędkości do 30 km/h przy
ul. Wysockiej, a także wykonanie kolejnych
fragmentów ścieżek rowerowych oraz parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6.
Jedna z mieszkanek pytała o klasy dla
dzieci niepełnosprawnych. – Dlaczego w Rudzie Śląskiej jest tak mało klas dla dzieci niepełnosprawnych? Skoro są dzieci z orzeczeniami, to dlaczego nie otwiera się dla nich
grup? – zwróciła się do władz miasta. – Klasę integracyjną można założyć wtedy, kiedy
jest zgłoszonych od 3 do 5 dzieci w jednej
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klasie. Jeżeli taka klasa nie została utworzona oznacza to, że nie było odpowiedniej
liczby orzeczeń. Przykładowo na lata 20082011 Ruda Śląska musiała zwracać niewykorzystane pieniądze na klasy integracyjne
– tłumaczyła prezydent Grażyna Dziedzic.
Kilku rudzian apelowało także o większą
dbałość o zieleń i porządek przy cmentarzach. Problem ten może być wkrótce rozwiązany. – Niebawem będziemy ogłaszać
przetarg na zarządzanie cmentarzami komunalnymi na okres 10 lat. Potencjalnym
zarządcom stawiamy szereg warunków
i zadań do zrealizowania. Po rozstrzygnięciu przetargu z każdym miesiącem wygląd
naszych cmentarzy powinien się poprawiać
– wyjaśniał wiceprezydent, Krzysztof Mejer.
Swoje obawy wyrazili ponadto działkowicze z ul. Lipińskiej, którzy boją się, że
ich ogródki zostaną zlikwidowane. Zostali
oni jednak zapewnieni, że w najbliższym
czasie plan zagospodarowania przestrzennego, według którego ogródki te są nielegalne, zostanie zmieniony, tak by wspomniany teren miał przeznaczenie właśnie
pod ogródki działkowe.
Magdalena Buchta

na lata 2014 – 2030 i rozpoczęło się
głosowanie nad szeregiem uchwał,
które kolejno zostały przyjęte przez
radnych, a dotyczyły m.in. przesunięć
budżetowych oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta,
a także w sprawie opłat od posiadania
psa. Najwięcej dyskusji wśród radnych
wzbudził jednak temat podatku od nieruchomości, w tym budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Radni mieli jednak wątpliwości odnośnie tego, czy zmiany te nie sprawią,
że wśród przedsiębiorców zmniejszy się
chęć inwestowania w naszym mieście
OGŁOSZENIE

HARMONOGRAM JESIENNYCH
SPOTKAŃ PREZYDENT
GRAŻYNY DZIEDZIC Z MIESZKAŃCAMI:
27.X. – czwartek, godz. 17.00,
Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 170
3.XI. – czwartek, godz. 17.00,
Kochłowice – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3,
ul. Oświęcimska 90.

i tworzenia miejsc pracy. – My wciąż
wspieramy przesiębiorczość w mieście.
A to, czy podatek wzrasta, czy nie, nie
świadczy o naszym pozytywnym czy negatywnym nastawieniu do przedsiębiorców. Bo o warunkach, które są istotne
dla przedsiębiorców, nie tylko decyduje
podatek, ale całe otoczenie. Firmy zaczynają z nami rozmowy nie od pytania
o podatek, tylko jak możemy im pomóc
otworzyć biznes w Rudzie Śląskiej. Pytają, czy wybudujemy drogę, czy położymy chodnik, czy zmienimy linię autobusową, żeby pracownicy mieli dogodny
dojazd. To wszystko wymaga pieniędzy
z naszej strony. Jesteśmy miastem przyjaznym przedsiębiorcom, o czym świadczy m.in. jeden z najniższych, jeżeli chodzi o bezrobocie, wskaźników w regionie – podkreślał wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Ostatecznie w głosowaniu wzięło
udział 21 radnych, siedmiu wstrzymało
się od głosu, a dwie osoby były przeciw. Uchwała została więc przyjęta.
JO
REKLAMA

Leczenie

•
•
•
•

Stomatolog
Chirurg
Ginekolog
Pracownia protetyczna

DERMATOLOG

Dr n. med. Barbara Filipowska
Dr n. med. Agata Filipowska-Grońska
Konsultacje

•
•

Dermatoskopia zmian barwnikowych skóry
Zabiegi laserem Fotona

NZOZ SILVERMED

• Trądziku młodzieńczego
• Trądziku różowatego
• Alergii skóry
• Łuszczycy
• Chorób wenerycznych
• Grzybicy

Laserowe usuwanie
• Brodawek wirusowych
• Blizn potrądzikowych
• Usuwanie przebarwień
• Usuwanie nadmiernego owłosienia
• Leczenie nadpotliwości

| rejestracja@silvermed.com.pl | silvermed.com.pl
ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba | tel. 32 700-77-33, 731-077-667
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Za parkowanie nie tak łatwo ukarać

INTERWENCJE | 26.10.2016

| RUDA

– Czy na „Starym Osiedlu” w Rudzie mógłby ktoś w końcu zapanować nad kierowcami rozjeżdżającymi trawniki? – pyta jeden z mieszkańców tej części
miasta. Rudzianin mieszka w budynku należącym do wspólnoty mieszkaniowej i chciałby, aby w pobliżu jego bloku mieszkańcy nie parkowali na zieleńcach
i trawnikach. – Każdy próbuje stanąć jak najbliżej swojej klatki – stąd ten problem. Tak się niestety nie da – dodaje.
stwierdzić, że nie wszystkie normy regulujące zatrzymanie się i postój pojazdów na drogach publicznych mają
zastosowanie na terenach prywatnych
– tłumaczy Marek Partuś, zastępca komendanta Staży Miejskiej w Rudzie
Śląskiej. – Nie jest to jednak prawo
bezwzględnie obowiązujące – dodaje.
Okazuje się, że ustawodawca przewiduje liczne odstępstwa od tej reguNa drodze wewnętrznej nie musi
ły.
Przykładowo
panować samowolka. Właściciel lub
– właściciel danej
zarządca terenu może wyznaczyć
drogi wewnętrznej
miejsca do parkowania lub
oznaczył ją znakiem
„strefa zamieszkaustawić konkretne znaki (np. zakaz
nia” lub „strefa ruzatrzymywania się), które wprowadzą
chu” – daje to więkokreślone zasady umożliwiające
szą możliwość do
interwencję służb. Z drugiej strony
interweniowania ze
zdarza się, że zarządca lub właściciel
strony Straży Miejterenu miejsca do parkowania
skiej lub policji.
Straż Miejska podwyznaczy właśnie na należących do
kreśla, że warto
niego terenach zielonych.
zgłaszać takie zda-

Foto: MB

W tej sprawie zwróciliśmy się do
Straży Miejskiej. Okazuje się, że parkowanie w okolicach wspólnot mieszkaniowych często rządzi się swoimi
prawami. – „Nieprawidłowe” parkowanie może dotyczyć terenów prywatnych należących do wspólnot mieszkaniowych. Tereny te mogą mieć status
dróg wewnętrznych. Wstępnie można

Problem można rozwiązać np. poprzez ustawienie znaków.
rzenia, informując o dokładnej lokalizacji zaparkowanego samochodu.
– Każda sprawa dotycząca zatrzymania pojazdu na terenach zielonych mu-

Nawet 5 tys. zł kary za palenie liści

si być rozpatrywana indywidualnie
a ukaranie kierującego uzależnione
jest od wielu czynników, takich jak
własność terenu, zgoda zarządcy lub

właściciela, przeznaczenie i dostępność terenu, stan zieleńca itp. – wymienia Partuś.
Magdalena Buchta

| HALEMBA

Straż Miejska prowadzi działania
w sprawie palenia odpadów. Jesień to
rzeczywiście czas, kiedy ten problem
narasta. – Palenie liści i innych odpadów jest wykroczeniem i podlega karze w wysokości od 20 do 500 złotych
– tłumaczy Henryk Szydłowski, kierownik referatu dzielnicowych Straży
Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Kara ta
może być dużo wyższa, jeśli sprawa
traﬁ do sądu. Dzieje się tak w przypadku, kiedy sprawca odmówi przyję-

cia mandatu. Sąd może wówczas wymierzyć karę nawet w wysokości 5 tys.
złotych – tłumaczy Szydłowski.
Zakaz palenia liści i innych odpadów zielonych związany jest z selektywną zbiórką odpadów. – Liście z terenu miasta odbierane są przez przedsiębiorcę, który prowadzi taką działalności na terenie Rudy Śląskiej – tłumaczy Katarzyna Kuberek, zastępca
naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska.

– Przepis mówi, że jeżeli w mieście
jest prowadzona selektywna zbiórka
odpadów, to ich oddawanie jest obowiązkowe i nie ma możliwości ich palenia. Przedsiębiorca, który wygrał
przetarg, odbiera biomasę i przekazuje ją do kompostowni – dodaje.
Jeśli ktoś pali odpady zielone na terenie swojej posesji, musi się więc liczyć z karą. Żeby mógł zostać ukarany,
sprawą musi zająć się Straż Miejska.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: AW

Interwencja naszej Czytelniczki mieszkającej na Halembie dotyczy problemu palenia liści.
– Nie mogę zrozumieć problemu ludzi, którzy palą liście. Przecież odpady można oddać i nie
trzeba za to dodatkowo płacić, a wciąż widzę palące się liście – żali się pani Aleksandra,
mieszkanka Halemby. – Czy Straż Miejska może się bliżej przyjrzeć tej sprawie? – pyta.

W mieście obowiązuje zakaz palenia liści.
REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.
Administrator cmentarza zwraca się z prośbą o wnoszenie zaległych opłat za groby
na cmentarzach komunalnych. Opłat należy dokonywać w punktach usług pogrzebowych Hofman
41-700 Ruda Śląska, ul. Plac Szopena 2 i 41-706 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 63.

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl
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Drzewa do wycinki czekają
Tylko 32 na 86 wniosków z Rudy Śląskiej w sprawie wycinki drzew i krzewów zostało rozpatrzonych w tym roku przez marszałka województwa śląskiego, który obecnie podejmuje tego typu decyzje. Tymczasem z powodu
nierozpatrzonych wniosków część rudzkich inwestycji „stoi w miejscu”.
snością gminy z wyjątkiem działek będących w użytkowaniu wieczystym innych
podmiotów) może wydać wyłącznie marszałek województwa śląskiego. To zmiana
w porównaniu z latami ubiegłymi, kiedy to
decyzję podejmowały miasta ościenne. Siłą rzeczy więc na biurko marszałka traﬁa
o wiele większa liczba wniosków do rozpatrzenia. W przypadku naszego miasta
tylko od początku roku do 12 października
przekazanych zostało 86 zapytań. Rozpatrzonych zostało 32 z nich, a decyzji wydano siedem. Sprawa ta została poruszona
m.in. podczas wrześniowej sesji Rady
Miasta. Wiceprezydent Krzysztof Mejer
tłumaczył, że część inwestycji zaplanowanych na ten rok, jest kłopotliwa w realizacji z uwagi na fakt, że sporo wniosków
o wycinkę drzew na terenach, gdzie zadania mają być realizowane, pozostało nie-

RUDZKA
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

Foto: AW

W jakich przypadkach konieczne jest
uzyskanie tego typu zgody? – Prezydent
miasta Ruda Śląska składa wniosek na
każdy gatunek drzewa i krzewu, którego
wycięcie jest zasadne. Natomiast nie musi
uzyskać zezwolenia: na drzewa, których
obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: dla topoli, wierzb, kasztanowca
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego – 35 cm, w przypadku
pozostałych drzew – 25 cm; krzewów do
lat 10 oraz drzewa i krzewy owocowe na
terenach nie będących terenami zielonymi
– wyjaśnia Eugeniusz Malinowski, zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa.
Od stycznia zgodę na wycinkę drzew
i krzewów w przypadku naszego miasta
(na wszystkich działkach będących wła-

Czasem, by zrealizować daną inwestycję, konieczna jest wycinka.
rozpatrzonych. – Wnioski dotyczące inwestycji programu pt.: „Wspierania jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego
w Rudzie Śląskiej”, stworzenia Katowic-

kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz
inwestycji drogowych są w trakcie rozpatrywania – wyjaśnia Eugeniusz Malinowski.
Joanna Oreł

Jest szansa na dodatkowe miejsca parkingowe

| GODULA

Parkingi przy ul. Wincentego Lipa w Goduli są przepełnione. Mieszkańcy tamtejszych bloków mają już dość szukania miejsca dla swoich samochodów. – Znalezienie wolnego miejsca parkingowego graniczy z cudem.
Najgorsze jest to, że to właśnie u nas parkują goście Szpitala Miejskiego
– stąd taki problem – tłumaczy rozgoryczony mieszkaniec tego osiedla.

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza przetarg nieograniczony
ofertowy, którego przedmiotem będzie ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej stanowiącej podstawę
do zawarcia umowy najmu dla lokali
użytkowych według wykazu.
Wykaz lokali użytkowych do
przetargu i warunki uczestnictwa
w przetargu znajdują się na stronie
internetowej Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, zostaną wywieszone w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
w Nowym Bytomiu oraz w Spółdzielni w gablocie w dyrekcji, w Dziale
Członkowsko-Lokalowym Spółdzielni oraz w Administracjach.
Szczegółowych informacji udziela
Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 2482-411 wew. 209, 290.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

!!!N
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!!!

Foto: MB

Problem z parkowaniem przy szpitalu
to temat aktualny od lat. Tabliczki „Tylko
dla mieszkańców”, które niedawno zdjęto, też nie pomagały – dla gości szpitala
każde wolne miejsce w pobliżu jest na
wagę złota. Czy w związku z tym Szpital
Miejski ma w planach rozwiązanie tej
kwestii? – Zarząd spółki dostrzega oczywiście potrzebę zagospodarowania terenów wokół zabudowań szpitala także na
potrzeby dodatkowych miejsc parkingowych dla bliskich odwiedzających pacjentów godulskiej placówki – tłumaczy Arkadiusz Loska, rzecznik prasowy i specjalista PR Szpitala Miejskiego w Rudzie
Śląskiej. – Plany zagospodarowania terenów – zarówno tych, które nie są obecnie

wykorzystywane, jak i najbliższego otoczenia szpitala, w tym dróg wewnętrznych
stanowiących m.in. trakt komunikacyjny
dla służb medycznych – zostały zawarte
w Programie Wewnętrznej Restrukturyzacji Szpitala. Dokument ten traﬁł do zaopiniowania do Rady Nadzorczej Spółki oraz
Urzędu Miasta i jest obecnie analizowany
– dodaje rzecznik. Prace mają ruszyć najprawdopodobniej w przyszłym roku, dlatego odwiedzający szpital muszą uzbroić
się w cierpliwość.
Przypomnijmy, że od listopada 2012 r.
przy ulicy Wincentego Lipa 2 działa przyszpitalny parking także dla gości odwiedzających pacjentów – skorzystać może
z niego każdy. Dla pojazdów oznakowa-

OGŁOSZENIA

| RUDA ŚLĄSKA

Przyszpitalne parkingi są przepełnione.
nych i pracowników szpitala korzystanie
z parkingu jest bezpłatne, natomiast od
wszystkich pozostałych osób korzystających z parkingu pobierana jest jednorazowa opłata za wjazd, która wynosi 3 zł.

System poboru opłat w tym miejscu działa od listopada 2012 roku, jednak umowa
dzierżawy została zawarta na 5 lat i obowiązuje do 6 listopada 2017 roku.
Magdalena Buchta

www.skutecznapozyczka.pl

Prywatny gabinet kardiologiczny
Marcin Wilkoszyński
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specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Zastępca Ordynatora Oddziału Kardiologicznego w Rudzie Śląskiej
W ramach wizyty wykonywana jest diagnostyka
i leczenie schorzeń serca

Zadzwoń i umów się na wizytę!

tel. 501-553-654
Budynek DAMAR-u, ul. Przedszkolna 6, 41-703 Ruda Śląska
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

REKLAMA

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śląska, ul. Gierałtowskiego 29
tel. 605-237-275, 507-827-794

Zuzanna Krawczyk
córka Natalii i Tomasza
ur. 13.10. (3675 g i 53 cm)

Jakub Wojdyga
syn Oliwii i Mateusza
ur. 15.10. (4135 g i 60 cm)

Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE
LECZENIE – bezboleśnie, bez konieczności
znieczulenia, bez używania wiertła!

Monika Krętosz
córka Joanny i Artura
ur. 14.10. (3120 g i 51 cm)

W ofercie rownież: LECZENIE LASEREM
bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, leczenie opryszczki,
aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.
Kamila Węcel
córka Małgorzaty i Michała
ur. 19.10. (2930 g i 51 cm)

Wojciech Skwara
syn Dominiki i Łukasza
ur. 19.10. (3180 g i 54 cm)

Sebastian Oskar
syn Edyty i Józefa
ur. 20.10. (2880 g i 56 cm)

Szymon Przybycień
syn Agnieszki i Łukasza
ur. 18.10. (4360 g i 60 cm)

Hanna Mamiak
córka Magdaleny i Adriana
ur. 18.10. (3260 g i 55 cm)

Bianka Nurzyńska
córka Anny i Rafała
ur.18.10. (3700 g i 58 cm)

Maja Sokalska
córka Agaty i Marcina
ur. 16.10. (3000 g i 53 cm)

Agata Mikulska
córka Agnieszki i Grzegorza
ur. 14.10. (3670 g i 54 cm)

Tymoteusz Smolarski
syn Agnieszki i Mariusza
ur. 19.10. (3984 g i 56 cm)

SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem
gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.
Możliwość wykonania zdjęcia

RTG.

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Filip Urban
syn Agnieszki i Grzegorza
ur. 19.10. (3630 g i 58 cm)

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

HOROSKOP
WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Nie zamykaj się w czterech
ścianach, zacznij się
udzielać towarzysko. Od razu
poczujesz się młodziej.
Byk – Wreszcie zaczniesz realizować
swoje od dawna
układane plany. Postaraj się jednak nie przesadzać z wydatkami.
Bliźnięta – Posłuchaj
rady życzliwych osób
i dwa razy się zastanów, zanim podejmiesz decyzję
w ważnej dla Ciebie sprawie.
Rak – Pod koniec
miesiąca nie bierz na
siebie zbyt wiele. Po
prostu zrób to, co do Ciebie na-

leży i nie zapominaj o odpoczynku.
Lew – W nadchodzących dniach z pewnością nie będziesz narzekać na nudę. Spodziewaj się
licznych zaproszeń na imprezy.
Panna – Nie samą
pracą człowiek żyje.
Ale życie nie składa
się z samych przyjemności. Nie
zaniedbuj obowiązków zawodowych.
Waga – Nie odkładaj
zaległej wizyty u lekarza. Zrób przynajmniej badania kontrolne i nie
zaniedbuj objawów przeziębienia.
Skorpion – Ostatnio
za bardzo skupiłeś
się na sobie. Przez to
nie dostrzegasz tego, co się wokół Ciebie dzieje. Tymczasem
ktoś Cię potrzebuje.

Strzelec – Ukochana osoba próbuje
Cię namówić na
coś, co jest związane z dużym
ryzykiem. Uważaj, bo może
się to źle skończyć.
Koziorożec – Za
bardzo zależy Ci na
akceptacji innych.
Starasz się robić wszystko, by
ktoś był zadowolony. Zastanów się, czy nie jesteś nachalny.
Wodnik – Czeka
Cię dużo pracy, ale
przyniesie ona wiele satysfakcji. Pamiętaj tylko,
żeby równomiernie rozkładać
siły i nie wpadać w panikę.
Ryby – Świetna
passa w ﬁnansach.
Wreszcie uda Ci się
odłożyć trochę pieniędzy,
a może nawet korzystnie je zainwestować.

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 17.10.2016 r. do dnia 7.11.2016 r., na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) czterech
wykazów niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Kingi, zapisanych na karcie mapy 3, obręb
Bielszowice, oznaczonych numerami geodezyjnymi jak niżej, które zostaną oddane w drodze
przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
• 5019/216 i 5020/213 o łącznej powierzchni 1429 m2, KW GL1S/00006378/0,
KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (netto) wynosi 180.000,00 zł,
• 5017/216 i 5018/213 o łącznej powierzchni 1521 m2, KW GL1S/00006378/0,
KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (netto) wynosi 192.000,00 zł,
• 5015/216 i 5016/213 o łącznej powierzchni 1529 m2, KW GL1S/00006378/0,
KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (netto) wynosi 193.000,00 zł,
• 5013/216 i 5014/213 o łącznej powierzchni 1437 m2, KW GL1S/00006378/0,
KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (netto) wynosi 181.000,00 zł.

WRÓŻKA
JADZIA

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI
Wirek, ul. Obr. Westerplatte 36,
tel. 607-468-787

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz
Wieczorek, tel. 512-799-211, Magdalena Buchta, tel. 503-590-069. Robert Połzoń, tel.
501-355-872. Redakcja: 41 – 709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Na zawsze razem
– To Twoja kolejna płyta. Jesteś z niej zadowolony?
– Tak. Sam mam problem ze stwierdzeniem,
która piosenka z płyty „Na zawsze razem” podoba mi się najbardziej. Nieskromnie powiem,
że wszystkie są dobre. Jestem zadowolony z tej
płyty, bo nigdy wcześniej nie było mnie tak dużo na płycie. Stworzyłem muzykę, uczestniczyłem w całym procesie nagrań i pracy nad dźwiękiem i uważam, że zrobiliśmy razem z osobami,
z którymi współpracowałem, kawał dobrej roboty.
– Premiera Twojej płyty odbyła się 16 października w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
Pierwsza prezentacja utworów przed publicznością jest stresująca?
– Zacząłem ten występ od znanego już od dawna utworu „Złote kasztany”. Poszło super, bo
wszyscy śpiewali razem ze mną. Później przyszedł
czas na nowe utwory i rzeczywiście jest to niewiadoma. Nigdy nie wiesz, jak zareaguje publiczność,
więc ten pierwszy ułamek sekundy po zakończeniu utworu jest stresujący. Brawa jednak się pojawiły, więc utwory chyba się spodobały. Zresztą już
podczas drugich refrenów widzowie śpiewali razem ze mną, a to dowód na to, że te piosenki wpadają w ucho.
– Jak wyglądała praca nad płytą?

– Jestem osobą, która potrzebuje „bata”. Trzeba mnie
zagonić do pracy nad płytą. Utwory powstawały w niesamowitym tempie. Dzwonił do mnie aranżer, że potrzebuje
utwór „na już”, więc siadałem, pisałem, wysyłałem i niemal natychmiast wchodziliśmy do studia na nagranie.
Piosenki powstawały w dokładnie takiej kolejności, w jakiej ukazały się na płycie.
– Czyli ostatnia, tytułowa piosenka, powstała na samym końcu?
– Kiedy już miałem trzynaście piosenek, wciąż nie miałem tytułu na płytę. Siadłem więc do pianina i zagrałem.
W moim odczuciu powstał fajny, romantyczny utwór, który spodoba się mojej publiczności. Już udało mi się sprawdzić go na kilku osobach i widzę, że się podoba.
– Na najbliższych koncertach usłyszymy głównie
repertuar z najnowszej płyty?
– Niekoniecznie. Są takie utwory z poprzednich płyt,
których nie mogę nie zaśpiewać. Jednak w przypadku tej
płyty będę miał spory dylemat, co zaśpiewać, a czego nie,
bo tak jak mówiłem, uważam, że to płyta, na której jest
najwięcej mnie, więc jak najwięcej tych utworów chciałbym teraz prezentować.
– W Rudzie Śląskiej zobaczymy Cię w najbliższym
czasie przynajmniej dwa razy…
– Zaśpiewam w Miejskim Centrum Kultury w połowie
listopada, a także podczas wyjątkowej imprezy skierowanej do seniorów z okazji ich święta.
Arkadiusz Wieczorek
REKLAMA

Foto: Agnieszka Rolnik

W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z Damianem Holeckim, artystą, którego najnowsza płyta właśnie się ukazała.
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Życzeń i gratulacji nie brakowało.
Z budynku tej szkoły już od 50 lat w świat wychodzą
kolejne pokolenia uczniów, którzy zawsze pamiętać
będą o miejscu, w którym zdobywali wiedzę. W ubiegły weekend Gimnazjum nr 11 im. Jana S. Dworaka
obchodziło swój jubileusz. Dokładnie w 1966 roku
szkoła ta rozpoczęła swoją edukacyjną działalność.
– To dla nas wyjątkowy jubileusz, bo 50 lat to przecież półwiecze. Ten czas to na pewno wiele lat tworzenia historii placówki i rodzinnej atmosfery – podkreślał
Damian Pajonk, dyrektor szkoły.
Obchody rozpoczęły się już w piątek, 21 października. Wtedy to odbyła się uroczysta msza święta, po której zaproszono na oficjalne obchody do Miejskiego
Centrum Kultury. Po południu było już mniej oficjalnie, bowiem w hali widowiskowo-sportowej przy
ul. Hallera, odbył się mecz koszykówki z udziałem absolwentów. W sobotę natomiast zaplanowano koncert
absolwentów oraz spotkania klasowe. Dwa dni obchodów pozwoliły przypomnieć, jak wyjątkową szkołą jest
„Jedenastka”. – Można by długo mówić o atutach szkoły. Jesteśmy placówką mocno osadzoną w regionalnych
korzeniach, a to dzięki naszemu patronowi – Janowi
Stefanowi Dworakowi. Naszą mocną stroną jest także
edukacja teatralna, czy osiągnięcia sportowe – zaznaczał Damian Pajonk. – Chcemy, by dorobek naszej
szkoły przetrwał jak najdłużej, a nasza działalność mogła być kontynuowana – dodał. Podczas uroczystości
Gimnazjum nr 11 zostało wyróżnione złotą odznaką
honorową za zasługi dla województwa śląskiego. Jest
to najwyższe odznaczenie, jakie może przyznać instytucji Sejmik Województwa Śląskiego.
MB

Halemba

Zagrali dla Agatki
Mariusz Śrutwa, Wojciech Grzyb i Ireneusz Jeleń
– takich zawodników można było zobaczyć w sobotę
(22.10.) podczas meczu charytatywnego dla Agatki
Szczypior, która urodziła się ze znamieniem barwnikowym na prawej części twarzy. Znani reprezentanci Śląska Oldbojów zmierzyli się w szczytnym meczu z drużyną kibiców Polonii Irlandzkiej.
– Córka przeszła już dwie operacje we Wrocławiu.
Usunęli jej część znamienia, ale niestety to wróciło ze
zdwojoną siłą. Teraz szukamy alternatywy. Chcielibyśmy wyjechać do kliniki w Chicago, gdzie operacje
usuwania tego typu znamion wykonuje się od ponad 20
lat – wyjaśnia Aneta Jakimiak, mama Agatki.
W meczu padł hokejowy wynik 7:6, ale nie to było
najważniejsze. Prawdziwą zwyciężczynią jest maleńka
Agatka, która dzielnie wspierała oba zespoły. Podczas
imprezy licytowano również koszulki. Między innymi
reprezentacyją koszulkę Roberta Lewandowskiego
z jego autografem, czy koszulki Artura Sobiecha z reprezentacji i klubu w Hanowerze. Kwota, której potrzebuję Agatka, by operacja była możliwa, to 110 tys. zł.

AW

KakauSzale przy literaturze

Foto: MB

Po raz drugi odbył się Fest Literacki pod hasłem
„KakauSzale”. W czwartek (20.10.), do Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 18 w Halembie zjechali jedni
z najważniejszych autorów książek z Górnego Śląska.
– Będzie można spotkać się i porozmawiać z wieloma
cenionymi autorami, zakupić książki z autografami
i wysłuchać wystąpień pisarzy – zapowiadał Krystian
Gałuszka, dyrektor MBP w Rudzie Śląskiej. – Jednak
to nie wszystko. Rok temu wydarzenie minęło pod nazwą Szolka Tyju. W tym roku postawiliśmy na nazwę
„KakauSzale”. Wszystkich, którzy chcą zderzyć się ze
smakiem dzieciństwa zapraszamy do degustacji – do
skosztowania naparu z łuski kakao – zachęcał Krystian
Gałuszka.
Podczas imprezy śląscy wydawcy zaprezentowali
swoje najnowsze książki – udział w wydarzeniu wzięło
kilkanaście śląskich wydawnictw. Równolegle odbywały się także prezentacje autorskie. – Swoją obecnością zaszczycili nas Beata Badura, Jerzy Ciurlok, Adriana Dawid, Grzegorz Grzegorek, Marek W. Judycki,
Zbigniew Kadłubek, Krzysztof Karwat, Joanna Lusek,

Na pomoc Oliwii

W spotkaniu udział wzięli autorzy książek.
prof. Jan Malicki, Barbara i Adam Podgórscy, Sebastian Rozenbaum, Marek Szołtysek, ks. Jerzy Szymik,
Joanna Tofilska oraz Bogusław Tracz – wyliczał dyrektor MBP. W godzinach popołudniowych odbyła się natomiast biesiada literacka, podczas której wystąpiła
Jolanta Literska. Miejska Biblioteka Publiczna wręczyła także nagrodę o nazwie „Tabulka”, która w tym roku
trafiła do ks. Jerzego Szymika.
MB

WIREK

W Rudzie rywalizowali zawodnicy z całego województwa.
Już po raz kolejny w Rudzie Śląskiej spotkali się miłośnicy gry w kręgle. Najlepsze drużyny z regionu zebrały się w Pink Bowling, żeby walczyć o puchary
i medale. XXVIII Śląski Turniej Bowlingowy Olim-

piad Specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną skupił ponad 120 niepełnosprawnych sportowców z 19 klubów, reprezentujących kilkanaście
miast naszego regionu.
– Bowling to jedna z naszych najbardziej popularnych dyscyplin. Zainteresowanie tymi zawodami jest
tak duże, że już od jakiegoś czasu przydzielamy limit
dla klubów, ponieważ nie ma takiego miejsca, gdzie
moglibyśmy pomieścić wszystkich chętnych – mówi
Dariusz Wosz dyrektor Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie. – Organizujemy kilka
takich turniejów w ciągu roku, jednak ten w Rudzie Śląskiej zawsze jest największy – dodaje.
Zawody to nie tylko rywalizacja, ale także możliwość
dobrej zabawy. Uczestnicy spotykają się i spędzają
wspólnie czas. Same przygotowania do zawodów to kilka tygodni treningów w ośrodkach, które poza ciężką
pracą nad formą są też świetną formą terapii. 
AW

WIREK

Gloria Dei
po raz 21.

Wszyscy finaliści wspólnie odśpiewali hymn ŚDM.

Humaniści pod okiem UŚ
To pierwsza tego typu klasa i do tego pod wyjątkowym patronatem. Uczniowie licealnej klasy humanistycznej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Wirku będą rozwijać się pod skrzydłami wykładowców Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.
Uroczysta inauguracja roku dla klasy I b pod patronatem
UŚ odbyła się w środę (19.10.).
Współpraca z „Morcinkiem” ma przede wszystkim
pomóc uczniom już teraz w myśleniu o swojej przyszłości oraz o tym, jaki kierunek dalszej nauki chcieliby wybrać. – Naszą ogromną radością było to, że bardzo szybko zapełniliśmy miejsca w tej klasie. Zatem odzew na
naszą propozycję był duży. Uzyskaliśmy zapewnienie ze
strony Uniwersytetu Śląskiego, że możemy korzystać ze
wszystkich zajęć, które odbywają się na terenie uniwersytetu, zarówno jeżeli chodzi o grupy ćwiczeniowe, seminaria, wykłady, jak i konferencje. Uczniowie klasy humanistycznej zostaną objęci także tutoringiem uniwerstyteckim – będą mogli konsultować i pogłębiać swoją wiedzę
pod czujnym okiem wykładowców i studentów Uniwersytetu Śląskiego. Jednak nie tylko my będziemy gośćmi na
terenie wydziału, ale wydział będzie też gościł u nas w ra-

Już po raz czwarty odbył się Górnośląski Bal Charytatywny. Po raz pierwszy zagościł w Rudzie Śląskiej.
Podczas imprezy zbierano fundusze na leczenie Oliwki
Kuśmierskiej, która ma sześć lat i choruje na nowotwór.
Dziewczynka leczona była na Oddziale Hematologii
i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. – Obecnie Oliwia leczona jest za granicą, a leczenie to nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobyt i leczenie
jest bardzo kosztowne, dlatego prosimy o wsparcie
– mówiła Ewa Sprus, prezes Stowarzyszenia Górnośląski „Skarabeusz”.
Stowarzyszenie Górnośląski „Skarabeusz” od wielu
lat wspiera osoby chore i cierpiące. Może prowadzić
swoją działalność dzięki firmom i instytucjom, które
finansowo pomagają w jej prowadzeniu. Podczas balu
wręczono podziękowania i wyróżnienia oraz Złote
Górnośląskie Serce, które trafiło do firmy z Rudy Śląskiej. Odebrała je Małgorzata Kuś, właścicielka zakładów mięsnych z Orzegowa. Wpływy z licytacji i balu
przekazane zostaną na konto małej rudzianki, a uzbierana kwota to prawie 17 tys. zł.
AW

NOWY BYTOM

Turniej bowlingowy

Foto: JO

Foto: MB

50 lat „jedenastki”

RUDA

HALEMBA

Foto: AW

NOWY BYTOM
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Uczniowie klasy otrzymali specjalne odznaki.
mach wykładów, czy seminariów podczas organizowanych przez nas wydarzeń związanych z naukami humanistycznymi – wylicza Katarzyna Kranz, polonistka w ZSO
nr 2. W uroczystej inauguracji klasy humanistycznej
w „Morcinku” udział wziął prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu
Śląskiego, który wygłosił wykład „Mamy poglądy czy
tylko uprzedzenia? Sprawdzanie za pomocą literatury”.

JO

Już po raz XXI odbył się w Rudzie Śląskiej festiwal
twórczości chrześcijańskiej „Gloria Dei”. Na przesłuchania młodzi artyści zjechali z wielu śląskich miast.
Przesłuchania konkursowe odbyły się w Domu Kultury
w Bielszowicach, a koncert finałowy zorganizowano
w kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu. – Piękna
idea, której twórcą jest wspaniały człowiek Grzegorz
Gros a ojcem promotorem ks. Andrzej Rolnik. To oni
skupiają wokół tej idei równie wspaniałych ludzi, za co
bardzo im dziękuję – mówiła podczas finałowego koncertu Grażyna Dziedzic, prezydent miasta Ruda Śląska.
Zmagania konkursowe odbyły się w kilku kategoriach. Jak co roku najpopularniejszą kategorią była kategoria muzyczna. Nie brakowało też prac w konkursie
plastycznym i literackim. Najlepsi wokaliści zaprezentowali się przed publicznością. Z kolei prace plastyczne wystawione są w kościele w Nowym Bytomiu,
a później trafią one do Urzędu Miasta, gdzie będą mogli zobaczyć je wszyscy zainteresowani. Gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu był Tomek Kamiński, który
wraz z zespołem zaśpiewał swoje największe przeboje.

AW

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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1 listopada tradycyjnie już nastąpi zmiana w organizacji ruchu w rejonie rudzkich cmentarzy. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo prowadzić będą akcję „Znicz”, która potrwa tego dnia do godzin wieczornych.

Akcja Znicz

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

przebywającym na cmentarzu w trakcie
porządkowania nagrobków oraz o zapobieganie ewentualnym kradzieżom
kwiatów, czy niszczeniu – profanacji
miejsc pochówku zmarłych – dodaje komendant.
1 listopada funkcjonariusze Straży
Miejskiej czuwają nad porządkiem
i sprawują kontrolę ruchu drogowego
w celu bezpiecznego dojazdu do cmentarzy. Przed dniem Wszystkich Świętych policja apeluje do kierowców o rozwagę, ostrożność i cierpliwość. Funkcjonariusze policji będą sprawdzać
prędkość, z jaką jadą kierowcy, ich
trzeźwość, stan techniczny aut oraz czy
dzieci przewożone są w fotelikach.
Poniżej przedstawiamy szczegółowo
zmiany w ruchu drogowym, obowiązujące 1 listopada od godz. 0.00 do godz.

22.00 w poszczególnych dzielnicach
Rudy Śląskiej:
1. Dzielnica Ruda:
– przy ul. Porębskiej.
Od ul. Wolności wjazd możliwy jednokierunkowymi ulicami: Brańskiego
i Kościelną, natomiast wyjazd jednokierunkowymi ulicami: Staszica oraz
Porębską w kierunku ul. Zabrzańskiej.
Parkowanie wyznaczone będzie wzdłuż
ul. Brańskiego po lewej stronie oraz na
odcinku jednokierunkowym ul. Kościelnej. Na odcinku ul. Porębskiej
wzdłuż cmentarza będzie obowiązywał
zakaz ruchu, który nie dotyczy dojazdu
osób niepełnosprawnych do parkingu.
2. Dzielnica Godula:
– przy ul. K. Goduli.
Odcinek ul. Przedszkolnej oraz
ul. Fabrycznej będzie jednokierunko-

wy. Będzie można zaparkować pojazd
na parkingach pomiędzy placówkami
handlowymi oraz na ulicach Przedszkolnej i Fabrycznej po lewej stronie.
3. Dzielnica Orzegów:
– przy ul. Kard. Hlonda.
Parkowanie dozwolone na ulicach
Hlonda i Bytomskiej po lewej stronie,
ulice te będą jednokierunkowe.
4. Dzielnica Bykowina:
– przy ul. 11 Listopada.
Na jednokierunkowej ul. 11 Listopada parkowanie będzie możliwe po lewej stronie. Parkować można będzie na
odcinku ul. Potyki, gdzie zostanie
wprowadzony ruch jednokierunkowy.
5. Dzielnica Halemba:
– przy ul. 1 Maja (cmentarz komunalny).
Na ul. 1 Maja parkowanie będzie
dozwolone na wydzielonych pasach
postojowych pomiędzy cmentarzem
a skrzyżowaniem z ul. Nowy Świat
oraz na ulicach Chłopskiej i Strzelców Bytomskich, które w tym dniu
będą ulicami jednokierunkowymi.
Ponadto będzie możliwość parkowania na skrajnym pasie w kierunku Halemby.
– przy ul. 1 Maja, Brodzińskiego.
Parkowanie będzie możliwe na
ul. Brodzińskiego, a osoby niepełnosprawne będą mogły pozostawić pojazd
na wyznaczonym miejscu na ul. 1 Maja.
6. Dzielnica Wirek:
– przy ul. Magdziorza i Brata Alberta.
Powyższe ulice będą jednokierunkowe, parkować będzie można po lewej
stronie ulicy. Osoby niepełnosprawne
będą miały wydzielony parking na
ul. Brata Alberta.

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

Już po raz drugi pasażerowie KZK GOP w dzień „Wszystkich Świętych” podróżować będą za darmo. 31 października i 1 listopada prawie wszystkie linie będą
funkcjonowały zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy. Przygotowane zostaną też ułatwienia w dojeździe do cmentarzy.

Darmowa komunikacja
na Wszystkich Świętych

1 listopada ze wszystkich linii KZK
GOP będzie można korzystać bezpłatnie. – Co roku, w okresie Wszystkich
Świętych obserwujemy wzmożony ruch
na drogach. Wierzę, że darmowa komunikacja umożliwi bezpieczne i szybkie dotarcie do cmentarzy znajdujących się na terenie aglomeracji – podkreśla prezydent Dziedzic.
Przez dwa dni, w sobotę 31 października i w niedzielę 1 listopada br.,

komunikacja miejska, z wyjątkami,
funkcjonowała będzie według sobotnich rozkładów jazdy.
Wyjątki:
1 listopada będą obowiązywały specjalne rozkłady jazdy, oznaczone jako
„Wszystkich Świętych” na liniach: 0,
6, 12, 13, 18, 23, 25, 26, 27, 37, 44, 47,
50, 61, 70, 71, 72, 74, 76, 80, 81, 84,
88, 100, 109, 111, 126, 130, 135 (jak
w dni robocze) 140, 154, 175, 183,

186, 188, 197, 201, 236, 259, 288,
292, 296, 603, 606, 616, 622, 624,
632, 634, 635, 637, 672, 673, 674,
676, 677, 688, 689, 690, 692, 720,
723, 735 (jak w dni robocze) 807, 815,
840, 901, 949, 969 i 973”. Także linie
tramwajowe 3, 5, 7, 26, 27 i 38 będą
kursowały według rozkładów jazdy
ważnych w dniu Wszystkich Świętych. Autobusy linii 9, 59, 155, 160,
194, 194N, 230, 255, 710, 850, 52

i 146 nie będą obsługiwały centrów
handlowych. Zawiesza się też funkcjonowanie linii marketowych nr 250
i 750.
31 października według specjalnych
rozkładów jazdy będą kursowały linie
nr: 39, 59, 155, 160 (jak w dni robocze), 230 (jak w dni robocze), 255, 710
i 850. Weekendowe linie nocne 692N,
905N i 906N będą kursowały w nocy:
z 28 na 29 października, z 29 na 30

października, z 30 na 31 października
oraz z 31 października na 1 listopada.
Mieszkańcy podróżujący po regionie
będą mogli skorzystać też z 10 dodatkowych linii autobusowych o numerach: C-1, C-2, C-3 i C-4 (Gliwice), C-5
i C-8 (Katowice), C-6 (Sosnowiec i Będzin), C-7 (Chorzów i Siemianowice
Śląskie), C-10 (Knurów) oraz C-11
(Czeladź). Więcej na www.kzkgop.
com.pl, zakładka komunikaty.
DR
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Nowoczesny trakt porodowy w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej jest już gotowy na przyjmowanie porodów. Dzięki temu rozwiązaniu przyjęcie matki,
odebranie porodu i wykonanie niezbędnych zabiegów będzie odbywało się praktycznie w jednym miejscu. Miasto przeznaczyło na utworzenie traktu
2,5 mln zł.

Rudzki trakt porodowy zaczyna funkcjonować

– Nasz szpital już wcześniej zapewniał matkom i noworodkom opiekę na
najwyższym poziomie, ale staramy się
dalej podnosić standardy. Chcemy, aby
pacjentki i ich dzieci czuły się jak najbardziej komfortowo – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
– Do nowego Zespołu Porodowego
na trzecim piętrze przeniosła się już cała rudzka porodówka, także pacjentki,
które dziś urodziły. Porody drogą naturalną już mogą się tu odbywać, a sala
szybkich cięć cesarskich na nowym
trakcie zacznie funkcjonować nieco
później. Mniej więcej za dwa tygodnie
trakt porodowy ruszy pełną parą, wtedy
też planujemy jego oficjalne otwarcie
– mówi Arkadiusz Loska, rzecznik
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Sp. z o. o.
Utworzenie traktu porodowego jest
najistotniejszym działaniem zrealizowanym w ostatnim czasie w zakresie

perinatologii w rudzkim szpitalu. – Wykonanie inwestycji było niezbędne
z punktu widzenia utrzymania najwyższego, III stopnia referencyjności, który
mamy od 2011 roku – mówi dr n. med.
Sławomir Święchowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp.
z o.o. – Spodziewamy się, że teraz liczba odbieranych u nas porodów jeszcze
się zwiększy – dodaje.
Trakt porodowy zajmuje całe III piętro pawilonu „A”. – Przeznaczony jest
do przyjęcia rodzącej, odebrania porodu i wykonania niezbędnych zabiegów
u rodzącej i noworodka praktycznie
w jednym miejscu – tłumaczy dr Święchowicz. W ramach traktu zlokalizowane są m.in. zespół sali operacyjnej do
cięć cesarskich (sala operacyjna, śluzy,
pokój pielęgnacji noworodka/resuscytacji, pokój wybudzeń), zespół pomieszczeń pielęgnacyjnych (4 pokoje
porodów rodzinnych z łazienkami,

w tym 1 z łazienką dla osób niepełnosprawnych, punkt przyjęcia, pokój wybudzeń, punkt pielęgniarski – obserwacji pacjentki) oraz zespół pomieszczeń
ogólnych (pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne). Wcześniej
w szpitalu funkcjonowały trzy sale porodów rodzinnych, a cięcia cesarskie
odbywały się na bloku operacyjnym
z salą operacyjną bloku porodowego.
– Jest to bardzo duże ułatwienie i krok
w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa
pacjentek. Sala operacyjna jest chyba
najnowocześniejsza na Śląsku – zaznacza dr hab. n. med. Wojciech Cnota,
ordynator Oddziału GinekologicznoPołożniczego. – Nagła decyzja o cięciu
cesarskim może być wykonana w ciągu
kilku minut, bez konieczności transportu
pacjentki
na
inne
piętra
– tłumaczy. Równie duże znaczenie
trakt porodowy ma dla nowo narodzonych dzieci. – To rozwiązanie umożli-

Trakt porodowy wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt.

wia bardzo komfortowe zaopatrzenie
maluchów, zwłaszcza urodzonych jako
wcześniaki. Dzięki bezpośredniej bliskości możemy zajmować się dziećmi
praktycznie razem z zespołem położniczym, co zapewnia im optymalną pomoc
– mówi dr n. med. Krzysztof Guzikowski, ordynator Oddziału Neonatologicznego.
Działalność ośrodka perinatologii
w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Goduli, tworzonego przez Oddział
Ginekologiczno-Położniczy, Oddział
Neonatologiczny, Poradnię Ginekologiczno-Położniczą, Poradnię Neonatologiczną, Poradnię Patologii Ciąży,
Kardiologii Prenatalnej i Diagnostyki
Wad Płodu, Pracownię USG o Profilu
Ginekologiczno-Położniczym
oraz
Bank Mleka Kobiecego sukcesywnie
jest rozszerzana.
Od 2011 roku Oddział Neonatologii
oraz Ginekologiczno-Położniczy posiadają najwyższy III stopień referencyjnoWszystko w jednym miejscu, to główna idea traktu porodowego. ści. W planach jest rozwinięcie na bazie

odcinka ginekologicznego pododdziału
ginekologii onkologicznej. W 2012 roku w szpitalu uruchomiony został Bank
Mleka Kobiecego. Jest to jedyna tego
typu inicjatywa w regionie, a w skali całego kraju działała jeszcze tylko kilka
takich banków. Zapewnia on naturalny
pokarm dzieciom tych matek, które nie
mogą karmić ich własną piersią.
Z kolei w maju tego roku rozpoczęła
działalność bezpłatna Szkoła Rodzenia,
dająca nie tylko możliwość przygotowania się do porodu i rodzicielstwa, ale
również poznania położnych pracujących w rudzkiej placówce i zapoznania
się z Zespołem Porodowym, Oddziałem
Ginekologiczno-Położniczym i Oddziałem Neonatologicznym.
W Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej odbiera się około 2 tys. porodów
rocznie. Do placówki trafiają ciężarne
z całej Polski. Każdego roku przychodzi tam na świat ok. 60-75 wcześniaków o wadze poniżej 1000 g i około
100-120 dzieci poniżej 1500 g. WG

Na 19 rudzkich nekropoliach tradycyjnie już 1 listopada zapłoną tysiące zniczy. Ten dzień będzie też po raz kolejny okazją do ratowania zabytków cmentarnych i wsparcia budowy hospicjum stacjonarnego w Rudzie Śląskiej. Członkowie Towarzystwa Miłośników Orzegowa i młodzież tradycyjnie już przeprowadzą kwestę. Natomiast w przeddzień święta „Wszystkich Świętych” na 17 grobach wojennych i 4 miejscach pamięci narodowej znajdujących się w Rudzie
Śląskiej przedstawiciele magistratu złożą kwiaty i zapalą znicze.

Na budowę hospicjum i ratowanie
cmentarza

Akcja zbierania datków na budowę hospicjum stacjonarnego w mieście organizowana jest od kilku lat. – Podczas zeszłorocznej zbiórki zebraliśmy ponad 56 tysięcy złotych – mówi Dariusz Kowalski ze
Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza.
– Również w tym roku na większości rudz-

kich cmentarzy prawie 200 młodych ludzi
w żółtych koszulkach będzie zbierało datki
na budowę hospicjum stacjonarnego
w mieście – dodaje. Zbiórkę pieniędzy koordynuje Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza wraz ze Stowarzyszeniem Opieki
Hospicyjnej i Paliatywnej im. świętego

Rudzki Informator Samorządowy

Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. – Co roku dołącza do nas młodzież z różnych organizacji i szkół, by na 16 rudzkich cmentarzach od 7.00 do 17.00 przeprowadzać
kwestę – mówi Dariusz Kowalski.
Tradycyjnie już 1 listopada Towarzystwo Miłośników Orzegowa będzie prze-

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

prowadzać kwestę na rzecz ratowania zabytków starego cmentarza w Orzegowie.
Członkowie Towarzystwa już o godz. 8.00
pojawią się na obu częściach cmentarza
komunalnego oraz na starym cmentarzu
parafialnym. Będzie ich można spotkać do
godz. 18.00.

Nieczynny cmentarz parafialny przy
ul. Orzegowskiej, datowany na 1894 r.,
uważany jest za jeden z najstarszych rudzkich cmentarzy. Znajduje się na nim grób
powstańca Konstantego Latki z 1863 r.
oraz mogiły powstańców z lat 1919-1921.

IM
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BIELSZOWICE
Uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy tej dzielnicy od dawna czekali na chwilę, kiedy w Szkole Podstawowej nr 14 pojawi się sala gimnastyczna. Wreszcie
się udało. Nowa sala została oﬁcjalnie otwarta 22 października, a z tej okazji przy szkole zorganizowano festyn rodzinny.

W obiekcie, którego budowa kosztowała 4,8 mln zł, znajdują się m.in. boisko
wielofunkcyjne z trybunami na 120 osób,
pomieszczenie do ćwiczeń korekcyjnych, szatnie, zaplecze sanitarne oraz
nowy sprzęt sportowy. – Staramy się
stale poprawiać warunki w rudzkich
placówkach oświatowych, przeznaczamy na to dużą część nakładów inwestycyjnych – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic.
Zajęcia lekcyjne na sali rozpoczęły się
już dwa dni później, bo od poniedziałku
(24.10) sala tętni życiem. – Spełniły się
marzenia wielu pokoleń uczniów tej szkoły. Dla obecnie uczących się tu dzieci to
szczęście, że będą miały do dyspozycji taką salę – mówi Ewa Stepuch, dyrektorka
Szkoły Podstawowej nr 14. – Wcześniej
sala gimnastyczna urządzona była w budynku szkoły, w pomieszczeniu trochę
większym od sali lekcyjnej, które teraz służy uczniom jako przestronna świetlica
– informuje.
Nowa sala gimnastyczna ma ponad 990
m kw. powierzchni użytkowej. Jej główną
część zajmuje wielofunkcyjne boisko
o drewnianej nawierzchni sportowej,

Foto: AW

Nowa sala już otwarta

umożliwiające grę w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, tenis ziemny, czy
badminton. Sala została również przystosowana do gry w siatkówkę na dwóch boiskach wytyczonych w poprzek boiska
głównego. – Boiska zostały wyposażone
m.in. w profesjonalne tablice do koszykówki, słupki i siatki oraz bramki do piłki ręcznej – mówi Janusz Podolski z Wydziału
Inwestycji UM. – Oczywiście nie zabrakło
również urządzeń do ćwiczeń, jak drabinki
gimnastyczne drewniane i sznurowe, drążki, liny do podciągania, czy kółka gimnastyczne – wylicza.

Otwarcie sali połączono z festynem rodzinnym.
Rozgrywki na boisku można śledzić z liczącej ok. 120 miejsc widowni, a wyniki
prezentowane są na sterowanej bezprzewodowo elektronicznej tablicy. Teren, na
którym wybudowana została sala, znajduje
się w streﬁe ochrony konserwatorskiej.
– W związku z tym dokumentacja została
uzgodniona z miejskim konserwatorem zabytków, a projekt uwzględniał jego zalecenia, np. w kwestii elewacji czy kształtu dachu – podkreśla Janusz Podolski.

Architektonicznie budynek komponuje
się z liczącą ponad sto lat szkołą, z której
dojście do niego zapewnia wybudowany
w ramach inwestycji łącznik. Do wykończenia elewacji użyta została okładzina
klinkierowa w trzech kolorach, a dach jest
pokryty dachówką ceramiczną.
Budowa sali gimnastycznej nie jest jedyną tegoroczną inwestycją dotyczącą SP
nr 14. W dwóch budynkach szkoły wymieniane jest pokrycie dachu wraz ze stolarką

okienną na poddaszach. Koszt zadania to
ponad 1 mln zł. W planach na 2017 rok jest
dokończenie prac związanych z termomodernizacją budynków, w tym wymiana pozostałej stolarki okiennej oraz instalacji
CO. – W efekcie uzyskamy prawdziwą perełkę, w skład której wejdą bardzo ciekawe
zabytkowe budynki oraz dopasowana do
nich nowa sala gimnastyczna – zapowiada
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji
UM.
AW, WG
OGŁOSZENIE

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka, ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska
17-31 października 2016
WYSTAWA PRAC RENATY KRAWCZYK
Wstęp wolny
Rudzka twórczyni Renata Krawczyk zaprezentuje swoje obrazy wykonane w technice olejnej i akrylowej.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska
28 października 2016, godz. 18.00
SPEKTAKL TEATRALNY „2” W WYKONANIU TEATRU KOREZ
Bilety w cenie: 40 zł/30zł/balkon/

Grażyna Bułka i Mirosław Weinert wznoszą się w tym spektaklu na wyżyny aktorskich umiejętności.

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka, ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska
3 listopada 2016, godz. 17.00
WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA BOGUSŁAWA POWAŻY
Wstęp wolny, dostępna do 17 listopada
Bogusław Poważa to rudzki twórca, który najbardziej związany jest z Orzegowem.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28, 41-700 Ruda Śląska
5 listopada 2016, godz. 12.00
TEATR W SŁUŻBIE PROFILAKTYKI
Wstęp wolny
Spotkanie teatru z dziećmi i młodzieżą.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
8 listopada 2016, godz. 18.00
„PRZEPRASZAM, CO PAN TU ROBI?” SPEKTAKL KOMEDIOWY
Bilety w cenie: 80 zł parter, 50 zł balkon

Absurdalne dialogi, błyskotliwe riposty, popkulturowa erudycja i sytuacje, w które bohaterowie zapędzają się z coraz większym
entuzjazmem. Perypetie tych postaci są bliskie każdemu z nas.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28, 41-700 Ruda Śląska
9 listopada 2016, koncert laureatów godz. 11.00
KONKURS PIOSENKI POZYTYWNEJ I POZYTYWNEGO SŁOWA „DOBRE SŁOWO”
KONKURS PLASTYCZNY „RODZINNY” DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZICÓW:
„DOBRY WYBÓR – DLA SIEBIE, DLA RODZINY, DLA PLANETY”
Wstęp wolny
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Wolności 20, 41-700 Ruda Śląska
9 listopada 2016, godz. 17.00
REGIONALNY KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA
Wstęp wolny
Finaliści i uczestnicy konkursu będą mieli okazję zaprezentować swoje teksty wszystkim gościom.
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PRACODAWCÓW

Zdobądź kwaliﬁkacje i doświadczenie

Rudzki Urząd Pracy sﬁnansuje szkolenia dla kolejnych 24 osób bezrobotnych pomiędzy 18.
a 24. rokiem życia w ramach projektu „Sposób na pracę”. Ponadto młodzi mieszkańcy
naszego miasta w tym przedziale wiekowym mogą skorzystać z 9-miesięcznego stażu dla
osób bezrobotnych.
– Kolejny projekt to kolejne wyzwania. Tym razem staramy się zaktywizować zawodowo osoby młode, które nie
pracują, nie kształcą się i nie podnoszą aktualnie swoich
umiejętności podczas szkoleń, czyli osoby tzw. NEET – tak
do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Sposób na
pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku
pracy” – zachęca Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy.
W pierwszej kolejności zostanie zrealizowane szkolenie z zakresu spawania
MIG/MAG + TIG, obejmujące
łącznie aż 250 godzin. Ponadto
osoby bezrobotne mają
szansę na realizację innych szkoleń zgodnych z ich potrzebami oraz oczekiwaniami rynku
pracy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu
z Działem Rozwoju Zasobów Ludzkich,
pok. 17, nr. Tel 32 771-59-11,
32 771-59-13, 32 771-59-14
Osoby bezrobotne zainteresowane
uczestnictwem w stażu
uprzejmie prosimy o kontakt ze swoim
doradcą klienta już teraz.
REKRUTACJA W TOKU!
Warty podkreślenia jest fakt, iż beneﬁcjenci mogą liczyć
na stypendium szkoleniowe. Więcej informacji pod nr tel.
32 771-59-17 i 32 771-59-12.
W ramach projektu dla osób bezrobotnych pomiędzy
18. a 24. rokiem życia prowadzone będą także
9-miesięczne staże. Start już w grudniu. Biorąc pod uwagę
trudniejszą sytuację kobiet na rynku pracy oraz ich odsetek
w gronie bezrobotnych, szczególnie zapraszamy kobiety.
Uczestnikiem projektu może zostać osoba spełniająca
łącznie poniższe kryteria:
1. Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP, posiadająca
II proﬁl;
2. Osoba w wieku 18-24 lat, do 4 miesięcy od zarejestrowania w PUP;
3. Osoba będąca NEET-em;
4. Z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER tj. z wyłączeniem
młodzieży z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do
roku po opuszczeniu instytucji pieczy).

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazów
nieruchomości gruntowych znajdujących
się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic:
Sieronia, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod chodnik - dojście
do lokalu oraz ogródek gastronomiczny,
Szczęść Boże, które zostaną oddane
w dzierżawę oraz najem z przeznaczeniem
pod istniejący ogródek rekreacyjny oraz
garaż wolnostojący, Feliksa Wyleżoła, które
zostaną oddane w dzierżawę oraz najem
z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne
oraz garaże, Kędzierzyńskiej – Przy Kolei,
które zostaną oddane w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek
rekreacyjny, Przy Kolei, które zostaną
oddane w najem z przeznaczeniem pod
istniejące garaże oraz pomieszczenie
gospodarcze, Stanisława Staszica,
która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejący garaż.
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| Polecamy
David Jackson

Stukanie do mych drzwi
Błyskotliwy, wciągający policyjny thriller z akcją osadzoną w Liverpoolu. Prawdziwa gratka dla fanów twórczości Petera Jamesa
i Marka Bilinghama.
Pewnej mieszkance Liverpoolu nie daje spokoju uporczywy odgłos. A gdy okazuje się, że do wychodzących na ogród kuchennych
drzwi stuka kruk, jej lęk tylko się powiększa. Usiłuje przepędzić
ptaka, ale wtedy na scenę wkracza morderca.
Do rozwikłania sprawy przydzielony zostaje Nathan Cody, sierżant z wydziału dochodzeniowo-śledczego, wciąż noszący w duszy
blizny po fatalnie nieudanej akcji, w której uczestniczył jako tajniak. Jedynym jego tropem jest ptasie truchło i wydłubane oczy
ofiary. Im głębiej jednak Cody sięga w przeszłość, tym bardziej
zdaje sobie sprawę, że zmaga się nie tylko z zabójcą, ale również
z własnymi demonami. Niestety, morderca uderza ponownie i detektyw już wie – zwykli liverpoolczycy nie są zagrożeni. Groźba
wisi wyłącznie nad policjantami.
Jackson przywodzi na myśl Harlana Cobena, jednak jest o wiele
lepszym pisarzem – „The Guardian”
David Jackson jest autorem serii thrillerów kryminalnych, które bardzo szybko trafiają na listy bestsellerów. Jego debiutancka powieść „Pariah” została wyróżniona Writers Association Debiut Dagger Awards.
Jest wykładowcą, uczy kreatywnego pisania. Mieszka w Wirral z żoną i dwiema córkami.

Radosław Bielecki, Michał Gawliński, Krzysztof Pyzia,
Roman Żurek

Neo-Nówka. Schody do nieba
Oto książka, której autorzy woleliby, żeby się nie ukazała.
Tej książki miało nie być, a kłótnia na temat jej powstania sama
w sobie byłaby niezłym kabaretem. Bo Roman Żurek, Michał Gawliński i Radosław Bielecki są w tym absolutnymi mistrzami. Teraz
jej członkowie Neo-Nówki debiutują jako autorzy książki.
Dlatego jest w niej zaskakująco dużo o seksie i jeszcze więcej
o narkotykach, książkach i innych używkach. Do tego kulisy powstania słynnego „Nieba”. Skąd wzięła się Wandzia i Paciaciaki?
Jakie skrywają tajemnice? A na deser – niepublikowane, a zarazem mocno obciążające zdjęcia i najlepsze skecze Neo-Nówki
w wersji do przeczytania.
– Wszystko, co robią, jest oszałamiająco śmieszne. Uważam ich
za wybitnie zdolnych – Jacek Federowicz
– Przeczytałem książkę „Schody do nieba” jednym tchem! Jeżeli
chodzi o wymyślanie żartów, to chłopaki z Neo-Nówki są niepokonani! – Grzegorz Markowski, zespół Perfect.

Prezydent
Miasta 
Ruda Śląska
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości
gruntowej znajdującej się
w Rudzie Śląskiej w rejonie
ulicy Piotra Skargi, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny.  
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
wykazu części nieruchomości gruntowych położonych przy
ul. Klary, Kędzierzyńskiej, Solskiego oraz Długiej, które
przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie
umów najmu zawartych na czas oznaczony do 3 lat.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Noblistów
Śląskich z przeznaczeniem pod budowę budynku  mieszkalnego jednorodzinnego.
Przedmiotem oddania w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres
99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy
Noblistów Śląskich, stanowiąca działkę nr 1276/93 o powierzchni 758 m², obręb Bielszowice, karta mapy 6,
GL1S/00013130/2 (działy III i IV  ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działka
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów przeznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe, posiada nieregularny kształt, jest niezabudowana oraz częściowo porośnięta
drzewami.
Dojazd do zbywanej nieruchomości z drogi publicznej ulicy Edmunda Kokota zapewniony jest przez gminną drogę wewnętrzną ulicę Noblistów Śląskich, zlokalizowaną na działkach nr 1260/93 i 1277/93 – KW nr
GL1S/00013130/2, po której przejazd może się odbywać na zasadach ogólnych.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 76.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie
później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres
użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 22.11.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 3.800,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu 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. 32 248-75-63.
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Atrakcyjna pożyczka minimum
formalności. Tel. 534-206-960.

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

U����� ����������

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

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

Dachy solidnie. Tel. 606-433031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512121-532.
Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel.
510-152-294.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.

KREDYTY

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.

także z komornikiem

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.

konsolidacje oddłużenia

–
–
–
–

bez
bez
bez
bez

BIK-u
zaświadczeń
zabezpieczeń
wpłaty własnej

CHWILÓWKI
Ruda Śląska tel. 690-878-872
SPROSTOWANIE
W artykule „Wyciek substancji chemicznych” z dnia 21.09.2016
błędnie podaliśmy informację o wycieku substancji. Zamiast 1300 l
wyciekło ok. 150 l. Miejsce wycieku neutralizowano wapnem a nie
specjalnym sorbentem jak wynika z artykułu. Za błąd przepraszamy.

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 Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział
Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska.

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Wiesława Kosińskiego

wieloletniego pracownika Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej
rodzinie oraz bliskim
składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

OGŁOSZENIA | 26.10.2016

Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.

Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel.
606-274-056.
Obniżmy twoje raty kredytu.
Tel. 32 243-01-77.
VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888044-055!
Konsolidacja do 250 tys. Tel.
32 243-01-77.
Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. Tel. 32 243-01-77.
Nie masz zdolności kredytowej potrzebujesz gotówki. Tel.
32 243-01-77.
Szybka pożyczka, dojazd 780116-672.
Przeprowadzki. Tel. 601-462408.
Cyklinowanie, tel. 601-480719.
Cyklinowanie, tel. 501-835581.
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KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405. ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 501239-405 .
Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
229 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Halemba, dwupokojowe, 48
m2, 108 tys., www.ANEL.pl tel.
502-052-885.
Ruda, jednopokojowe, 29 m2,
58 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Wyremontowany dom, 157 m2,
Bielszowice, 530 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.
Halemba, jednopokojowe, 38
m2, 88 tys., www.ANEL.pl, tel.
502-052-885.
Szeregówki Halemba, 123 m2,
325 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Atrakcyjne domy szeregowe:
RUDA 1, ok. 82 m2, od 270.000 zł.
HALEMBA, od 110 m2
od 290.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2
od 330.000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt
hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691 523 055
Sprzedam atrakcyjne działki
gruntu www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.
UWAGA! Rozpoczęto budowę
osiedla domków w Rudzie 1, ul.
Norwida, cena 270 tys. zł. Już
można rezerwować. GABRIEL, tel.
691-523-055.
OKAZJA! Ostatnie domy w Halembie – ul. Chłopska, cena 290
tys. zł. GABRIEL, tel. 607-706692.
Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.
PL
Kupię mieszkanie w Rudzie
Śląskiej pilne, tel. 531-465-977.

Kuchnie, szafy. Tel. 509-448453.

Kawalerki: Szyb Andrzeja, 29
m2, 2 piętro. LOKATOR, tel. 793017-323.

Rencista, „złota rączka”, oferuje profasjonalne, kompleksowe
kafelkowanie łazienek, remonty.
Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.

Dwupokojowe:
Bocianów,
Szewczyka, Oświęcimska, Curie,
Kombajnistów. DOBRE CENY! LOKATOR, tel. 793-017-323.

Pomoce domowe ,,BLASK” –
usługi porządkowe, sprzątanie,
mycie okien, prasowanie, pranie
dywanów i mebli tapicerowanych.
Tel. 609-937-588.

Trzypokojowe: Szpaków, Pordzika DOBRE CENY! LOKATOR,
tel. 793-017-323.

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 32
260-00-33. Pośrednik CDF S.C.
ﬁrmy Matpol Finanse Sp. z o.o.

KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM,
KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502812-504.
KUPIĘ DZIAŁKĘ Ruda ŚląskaKochłowice – BEZPOŚREDNIO. Tel.
887-877-189.

Sprzedam mieszkanie 80 m2
z garażem. Cena 160.000. Tel.
502-510-460.

Zatrudnię pracownika do prac
ogólnobudowlanych – tel. 603975-040.

Sprzedam mieszkanie 49 m2,
Bielszowice, Niedzieli 29, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka. Bez pośredników. Tel. 668-085-799.

Firma budowlana Bedamex zatrudni pracowników: brygadzistę,
pracowników do prac ogólnobudowlanych. Wymagane doświadczenie min. 2 lata. Tel. 32 242-2411, 601-504-030 w godz. 8-14.

Do wynajęcia pokój. Tel. 531199-122, w godz. 17.00-18.00.
CIEKAWE trzypokojowe, Bykowina, 54,69 m2, 127 tys. Tel. 600090-252.
Sprzedam działki budowlane w
Kochłowicach – 801 m2 i 878 m2.
Tel. 518-793-288.
Sprzedam mieszkanie 55 m2 w
Bykowinie, dodatkowo garaż w odległości 100 m. Tel. 508-141-031
po 16.00.
Do wynajęcia 2-pokojowe
mieszkanie – Świętochłowice, ul.
Szczytowa. 600 zł/mc + czynsz i
prąd. Tel. 792-774-002.
Garaż – sprzedam, Nowy Bytom, ul. Furgoła, murowany, własność księga wieczysta, stan b. dobry, kanał. Tel. 509-168-345.
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Skup samochodów. Płacimy
najwięcej, dojazd do klienta. Tel.
792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania.
Tel. 507-572-625.

Bardzo dobrze płatna praca do
opieki nad osobami starszymi w
Niemczech. Bezpłatny kurs z j.
niemieckiego. Tel 32 395-88-83.
Firma z Zabrza zatrudni elektryków oraz instalatorów z uprawnieniami lub bez, płytkarzy. Praca
na delegacjach. Proponowane
wynagrodzenie 3000,00-3500,00
zł netto/m-c. Kontakt: 696-099922.
Studio fryzjerskie Damian Duda
zatrudni fryzjera/fryzjerkę na bardzo dobrych warunkach. Tel. 600001-561.
Salon fryzjersko-kosmetyczny
zatrudni fryzjerkę/fryzjera. Ruda
Śląska, tel. 32 243-65-99.
Zatrudnię kierowcę w transporcie krajowym kategoria C+E stała
praca na TESCO Gliwice. Tel. 668663-061.
Restauracja- cukiernia VERTIGO w Paniówkach przyjmie do
pracy cukierników, pomoc cukiernika. Tel. 515-081-174, 515262-173.

Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów, skup samochodów
wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502752-634, 502-865-808.

Poszukujemy osób chętnych do
pracy w Hotelu i Restauracji: kelner/kelnerka, kierownik sali, kucharz, pomoc kuchenna. Praca
stała i dodatkowa. Tel. 533-380340, recepcja-paniowki@bialydom.com.pl.

Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA.
Tel. 510-823-457.

Przyjmę do pracy na stanowisko sprzedawca. CV – zegarmistrz.
minkina@neostrada.pl.

SKUP AUT wszystkich marek,
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634,
502-865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan
obojętny. Tel. 507-572-625.

Restauracja i Pizzeria Kuźnia
Smaku ogłasza rekrutację na stanowisko Kurier – dostawca pizzy.
Cv prosimy składać osobiście. Tel.
kontaktowy. 32 340-02-40.
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AUTO-SKUP – wszystkie
marki. Tel. 505-049-833.

Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.

Skup samochodów na części.
Tel., 32 275-05-47, 603-534-003.

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

Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena: 0,52 za
kg. Odstąpię zbiornicę z możliwością współpracy z recyklingiem.
Tel. 32 771-61-31, 502-687-301.

Odstąpię bar piwny, ul. Norwida. Tel. 691-951-533.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel.
507-851-852.
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Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518103-998.

TOWARZYSKIE. Zasponsoruję
kochankę. Tel. 511-754-594.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejKochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy
ul. Wireckiej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym
1794/32 o powierzchni 2656 m2, użytek „R-IVb”, obręb Kochłowice, zapisana na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007404/9 (w dziale
III wpisana służebność drogi; dział IV ww. księgi wolny jest od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1794/32 teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1) oraz fragmentarycznie teren dróg lokalnych, przekrój ulic jednojezdniowy o 2 pasach ruchu
o szerokości pasa min. 3m (symbol planu KL1/2).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN1
i KL1/2.
Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięta roślinnością trawiastą, posiada dojazd z drogi publicznej ul. Wireckiej. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do
Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków
budowy zjazdu.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 319.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona
o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 7.12.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 30.11.2016 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokości 16.000,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Wirecka”
przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok.
nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.0018.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się
prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi na terenie Gminy Miasta
Ruda Śląska:
ul. Heleny Modrzejewskiej 11/22
ul. Heleny Modrzejewskiej 18/16
stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska,
a przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
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FIRMA PARK PAMIĘCI
uprzejmie prosi

o dokonywanie opłat
zaległych grobów

na cmentarzach
przy ulicy Chorzowskiej w Nowym Bytomiu
oraz przy ulicy Hlonda w Orzegowie.
W przypadkach stwierdzenia braku opłaty
przez wiele lat, będziemy groby

sukcesywnie likwidować.
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Pięć powodów do dumy

SPORT | 26.10.2016

ZAPASY

Rudzka „szóstka” najlepsza w kraju!

Bardzo dobrze zaprezentowała się ekipa rudzkiej Slavii podReprezentacja Szkoły Podstawowej
czas rozgrywanego w dniach
nr 6 w Rudzie Śląskiej zajęła pierwsze
21-22 października w Piotrkomiejsce w ﬁnale ogólnopolskim konkurwie Trybunalskim Pucharu
su szkół podstawowych ,,Zapasy SporPolski Kadetek i Juniorek w zatem Wszystkich Dzieci”. Zawody ﬁnapasach kobiet.
łowe rozegrane zostały 22 października
W grupie kadetek złote mew Krotoszynie i uczestniczyły w nich
dale zdobyły: Karolina Stróreprezentacje ośmiu najlepszych podżyk (52 kg) i Kamila Kulwicstawówek w kraju. Rywalizacja poOto rudzcy medaliści.
ka (65 kg) a srebrny Natalia
szczególnych drużyn miała charakter
Koperska (40 kg).W klasyﬁmeczu w minizapasach, a każda drużykacji klubowej kadetek Slavia uplasowa- wicka (59 kg) i Natalia Strzałka (72 kg). na składała się z trzech dziewcząt i czteła się na drugiej pozycji. W grupie junio- Ta druga została także wybrana najlepszą rech chłopców.
rek złote medale zdobyły: Dominika Kul- zawodniczką turnieju wśród juniorek.
Zmagania sportowe poprzedziła rozgrzewka w formie zabawy przy muzyce,
prowadzona przez Rafała Brzozowskiego.
Po rozgrzewce przyszedł czas na ryMłodzi rudzianie byli niepokonani.
walizację na macie. Przeciwnikiem młodych rudzian w meczu ćwierćﬁnałowym
Zapaśnicy byli ich rówieśnicy ze Szkoły Podstawo- w którym przyszło jej się zmierzyć ze sko-pomorskie) i zajęli pierwsze miejsce
wej nr 2 z Kartuz (woj. pomorskie). Na- Szkołą Podstawową nr 3 w Białogardzie w turnieju.
Pogoni
sza ekipa poradziła sobie doskonale (woj. zachodniopomorskie).
REKLAMA
niedawno i pewnie awansowała do półﬁnału, Zmagania w półﬁnale były niezwykle
przyjechali
zacięte, a niektóre pojedynki, pomimo
młodego wieku zawodniczek i zawodniz Trinca.
W skład zwycięskiej drużyny
ków, stały na naprawdę wysokim pozioweszli: Wiktoria Piasecka,
mie. W ostatecznym rozrachunku zwyBardzo udanie wypadł wyjazd na zawody do Czech zapaśników rudzkiej Pogoni.
Patrycja Cuber,
ciężyła SP nr 6 z Rudy Śląskiej i awanW sobotę (22.10.) w Trincu zawodnicy zdobyli sześć medali – złoto Filip Chrząszcz
Wiktoria Ptak, Michał Kaik,
sowała do ścisłego ﬁnału.
w seniorach, w grupie kadetów srebro Kamil Zakrzewski (85 kg) i brąz Marcin Cylok
Jan Graliński, Marcin Tomczyk,
W ﬁnale młodzi zapaśnicy z Rudy
(69 kg). W grupie młodzików srebro wywalczyli Szymon Brzeziński (70 kg) i Rafał
Wiktor Moskalik, Maksym
Śląskiej
pokonali reprezentację Szkoły
Bzdyra (47 kg), a brąz zdobył Karol Wrzos (80 kg). W turnieju startowali zapaśnicy
Burzyński i Aleksander Czarnota.
Podstawowej z Sicienka (woj. kujawze Słowacji, Węgier, Niemiec, Polski i Czech. Gratulujemy zawodnikom i trenerom.

Czeskie zapasy

STOBUD Fachowy Sąsiad radzi:

Jak oszczędnie
pomalować mieszkanie
Mieszkanie wymaga odnowy, chcesz
je mieć w modnych kolorach, nie boisz
się wyzwań i pracy, ale… Twój budżet
jest skromny. Nie martw się! Masz Fachowego Sąsiada – on Ci doradzi☺
Kup wydajne pigmenty do farb marki
Inchem.
Jak zatem oszczędnie pomalować
mieszkanie?:
1. Ustal budżet i przygotuj szczegółowy plan pracy.
2. Pomyśl o potrzebnych narzędziach
(sprawdź co masz w domu, a co należy dokupić, uzupełnić).
3. Przelicz koszty w całości i pomyśl,
gdzie i w jaki sposób możesz zaoszczędzić:
• na kosztach pracy – jeśli nie boisz się
wyzwań i pracy, a nie masz doświadczenia w malowaniu ścian, to przyjdź
do Fachowego Sąsiada marketu Stobud w Rudzie Śląskiej, a uzyskasz
profesjonalne porady lub zajrzyj na
naszą stronę na Facebooku: www.
facebook.com/stobudrudaslaska

•

na farbie – przygotowanie własnego,
niepowtarzalnego koloru jest tańsze,
niż kupno „gotowca”.
Jeśli chcesz tym razem zaoszczędzić
na farbie, ale nie stracić na jakości, to
Fachowy Sąsiad radzi, aby zdecydować
się na bardzo dobrej jakości farbę białą
bazową i pokolorować ją Pigmentem
MIX. Zachowując nieco uwagi i precyzji
otrzymasz najwyższej jakości produkt,
spełniający Twoje oczekiwania. Jest to
rozwiązanie zdecydowanie najtańsze,
pozwalające zaoszczędzić nawet do 50%
kosztów remontu. Zaletą takiego kolorowania jest nieograniczona ilość ko-

lorów i odcieni, nawet tych najbardziej
zindywidualizowanych, ponieważ Pigmenty MIX doskonale mieszają się ze
sobą. Metody te gwarantują odpowiednią siłę koloru oraz pełną powtarzalność
kolorów, co nie zawsze ma miejsce
w przypadku gotowych farb kolorowych
(problemy mogą wystąpić w przypadku
sezonowych zmian kolekcji).
Dodatkowo farby kolorowe gotowe są
oferowane w znormalizowanych opakowaniach, które znacznie utrudniają optymalizację kosztów, np. aby pomalować
pomieszczenie, gdzie zapotrzebowanie
na farbę wynosi 6 l, kupujemy pojemnik
farby 5 l i kolejny 2,5 l. W tym przypadku 1,5 l stanowi odpad. Kupując bazę +
pigment, mieszasz tyle, ile potrzebujesz
i nic się nie marnuje.
Pełną gamę pigmentów marki Inchem znajdziesz w sklepie Stobud
w Rudzie Śląskiej przy ulicy Zabrzańskiej 15. Tutaj również otrzymasz za
darmo – fachową poradę dotyczącą
remontu Twojego mieszkania!
Wszystkich, którzy chcieliby uzyskać
darmową pomoc z zakresu malowania
zapraszam dnia 7 listopada do marketu STOBUD Ruda Śląska, przy ulicy
Zabrzańskiej 15 na BEZPŁATNE PORADY. Profesjonalnych porad udzielać
będzie ﬁrma Inchem.
Twój Fachowy Sąsiad

Na zewnątrz natura ponownie przybiera piękne kolory i zachwyca nas swoimi barwami. Jesień to idealny czas na remont, także najbardziej dynamicznej przestrzeni w naszych domach, czyli pokoju dziecka. Jego aranżacja wyzwala wiele pozytywnych emocji, ale urządzenie go w sposób „prawdziwie dziecięcy” jest wyzwaniem dla wielu rodziców.

Jak stworzyć z dzieckiem pokój Jego marzeń!

Chcąc zaspokoić dziecięce marzenia
oraz pomóc rodzicom stworzyć magiczne krainy w pokojach swoich pociech,
STOBUD Fachowy Sąsiad przedstawia
niezwykłą kolekcję Tikkurila KIDS
STYLE stworzoną wspólnie z dziećmi.
Tikkurila zaprosiła dzieci i młodzież
na warsztaty w różnych krajach, aby wybrały swoje ulubione kolory oraz wystrój
pokoju. Dzięki tym spotkaniom powstała
unikatowa kolekcja obejmująca paletę
24 kolorów oraz gotowych aranżacji
z wykorzystaniem farb: tablicowej, magnetycznej, świecącej w ciemności oraz
perłowej.
My także zapraszamy dzieci, młodzież z rodzicami na wybór pięknych

kolorów i urzeczywistnienie swoich
dziecięcych marzeń. U nas wszystko staje się możliwe, a każdy może zostać
„profesjonalnym Projektantem wnętrz”.
Fachowy Sąsiad podkreśla, że farba
do malowania pokoju dziecięcego nie
tylko powinna mieć ciekawy kolor, ale
musi spełniać kilka ważnych wymogów:
• być bezpieczna dla zdrowia i nie powodować uczuleń ani alergii.
• być trwała i odporna na częste zmywanie, (aby bez problemu usunąć
ślady brudnych rączek lub ślady po
kredkach).

•

mieć znikomy, neutralny zapach
w trakcie malowania, nie drażniący
nawet najmłodszych nosków.
Fachowy Sąsiad zaprasza do PROFESJONALNEGO STUDIA KOLORÓW I PROJEKTOWANIA w markecie STOBUD Ruda Śląska przy ulicy Zabrzańskiej 15.
Dzięki bardzo nowoczesnej „Dekoratorni”, każdy może zaprojektować
swój kolor, aranżację, wybrać odpowiednie farby i spełnić duże i małe marzenia.
Zapraszam!
Twój Fachowy Sąsiad

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Biegi

Wiewiórcze trasy
22 października odbył się już ósmy,
przedostatni Bieg Wiewiórki. Pomimo
nie do końca sprzyjających warunków
atmosferycznych, na starcie pojawiły
się 342 osoby. Jak zwykle było energetycznie, słonecznie i z uśmiechem. Na
mecie jako pierwsza w biegu na 1 km
pojawiła się Zuzanna Palka (2005 r.)
z Rudy Śląskiej z czasem 4 min 29 s.
Zaraz za nią z kilkusekundową stratą
z czasem 4 min 34 s zameldowała się
Martyna Moj (2006 r.) z SP nr 6 w Rudzie Śląskiej. Wśród chłopców liderem
był Michał Depta (2004 r.) z SPS nr 15
w Rudzie Śląskiej, z czasem 4 min 36 s.
Najmłodsza
uczestniczka,
Jagoda

Adamska (2014 r.) z Przyszowic, pokonała dystans 1 km w 9 min i 27 s. W biegu głównym pierwszy na mecie pojawił
się Paweł Tomaszewski (1997 r.) ze
Świętochłowic, który na dystansie 16
km uzyskał czas 1 godz. 8 min 8 s.
Wśród pań na tym samym dystansie najszybsza była Ewa Papla (1988 r.) z Bielska-Białej z czasem 1 godz. 22 min.
W nordic walking na dystansie 16 km
zwyciężyła Joanna Kołodziej (1968 r.)
z Rudy Śląskiej, z czasem 2 godz. 3 min
37 s, a 2 sekundy później na mecie pojawił się Władysław Kacorzyk (1957 r.)
z Mikołowa z czasem 2 godz. 3 min
39 s.

Na starcie znów zameldowało się wielu biegaczy.

Piłka nożna – liga okręgowa

W SKRÓCIE

Derbowe zwycięstwo Wawelu
Na to spotkanie długo czekali kibice
Wawelu i Uranii. Za nami sobotnie
(22.10.) derby, podczas których walka
do samego końca była zacięta. Szczęście uśmiechnęło się do piłkarzy Wawelu, którzy pokonali przeciwników
2:1.
Pierwsza połowa jednak nie za bardzo zachwyciła dość licznie, jak na
stadion Wawelu, przybyłych kibiców.
Pierwsza dobra okazja dla Uranii to
15. minuta gry i rzut wolny na wysokości 12 metra z boku pola karnego –
do piłki głową wyskoczył Skudlik,
jednak posłał ją na tyle lekko, że golkiper gospodarzy nie miał większych
problemów z jej wychwyceniem. Cztery minuty później nastąpił pierwszy
celny strzał gospodarzy – potężne uderzenie z dalszej odległości sparował
Pardela. Naprawdę niewiele działo się
w tej części meczu. Urania miała dużo
gry w środku pola, a jeśli były już jakieś strzały, to z dalszej odległości i na
ogół niecelne. W tej części gry warto
było odnotować jeszcze jedynie 40.
minutę, gdy piłkę z rzutu rożnego
wrzucał Zalewski, a na przeciwległej
stronie Kot wystawił ją Skudlikowi,
a ten z kolei na środku Krzywdzie.
Jednak i tego nie udało się wykorzystać i piłka powędrowała obok bramki.
Podczas drugiej połowy od pierwszych

minut z większym impetem ruszyła
Urania. W 56. minucie konsekwentna
gra Uranii przyniosiła efekt – z lewej
strony potężnie uderzył Kot, a piłka po
rękach bramkarza wtoczyła się do
bramki. Pomimo uzyskania prowadzenia Urania nadal grała swoje tzn. większość czasu konstruowała akcje i przebywała pod polem karnym rywala. Tak
zdobyła kolejne okazje – w 63. minucie Skudlik uderzył piłkę głową z bliższej odległości, jednak ta minęła bramkę gospodarzy. Natomiast w 67. minucie na kolejne uderzenie zdecydował
się Kornas, tym razem pod poprzeczkę, i znów bramkarz gospodarzy uratował sytuację, wybijając na róg. W 75.
minucie gry Wawel miał pierwszy rzut
rożny w tym spotkaniu i wrzutka Piętonia bezpośrednio z narożnika podkręconym lotem wpadła za plecami
Pardeli do siatki. Był remis. W doli-

Wawel: Palka, Orszulik,
Gancarczyk, Buchcik, K.
Kałużny, Foryś, Sławik (’46
Piętoń ), Pyc, Mandzel (’46
Wesołowski), G. Kałużny, Lux.
Urania: Pardela, P.Grzesik,
Jańczak, Szady, R. Grzesik, Ł.
Krzywda, Kornas, Zalewski (’85
Skorupa), Henisz, Kot , Skudlik
(’89 Mzyk)

Derby były emocjonujące.
czonym czasie gry wszyscy zasadniczo pogodzili się z podziałem punktów. Jednak wtedy gospodarze przeprowadzili kontrę – zawodnicy Uranii
byli pewni przewinienia zawodnika
Wawelu, przez co niemal zupełnie odpuścili, co z kolei skrzętnie wykorzystali gospodarze i strzałem Luxa obok
Pardeli, którego nie zdołał już zatrzymać obrońca, zdobyli zwycięską bramkę. Chwilę później arbiter zakończył
spotkanie iWawel mógł cieszyć się z kompletu punktów.
W lidze okręgowej zwyciężyła także Pogoń, która pokonała AKS Miko-

łów 2:0. Grunwald natomiast musiał
podzielić się punktami z ekipą ZET
Tychy. Rudzianie wyszli na prowadzenie w 12. minucie. Kowalski zagrał na prawe skrzydło do Zugi, który
uprzedził obrońcę i uderzył piłkę,
która odbiła się od jednego słupka,
następnie drugiego i wpadła do siatki.
„Zieloni” aż prosili się o bramkę i goście spełnili ich prośbę. Rutkowski
stracił piłkę pod bramką ZET-ki, goście wyprowadzili akcję, Fijoł dograł
z prawej strony w pole karne i Bizacki z bliska nie dał szans bramkarzowi.

Futsal

Orzeł nie wzleciał ponad Gwiazdę
SR-S Gwiazda Ruda Śląska 2:1 (1:1) KS Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice

Dobry, szybki i emocjonujący mecz
obejrzeli kibice w niedzielne (23.10.)
popołudnie w hali w Halembie. Rudzianie pokonali lidera tabeli Orła Jelcz Laskowice 2:1 i awansowali na pozycję
wicelidera tabeli.
Drużyna z Rudy Śląskiej prowadzona
przez Adama Krygera wiedziała. że porażka w tym meczu mimo początku sezonu może mocno skomplikować ich

plany – czyli powrót do Futsal Ekstraklasy. Podopieczni Chusa do Halemby
jechali w dobrych nastrojach po pewnym zwycięstwie z Berlandem.
Goście w składzie z trzema zawodnikami z Hiszpanii oraz reprezentantem
Niemiec w bramce pokazali, że nieprzypadkowo są w górze tabeli. W 9.
minucie objęli prowadzenie i mieli jeszcze 2,3 bardzo dobre sytuacje na zdoby-

cie bramki. Na przeszkodzie stanął jednak Aleksander Waszka – bez wątpienia
bohater spotkania i najlepszy zawodnik
meczu. Zwłaszcza w drugiej połowie,
kiedy to Orzeł grał z lotnym bramkarzem. Od 33. minuty Waszka bronił jak
w transie. Ciekawostką jest fakt, że rywale aż czterokrotnie faulowali naszego
bramkarza w całym spotkaniu, co zdarza się w meczach futsalu bardzo rzad-

Gwiazda Ruda Śląska: Waszka
(Barteczka) – Piasecki,
Hiszpański, Hyży, Jagodziński,
Opeldus, Naleśnik, Gładkowski,
Gielza, Małek, Kowaluk,
Działach, Kryger
ko. W 34. minucie trener gości wyszedł
z lotnym bramkarzem i chwilę później
Matejko trafił w słupek. Ataki gości niestety do końca meczu nie dały upragnionej bramki i KS Orzeł Futsal przegrał pierwszy mecz w sezonie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tabela IV ligi
Gwarek Tarnowskie G.
Warta Zawiercie
Sarmacja Będzin
Nadwiślan Góra
RKS Grodziec (Będzin)
Piast II Gliwice
Ruch Radzionków
MKS Myszków
Przemsza Siewierz
Szombierki Bytom
Górnik Piaski
Polonia Poraj
Raków II Częstochowa
GKS II Tychy
Slavia Ruda Śląska
Ruch II Chorzów
GKS II Katowice
KS Panki

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

31
29
28
24
24
22
21
19
18
18
17
17
16
15
13
10
8
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tabela ligi okręgowej
LKS Goczałkowice Zdrój 11
Sparta Katowice
11
Grunwald Ruda Śląska 11
Urania Ruda Śląska
11
Pogoń Nowy Bytom
11
Unia Kosztowy
11
Pogoń Imielin
11
LKS Łąka
11
Wawel Wirek
11
ZET Tychy
11
Podlesianka Katowice
11
AKS Mikołów
11
Piast Bieruń Nowy
11
Tempo Paniówki
11
GTS Bojszowy
11
JUW-e Jaroszowice
11

25
24
23
19
19
19
17
17
16
16
14
13
12
12
8
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tabela I ligi Futsalu
Lex Kancelaria Słomniki 5
Gwiazda Ruda Śląska 5
Orzeł Jelcz-Laskowice
5
GKS Futsal Tychy
4
GKS Ekom Fut. Nowiny 4
FC Remedium Hybryd
5
AZS WSIiU Malwee Łódź 3
Heiro Rzeszów
4
AZS UMCS Lublin
3
GKS Berland Komprach. 5
Futsal Team Brzeg
3

11
10
10
7
6
5
4
3
3
2
1
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Halembianki znów dominują
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Akrobatyka

Medale dla akrobatów

KPKS Halemba 3:1 KS Burza MOSiR Mikołów 3:1 (20:25, 25:10, 25:16, 25:23)

Zawodniczki KPKS-u na podium.
Siatkarki KPKS-u Halemba podczas meczu.
Kolejne zwycięstwo odniosła drużyna juniorek. Na własnej hali zawodniczki KPKS-u Halemba podjęły dotychczasowe wiceliderki KS Burzę
MOSiR Mikołów.
To przyjezdne lepiej rozpoczęły
spotkanie. Ich dobrze działający blok
spowodował wiele błędów w ataku po
i do końca seta rudzianki miały z tym

problem. Jednak w połowie zaskoczyły pozostałe elementy, szczególnie zagrywka, dzięki czemu KPKS odrobił
9-punktową stratę i stąpał po piętach
przeciwniczkom aż do końca seta
(20:25).
W kolejne odsłony meczu rudzka
drużyna weszła już z większą koncentracją i dość pewnie kontrolowała

przebieg gry, wygrywając do 10 i 16.
Natomiast w ostatnim secie kluczowe
role odegrały zmienniczki, które
w końcówce seta zachowały chłodną
głowę i doprowadziły zespół do zwycięstwa 25:23.
Za tydzień zawodniczki KPKS-u Halemba zameldują się w Jastrzębiu, gdzie
zmierzą się z ostatnią drużyną w tabeli.

Koszykówka

Drugie zwycięstwo Pogoni

Zawodnicy Pogoni rozegrali dobry mecz.

Drugie zwycięstwo w tym sezonie
na koncie rudzkiej Pogoni. Koszykarze rozegrali zacięte spotkanie. Po
wyrównanej pierwszej kwarcie z początkiem drugiej zdobyli prowadzenie, którego nie oddali do samego
końca. W rudzkiej drużynie najlepiej
punktujący to Patryk Jeleń (17), Mateusz Pawlik (15), Tomek Stankala
(11). Wyniki w kolejnych kwartach to
16-16, 14-17, 7-14, 16-19. Tomek
Stankala może pochwalić się stuprocentową skutecznością z rzutów osobistych 1/1.

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

W minioną sobotę (22.10.) odbyły
się kolejne zawody akrobatyczne. Do
startu w Dolnośląskich Dniach z Akrobatyką Sportową i Gimnastyką Artystyczną we Wrocławiu zaproszono
kilka zespołów ze śląskiego KPKS-u
Halemba. Wśród ponad 130 zawodników z 14 klubów nasze zawodniczki
zaprezentowały się bardzo dobrze,
zdobywając komplet medali.
W kategorii 11-16 lat w trójkach
dziewcząt złoty medal zdobyły: Laura
Gaim, Julia Bryła i Anna Nowakowska (trener Aleksandra Wodyk). Tuż
za nimi – na drugim miejscu uplasowały się Julia Olchawa, Barbara Sordyl i Nikola Janik. W tej samej kategorii wiekowej brązowy medal zdobyła
dwójka dziewcząt – Pola Mendocha

i Wiktoria Matysiak. Klub KPKS-u
Halemba reprezentował jeszcze jeden
zespół – dwójka dziewcząt w klasie III
Emilia Pawlas i Faustyna Osman, które wśród licznej konkurencji wywalczyły brązowy medal. Trenerką
wszystkich trzech zespołów jest Katarzyna Chlebisz.
Po zawodach we Wrocławiu emocje
opadły, jednak już w najbliższy weekend (29-30.10.) do kolejnych zmagań
akrobatycznych staną starsi zawodnicy pod okiem trenerki Doroty Kies.
W międzynarodowym pucharze „Wars
i Sawa” w Warszawie wezmą udział:
dwójka dziewcząt Monika Skorupa
i Laura Piekorz oraz trójka Michalina
Czuma, Aleksandra Jawoszek i Dominika Bryła.
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