Nauczyciel z niezwykłą pasją
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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

ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS.
2 listopada 2016 r. (środa) numer 44/1247
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!

21

99
kg

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

30% TANIEJ
szt.

199
szt.

TYLKO 3-6.11.16

9

99

ŁOPATKA WIEPRZOWA
BEZ KOŚCI

kg

17

99

SER
RADAMER
SERENADA

kg

1

BYKOWINA

39

7

59

szt.

JOGOBELLA
BREAKFAST
ZOTT,
WYBRANE
RODZAJE

Osobom do lat 18
alkoholu nie sprzedajemy

0
szt.

1499
szt.

kup 1 za

99
SZT.

CHRUPKI

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

1099
SZT.

4-PACK

PIWO
HEINEKEN
4-PACK

199

3,6 ZŁ TANIEJ

PAPIER
TOALETOWY
REGINA,
12 ROLEK
RUMIANKOWY

drugi za

12,99 zł GROSZ
ŻEL POD
PRYSZNIC
ADIDAS
400 ml

Oferta ważna od czwartku 3 listopada do wtorku 8 listopada 2016 r. lub do wyczerpania zapasów
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Uwaga na
cichego zabójcę

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY ŻYWIENIOWE
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Spotkanie z mieszkańcami

Bielszowice dyskutowały
Podczas spotkania przedstawiono
zadania inwestycyjne i remontowe, realizowane w dzielnicy w tym roku. Do
tych największych należy oddana niedawno do użytku sala gimnastyczna,
która powstała przy Szkole Podstawowej nr 14. Koszt tej inwestycji wyniósł
ponad 5 mln złotych. Ponad milion będzie kosztować trwająca termomodernizacja budynku samej szkoły. Termomodernizację przeprowadzono również
w Miejskim Przedszkolu nr 30 oraz
w Zespole Szkół Specjalnych nr 4. Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego remontowany jest chodnik i parking
przy Domu Kultury Bielszowice. Zostaną tam wymienione ławki i oświetlenie. Inwestycja będzie kosztować
prawie 150 tys. zł.
W tym roku wykonano także remont
nawierzchni ul. Rycerskiej oraz chod-

nik przy ul. Nowobukowej na skrzyżowaniu z ul. Zajęczą. W trakcie realizacji jest budowa drogi pomiędzy
ul. Kingi i ul. Na Piaski, rozbudowa
ul. Cichej, naprawa ul. Na Piaski oraz
montaż progów zwalniających w ciągu
ul. Kowaczka. Przygotowywana jest
również dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Piernikarczyka oraz budowy parkingu przy ul. ks. Niedzieli 61,
który ma być wykonany w przyszłym
roku. Również na 2017 rok planowana
jest budowa ścieżki rowerowej w ciągu
ul. Kokota od ul. Partyzantów do trasy
N-S, a po zakończeniu budowy kanalizacji przy ul. ks. Niedzieli remont ulicy
na odcinku od ul. Jasnej do ul. Górnej.
Opracowana będzie również koncepcja budowy ścieżki rowerowej w ciągu
ul. Halembskiej. Do największej inwestycji drogowej w dzielnicy należy buOGŁOSZENIE

Harmonogram jesiennych spotkań
prezydent Grażyny Dziedzic
z mieszkańcami:
3.XI. – czwartek, godz. 17.00, Kochłowice – Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3, ul. Oświęcimska 90.

dowa kolejnego odcinka trasy N-S,
który będzie przebiegał od ul. Kokota
do zjazdu z autostrady A-4. Wykonanie
samej dokumentacji dotyczącej budowy kosztuje milion złotych. Obecnie
trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej i pozwolenia wodno-prawnego.
Jak zawsze podczas spotkań nie brakowało pytań mieszkańców. Rodzice
dzieci uczących się w zerówce w oddziale przedszkolnym w Gimnazjum
nr 14 wyrazili swój niepokój o przyszłość swoich pociech. – Czy po planowanych zmianach powstanie w tej placówce podstawówka? – dopytywali.
– Niestety, dzisiaj nie mogę udzielić odpowiedzi, bo nie znamy szczegółów reformy – mówiła wiceprezydent Anna
Krzysteczko. – Jeśli zmiany będą wprowadzone, to dopiero po 31 marca będziemy wiedzieć, jakie szkoły będą
w mieście – informowała.
Dopytywano również o pomoc dla
osób niepełnosprawnych. – Oprócz
standardowych usług opiekuńczych
uruchamiamy różne programy, by ułatwić takim osobom życie. Wkrótce roz-

Foto: AW

W ramach jesiennej tury spotkań władz miasta z mieszkańcami prezydent Grażyna Dziedzic
rozmawiała z mieszkańcami Bielszowic. Były pytania m.in. o inwestycje drogowe, oświetlenie
czy planowaną reformę szkolnictwa.

Wiceprezydent Krzysteczko mówiła m.in. o projekcie „Dzwonię i jadę”.
pocznie się realizacja projektu „Dzwonię i jadę”, który zapewni transport
osobom niepełnosprawnym do różnych
placówek – mówiła Anna Krzysteczko. – Zachęcam również do zapoznania się z ofertą rudzkich organizacji
pozarządowych, które aktywnie działają na rzecz wszystkich mieszkańców,
także tych niepełnosprawnych – dodała.
W związku z inwestycjami drogowymi mieszkańcy dopytywali również
o możliwość instalacji ekranów dźwiękoszczelnych. – Prawdopodobnie
w przyszłym roku będziemy robić nową
mapę hałasu w mieście – mówił wice-

prezydent Krzysztof Mejer. – Wtedy
będziemy mogli zadecydować, gdzie są
one konieczne. Z pewnością ekrany takie pojawią się przy kolejnym odcinku
trasy N-S – mówił. Dopytywano również o możliwość budowy kolejnych
parkingów. – W Bielszowicach, podobnie jak w Kochłowicach, miasto nie ma
swoich terenów, dlatego nie ma możliwości takiej inwestycji – wyjaśniała
prezydent Dziedzic. – Mam jednak nadzieję, że uda mi się porozumieć w tej
sprawie z dyrekcją kopalni i być może
wspólnie wypracujemy rozwiązanie tego problemu – dodała prezydent.
AS
REKLAMA

AQUADROM

W listopadzie dzieciaki
opanują Aquadrom!
Zbliża się inwazja dzieciaków w Aquadromie! Listopad minie tam pod znakiem zabawy i radosnego dzieciństwa. Po październikowej zdrowotnej akcji, która przyciągnęła do parku wodnego wszystkich dbających o zdrowie oraz zakończonej przerwie technologicznej, przyszedł
czas na rodziny z dzieciakami. Każdy maluch znajdzie coś dla siebie, będzie mógł rozwijać
swoją wyobraźnię oraz zainteresowania, a także spędzić aktywnie czas.
Właśnie zakończył się październik,
a z nim akcja „Po zdrowie do Aquadromu”. Zainteresowanie profilaktycznymi
stoiskami, przy których można było zbadać się lub zaczerpnąć informacji, było
spore. – Nasza październikowa akcja była pomysłem eksperymentalnym. Chcieliśmy przekonać się, czy to co proponujemy zostanie przyjęte przez klientów
Aquadromu. Z perspektywy czasu widzimy, że była ona strzałem w dziesiątkę
– mówi Marta Malik, wiceprezes
Aquadromu. – Chcemy, by nasz obiekt
kojarzył się ze zdrowym stylem życia
– dodaje.
Na zdrowotny miesiąc aquadromowicze poczekają jednak do wiosny, bowiem
listopad dedykowany jest tym młodszym
i trochę starszym dzieciakom. W parku
wodnym zapanuje kolorowa frajda,
a każdy weekend będzie miał inną, cie-

kawą tematykę. – Dla najmłodszych mamy kilka propozycji weekendowych. Zaczynamy już 5 listopada imprezą Otylia
Swim Tour, podczas której zorganizowane zostaną warsztaty szkoleniowe prowadzone przez Otylię Jędrzejczak oraz
grupę trenerów. Już po raz drugi impreza
zostanie zorganizowana w Aquadromie
– tłumaczy Agnieszka Piekorz, rzecznik
prasowy Aquadromu. – Natomiast 6 listopada zapraszamy na „Klockowe szaleństwo”. Od godz. 10.00 do 18.00 nasz
hol recepcyjny zapełni się różnego rodzaju klockami. Będzie możliwość zabawy oraz zakupu prosto od producentów
w promocyjnych cenach – wyjaśnia.
To nie koniec atrakcji – zabawa potrwa do końca miesiąca! Już 12 listopada najmłodszych przywita „Bajkowy
Aquadrom”. W tym dniu w obiekcie pojawi się wiele bajkowych postaci, będzie

można wziąć udział w animacjach, czytaniu bajek, czy malowaniu twarzy.
19 listopada dedykowany jest wszystkim fanom modelarstwa – to wydarzenie
odbędzie się przy współpracy z Rudzkim Modelarstwem Kartonowym. Natomiast 26 listopada zapanuje „Inwazja
dinozaurów”. – Dzieci będą mogły spotkać dinozaury, wziąć udział w licznych
konkursach oraz przez chwilę stać się
paleontologami – dodaje Agnieszka Piekorz.
Aquadromowicze, którzy przyjdą ze
swoimi zabawkami – dinozaurami,
otrzymają 50 proc. rabatu na bilet. – Już
teraz zapraszamy całe rodziny do wyjścia z domu, pomimo ponurej, listopadowej pogody i spędzenia wspólnie czasu.
W listopadzie mówimy „precz” jesiennej
nudzie – zapewnia Marta Malik.
Magdalena Buchta
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INWESTYCJE

Biblioteka, ale bez rewolucji
Trwają prace nad projektem budowlanym, który pozwoli na utworzenie centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej
w budynku dworca w Chebziu. Dworzec nadal jednak będzie pełnił swoją dotychczasową funkcję, czyli miejsca
dla pasażerów, którzy być może przy okazji skuszą się na lekturę. Ale nie tylko. Projekt zakłada stworzenie
w Chebziu, oprócz strefy bibliotecznej, m.in. także strefy animacji.
blioteczna (wypożyczalnia dzielnicowa,
wypożyczalnia regionalna, studio digitalizacji oraz czytelnia połączona z kawiarnią pełniące również funkcje poczekalni); strefa animacyjna (zostałaby
utworzona głównie w byłej sali restauracyjnej, ale także w hali głównej jak
i na placu za dworcem jako Bibliogród); strefa biblioteczna i informatorium (znalazłyby swe miejsce w oszklonych nawach bocznych hali głównej) oraz strefa
administracyjna (pomieszczenia
administracyjne dyrekcji biblioteki usadowiono by w istniejących
pomieszczeniach biurowych dworca). Ponadto mają powstać miejsca parkingowe.
Obecnie przygotowywany jest projekt budowlany. – Szczegóły techniczne
aranżacji obiektu z przystosowaniem do
nowych potrzeb przedstawimy po zakończeniu prac projektowych, nie będzie

to jednak rewolucja w stosunku do istniejącego budynku. Projekt zakłada jednocześnie pozostawienie zasadniczej

Foto: MB

Nowa siedziba dla centrali MBP to
konieczność, ponieważ dotychczasowy
budynek biblioteki przy ul. Dąbrowskiego na Wirku ze względu na szkody
górnicze jest w opłakanym stanie. Dlaczego akurat na nową siedzibę wybrano
dworzec? – Chebzie jest dzielnicą Rudy
Śląskiej, w której biblioteka nie ma
swej placówki. Ponadto posiada zabytkowy obiekt, który do tej pory nie został
zagospodarowany – podkreśla Krystian
Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rudzie Śląskiej. – W nowej formule historyczny obiekt budynku
dworcowego poza funkcją komunikacyjną, jako centrum przesiadkowe, zyskałby funkcję kulturalną stając się siedzibą największej instytucji kultury
w mieście, czyli rudzkiej książnicy – dodaje.
Zgodnie z założeniami po przeprowadzce budynek dworca zostanie podzielony na cztery części. To strefa bi-

W budynku dworca wykonano wstępne prace.

funkcji hali dworcowej; chcemy wręcz
„wykorzystać” pasażerów kolei jako
klientów biblioteki – zapowiada Piotr
Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji

w rudzkim magistracie. – Usytuowanie biblioteki głównej w Chebziu
jest zatem szansą na przedeﬁniowanie
funkcji bibliotecznych, gdzie z jednej
strony biblioteka byłaby „wyspą w Archipelagu cyfrowym”, z drugiej zaś
strony przestrzenią do inicjacji eventów

o charakterze kulturalnym na skalę ponadregionalną, nie tracąc nic z charakteru biblioteki klasycznej – zachowując
przy tym funkcje komunikacyjne i charakter miejsca – podsumowuje Krystian
Gałuszka.
Joanna Oreł
REKLAMA
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Piłkochwyty jeszcze w tym roku

| BIELSZOWICE

Z pytaniem dotyczącym nowo powstałego kompleksu boisk w bielszowickim parku Strzelnica zwróciła się do nas Czytelniczka, zainteresowana dalszymi
inwestycjami w tym miejscu. Okazuje się, że będą i to jeszcze w tym roku.
korzystających z obiektu – dodaje.
Utrzymaniem obiektu zajmuje się
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Pracownicy MOSIR-u będą się przyglądać, jak obiekt jest wykorzystywany i sprawdzą, czy nie są potrzebne
dodatkowe zmiany. – Na bieżąco będziemy się przyglądać, jak obiekt jest
wykorzystywany i w razie potrzeby
będziemy reagować i doposażać go
tak, żeby korzystało się z niego jak
najwygodniej – tłumaczy Michał Pierończyk.
Nowe boiska w bielszowickim parku
powstały w miejscu funkcjonującego
tam wcześniej boiska trawiastego, które było już w złym stanie technicznym.
Największe jest boisko do piłki nożnej,
mające wymiary 62 x 32 m i nawierzchnię ze sztucznej trawy o wysokości
60 mm. Obiekt do gry w koszykówkę
ma natomiast wymiary 32 x 18 m, a do
siatkówki – 22 x 13 m.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: AW

– Bardzo się cieszę podobnie pewnie jak wielu mieszkańców, że zrobiono tutaj miejsce, gdzie młodzi ludzie
mogą spędzać czas – mówi pani Anna, mieszkanka Bielszowic. – Zastanawia mnie jednak, czy to już koniec
tej inwestycji. Z boiskiem do piłki nożnej graniczy zbiornik wodny. Czy jest
możliwość zamontowania jakiegoś
ogrodzenia, żeby piłka z boiska nie
wpadała do wody? – zastanawia się
mieszkanka. Rzeczywiście nowe boisko nie jest ogrodzone, a piłki wpadają do zbiornika retencyjnego. To
jednak ma się zmienić już w najbliższym czasie. – Ogrodzenie tego terenu nie było zaprojektowane od razu
– tłumaczy Michał Pierończyk, zastępca prezydent Rudy Śląskiej. – Zostało jednak doprojektowane i jeszcze
w tym roku pojawią się tzw. piłkochwyty, dzięki którym piłki nie będą
wpadały do wody, co z pewnością
wpłynie też na bezpieczeństwo osób

Przy boisku zostaną zamontowane piłkochwyty.

W jednym, czy w dwóch kierunkach?

| GODULA

– Czy jest szansa, żeby przywrócono
ruch jednokierunkowy na ul. Modrzejewskiej? – pyta Tomasz Namysło,
mieszkaniec Goduli. – Dochodzi tam
do trudnych sytuacji, szczególnie dla
aut zjeżdżających z ulicy Joanny na
ul. Modrzejewską na wysokości przystanku Godula-Osiedle – zaznacza rudzianin.
Problem polega na tym, że ul. Modrzejewskiej jest bardzo wąska. Do
tego dochodzą zaparkowane przy
drodze samochody. Na takiej drodze
można liczyć jedynie na kulturę kie-

rowców. Sprawa została poruszona
na jednym ze spotkań władz miasta
z mieszkańcami. – Kiedy wprowadzamy coś na nowo to zawsze jest tyle
głosów „za”, jak i „przeciw”, dlatego taka decyzja wymaga opinii
wszystkich mieszkańców zamieszkujących ul. Heleny Modrzejewskiej.
My nie chcemy robić czegoś przeciwko mieszkańcom – tłumaczył Jacek
Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów
Urzędu Miasta. – Chcę jednak podkreślić, że ulica jednokierunkowa
wcale nie musi wiązać się z większym

bezpieczeństwem. Chodzi o to, że na
wąskich dwukierunkowych ulicach,
gdzie stoją samochody, poruszanie
się wymaga kultury kierowców. Na
jednokierunkowych ulicach natomiast kierowcy często pozwalają sobie na większe prędkości, wiedząc, że
nie spodziewają się samochodów
z naprzeciwka. Na najbliższym posiedzeniu komisji zgłoszę potrzebę wysłania do RSM i MPGM TBS specjalnych ankiet. Wasze zdanie jest dla
nas najważniejsze – dodał.
Magdalena Buchta

Foto: MB

Każdy kto próbował przejechać ulicą Modrzejewskiej w Goduli, szczególnie w godzinach szczytu, wie,
że to slalom pomiędzy samochodami zaparkowanymi na poboczu a nadjeżdżającymi z przeciwnej
strony. Czy droga ta, tak jak kiedyś, mogłaby znowu stać się jednokierunkową?

Przejazd przez ulicę Modrzejewskiej wymaga wzmożonej uwagi.
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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REMONTY

Kiedy zmiany przy ul. Gołębi?
Blok znajdujący się na granicy Wirku i Bykowiny od lat straszy swoim wyglądem. Lokatorzy odczuwają to na
każdym kroku – przeciekający dach, zaniedbana klatka schodowa, sypiąca się elewacja… okazuje się, że rozwiązywanie problemów przy ul. Gołębi trwa, ale na kompleksowe zmiany potrzeba dużo więcej czasu.
typowanych przez Komisję 9 mieszkaniach
wymieniono stolarkę okienną w proporcji
40 proc. kosztów – lokator, 60 proc.
– Kompania. Do tej kwoty trzeba doliczyć
bieżące prace naprawcze na kwotę 19.618 zł
w 2015 r. W 2016 r. wydaliśmy kwotę
7,880 tys. zł na bieżące utrzymanie nieruchomości i rozpoczęliśmy procedurę przetargową na generalny remont wind, a także na montaż wodomierzy radiowych – informuje Zakład Zagospodarowania Mienia. – Rzeczywiście w bieżącym roku kalendarzowym wpłynęły do nas dwa zgłoszenia o zalaniu, jednak awarie zostały

sprawnie usunięte – zaznaczają przedstawiciele ZZM.
Polska Grupa Górnicza dodaje, że pracuje nad tym, aby uregulować stan prawny
nieruchomości tak, by umożliwić najemcom
nabycie mieszkań. Stan prawny gruntu jest
bowiem bardzo skomplikowany – jedna
z działek jest własnością osób ﬁzycznych
i prowadzone są poszukiwania spadkobierStan bloku przy ul. Gołębi według lokatorów nie jest najlepszy.
ców, na kolejne są złożone wnioski uwłaszczeniowe w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, a ostatnia działka przynależna do nie- kopalni Ruda). Jedną z innych przeszkód, rów nieruchomości obecnie wynosi ponad
ruchomości jest własnością Skarbu Państwa w tym wypadku ﬁnansową, są zaległości 150 tysięcy złotych.
we władaniu KWK Pokój (obecnie część w opłatach za czynsz – zadłużenie lokatoMagdalena Buchta

Foto: MB

To jedyny blok w ciągu budynków przy
ul. Gołębi, który nie należy do żadnej ze
spółdzielni, ale do Polskiej Grupy Górniczej
(dawniej Kompania Węglowa), a dokładniej
do Zakładu Zagospodarowania Mienia
Kompanii Węglowej. Mowa o klatkach przy
ul. Gołębi 5 i 5a, które od lat 70. nie były
remontowane. – Zakład Zagospodarowania
Mienia zarządza blokami przy ul. Gołębi 5
i 5a dopiero od 1 stycznia 2014 r. Od tego
czasu poczyniliśmy już pierwsze kroki zmierzające do poprawy stanu technicznego nieruchomości: wymieniono stolarkę okienną
na klatkach schodowych, w 2015 roku w wy-

UTRZYMANIE DRÓG

Gotowi na przyjście zimy

Wyłoniona w przetargu ﬁrma Tonsmeier
Południe Sp. z o.o. realizować będzie dwa
zadania związane z zimowym utrzymaniem
dróg. Pierwsze z nich obejmuje drogi I i II
kolejności zimowego utrzymania, drugie zaś
drogi III i IV kolejności zimowego utrzymania. Łącznie stanowi to blisko 300 km dróg,
które objęte będą w mieście odśnieżaniem.
Odpowiednią przejezdność dróg w całej Rudzie Śląskiej zapewnić ma co najmniej 18
pługopiaskarek, które według podpisanej
umowy ma zabezpieczyć wykonawca. – Jednym z warunków, które postawiliśmy wykonawcy, jest obowiązek rozmieszczenia odpowiedniego sprzętu na czas prognozowanych
złych warunków drogowych w co najmniej
dwóch różnych punktach miasta. Ma to zapobiec sytuacji, kiedy to odpowiedzialne za odśnieżanie służby drogowe nie są w stanie realizować swojego zadania w jednej części
miasta, bo np. utknęły w korku w innym miej-

scu Rudy Śląskiej – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Co istotne, pługopiaskarko-solarki, które
odśnieżać będą miasto, wyposażone są
w urządzenia monitorujące. – Dzięki nim będziemy mieli dostęp do takich danych, jak
czas pracy pojazdów, ich aktualna lokalizacja, przebyta droga oraz prędkość, z jaką się
poruszają – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. Ponadto ﬁrma, która przez trzy
sezony zimowe zajmie się odśnieżaniem
rudzkich dróg, posiada odpowiednie zaplecze techniczne, wyposażone m.in. w instalację do wytwarzania solanki oraz zamknięty
magazyn do składowania materiałów chemicznych, gdzie już teraz zdeponowano 500
ton soli.
Równie ważne, co skuteczne utrzymanie
dróg w czasie zimy, są koszty z tym związane. Okazuje się, że zgodnie z zapisami umowy miasto zapłaci wyłącznie za faktycznie

wykonaną pracę. Dzięki temu mieszkańcy
poniosą jedynie koszty rzeczywistej pracy
sprzętu w czasie odśnieżania dróg.
– Jeżeli prognoza pogody wskazywać będzie
pogorszenie warunków atmosferycznych, ﬁrma prowadzić będzie całodobowo pogotowie
zimowe, natomiast w momencie wystąpienia
pierwszych zjawisk atmosferycznych, które
wymagają użycia sprzętu, w ciągu 30 minut
ﬁrma będzie musiała podjąć odpowiednie
działania w terenie – wyjaśnia Krzysztof
Mejer.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że
miasto odpowiada wyłącznie za odśnieżanie
dróg, których jest administratorem. Za utrzymanie przejezdności dróg wewnętrznych,
które nie są własnością gminy, odpowiadają
ich zarządcy. Podobnie sprawa wygląda z odśnieżaniem chodników. – To właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż ich

Foto: arch.

10 mln zł zarezerwuje rudzki magistrat na zimowe utrzymanie dróg przez najbliższe trzy lata. Właśnie rozstrzygnął
się przetarg w tej sprawie. W czasie opadów śniegu na ulice Rudy Śląskiej będzie wyjeżdżać 18 pługopiaskarek.
Będą one stacjonować w dwóch różnych punktach miasta. Takie rozwiązanie umożliwi sprawne prowadzenie akcji.
Samochody będą wyposażone w GPS-y, dzięki którym miasto zapłaci wykonawcy jedynie za faktycznie wykonane
prace. Jeżeli zatem zima będzie łagodna, to pieniądze przeznaczone na odśnieżanie pozostaną w miejskiej kasie.

W ramach umowy odśnieżana będzie m.in. DTŚ.
nieruchomości – tłumaczy Katarzyna Kuberek, zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej. – We własnym zakresie
muszą też odśnieżać i likwidować lód z bramy i podwórza swojej posesji, a także usuwać
sople i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na
ich terenie. Odgarnięty przy tym śnieg powinien być składowany w miejscu, w którym nie
będzie powodował zakłóceń w ruchu pie-

szych i samochodów – zastrzega. Dla porównania, zeszłej zimy (2014/2015) na odśnieżanie ulic, parkingów i chodników gmina wydała 1,44 mln zł. W sezonie zimowym
2014/2015 było to blisko 2 mln zł, natomiast
podczas zimy 2013/2014 była to kwota blisko 0,9 mln zł. Podczas ubiegłego sezonu
zużyto 2 300 ton soli, podczas zimy
2014/2015 2 400 ton soli, natomiast zimą
2013/2014 500 ton soli.
TK
REKLAMA

• 11 listopada Rogale Świętomarcińskie
• 11-18 listopada Gęsina na świętego Marcina
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HOROSKOP

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Pod wpływem
rozmowy z sympatyczną
osobą spod znaku Panny
nareszcie odważysz się zrobić coś,
o czym od dawna marzyłeś.
Byk – Kłopoty i nieprzyjemności w życiu
rodzinnym będą Cię
omijać szerokim łukiem.W Twoim
domu zapanuje harmonia i stabilizacja.
Bliżnięta – W nadchodzących dniach będziesz
mieć na głowie sporo
obowiązków, ale raczej Cię to nie
zmartwi. Poczujesz, że to co robisz
ma sens.
Rak – Nareszcie zaczną
się spełniać Twoje marzenia. To wynik nie tylko dobrej passy, która wciąż będzie
trwać, ale i ciężkiej,wytrwałej pracy.
Lew – Już wkrótce czeka Cię jakaś niesamowita przygoda, którą bardzo długo będziesz wspominać
wraz z najbliższymi przyjaciółmi.
Panna – Przed Tobą
spokojniejsze dni. Na
wszystko
znajdziesz
czas, nikt Cię nie będzie denerwował. Wreszcie wygospodarujesz
czas na książki i kino.

Waga – Jak zwykle niepokoisz się o przyszłość.
Zupełnie niepotrzebnie.
W najbliższych tygodniach możesz
spodziewać się pomyślnych wiadomości.
Skorpion – Nie podejmuj
teraz ważnych decyzji bez
zastanowienia. Chwila
namysłu z pewnością ostudzi Twój
temperament i pozwoli uniknąć ryzyka.
Strzelec – Zamiast rozpamiętywać to, co było,
i ciągle żywić urazę do
kogoś, kto ostatnio Cię zawiódł,
pierwszy wyciągnij rękę na zgodę.
Koziorożec – Nie daj
się jesiennej chandrze.
To dobry czas, by coś
zmienić. Odśwież kontakty ze starymi znajomymi, zapisz się na siłownię i poświęć więcej czasu rodzinie. Wyjdzie Ci to na dobre.
Wodnik – Osoba, którą
do tej pory traktowałeś
wyłącznie jak przyjaciela, nagle okaże się dla Ciebie kimś
więcej. Na pewno nie pożałujesz.
Ryby – Najprawdopodobniej już wkrótce
w Twoim życiu zajdą
znaczne zmiany. Wprowadzą wprawdzie trochę zamętu, ale ostatecznie
wyjdą Ci na dobre.

WRÓŻKA
JADZIA

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

ROZRYWKA | 2.11.2016
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Poziomo: 1 – zimowe legowisko niedźwiedzia, 5 – np. do korniszonów – 8 – szaruga, 9 – gat. skowronka, 11 – wino hiszpańskie, 12 – imię żeńskie, 15 – krokodyl z Brazylii, 17 – ognisko góralskie, 20 – kasza jaglana, 21 – wróżba, 24 – gat. szopa, 25 – podatek pośredni, 28 – drążek akrobatów, 29 –
dawn. dochód księży za odprawienie mszy,
32 – elektroda dodatnia, 33 – norma, reguła,
36 – zespół ludzi zakładu pracy, 39 – drapacz,
narzędzie epoki kamienia, 42 – zobojętnienie
43 – marynarskie łóżko, 45 – rodzaj wstęgi,
46 – awersja, 47 – kram z tanim mięsem.
Pionowo:1 – pomieszczenie, 2 – waleń,
ssak morski, 3 – żołnierz osobistej straży
sułtana, 4 – rano na trawie, 5 – miasto klęski
Hannibala, 6 – powieść Prusa, 7 – siła witalna, 10 – ozdoba tałesu, 13 – urojenie, 14 –
gra owalną piłką, 16 – gat. papugi, 17 – np.
owiec, baranów, 18 – mikado, 19 – przylądek na Antarktydzie, 21 – kamizelka ratunkowa, 22 – znak zodiaku, 23 – makaron
w kształcie kwadracików, 26 – część twarzy,
27 – plama na honorze, 30 – choroba końska, 31 – przeciwnik torysa, 34 – wódz Madziarów, 35 – odm. pszenicy, 37 – staroż.
mieszkaniec Grecji, 38 – zwora, 40 – męczy
dłużnika, 41 – opowieść ludowa, 44 – brak
połysku.
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Hasło krzyżówki nr 41 brzmiało: Nauka
męstwu sił dodaje. Nagrodę otrzymuje Katarzyna Moskwa. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl. , ul. Hlonda 38-40)

12

z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród
tych, które nadeślą na adres redakcji (41-709
Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które jest
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania
czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia
konkursu.

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

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

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowych znajdujących się w Rudzie
Śląskiej, w rejonie ulicy Targowej, które zostaną oddane
w najem, z przeznaczeniem pod działalność usługową
grunt pod obiektami, teren przyległy do działalności oraz
pod drogę dojazdową.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej,
w rejonie ulicy Czempiela/Ogrodowej, która zostanie
oddana w najem z przeznaczeniem pod budowę
kotłowni kontenerowej.
REKLAMA

Jakub Łasak
syn Beaty i Bartłomieja
ur. 22.10. (3380 g i 54 cm)

Emilia Bielawska
córka Magdaleny i Adriana
ur. 20.10. (4516 g i 59 cm)

Alicja Kocot
córka Sylwii i Piotra
ur. 22.10. (3070 g i 63 cm)

Jakub Kwiecień
syn Moniki i Sebastiana
ur. 20.10. (3400 g i 56 cm)

Ireneusz Kasica
syn Wirginii i Ireneusza
ur. 21.10. (3720 g i 57 cm)

Igor Sójka
syn Natalii i Dariusza
ur. 21.10. (3595 g i 57 cm)

Aleksander Berliński
syn Eweliny i Pawła
ur. 26.10. (3160 g i 55 cm)

Aleksander Miśkiewicz
syn Dagmary i Dariusza
ur. 24.10. (3535 g i 55 cm)

Natanael Wołoszyn
syn Katarzyny i Rafała
ur. 25.10. (3400 g i 57 cm)

Tomasz Jabłoński
syn Oliwii i Krzysztofa
ur. 25.10. (3400 g i 58 cm)

REKLAMA

Emilia Kadłubiec
córka Katarzyny i Sławomira
ur. 26.10. (3670 g i 55 cm)

Oliwia Langier
córka Magdaleny i Jarosława
ur. 14.10. (3100 g i 56 cm)

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. Redakcja: 41 – 709 Ruda Śląska, ul.
Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Mirela
Twardoch, tel. 502-306-007, Izabela Nowrotek, tel. 512295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32
248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt.,
czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@
wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail:
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian
redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Bez fanów nie ma artystów

Foto: materiały prasowe

W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z Tomkiem Calickim, który obchodzi w tym roku 25-lecie działalności artystycznej.
– Obecnie występujesz
sam, ale Twoje początki na
śląskiej scenie to występy
w zespole…
– W 1991 roku zacząłem
swoją przygodę z muzyką,
wstępując do powstającego wtedy zespołu Eliot, z którym nieprzerwanie występuję do dziś. Jeśli
chodzi o śląską scenę, to wszystko
zaczęło się od zespołu Śląskie Szwagry, którego byłem założycielem,
a było to dokładnie 16 lat temu.
Zadebiutowaliśmy wtedy z Robertem Bojerem piosenką „Irena,
Irena”, która, jak się później
okazało, stała się hitem w wielu
rozgłośniach radiowych nie tylko na Śląsku. Niestety działalność zespołu Śląskie Szwagry
zakończyła się w 2011 roku, gdy
Robert postanowił wyjechać na
stałe z kraju. Wtedy zdecydowałem się na karierę solową.
– Co po 25 latach zaliczasz
do swoich największych sukcesów?
– Na przestrzeni tych 25 lat
odniosłem mnóstwo sukcesów

– zarówno tych mniejszych jak i większych, ale dla mnie największym sukcesem jest to, że moje piosenki podobają się
słuchaczom i lubią mnie słuchać, o czym
świadczy frekwencja na koncertach. Ponadto bardzo ważne jest dla mnie to, że ja
sam robię to, co lubię.
– Nad czym obecnie pracujesz?
– Zakończyłem już pracę w studiu nad
materiałem do nowej płyty solowej, teraz
czeka mnie sesja zdjęciowa i myślę, że
niebawem ukaże się ten długo oczekiwany zarówno przeze mnie jak i przez słuchaczy krążek. Jest już przygotowany teledysk do jednej z nowych piosenek, który w najbliższym czasie będą mogli Państwo zobaczyć.
– Co jest dla Ciebie najważniejsze
w kontakcie z fanami?
– Przede wszystkim nie należy unikać
kontaktu z fanami... Niestety byłem ostatnio świadkiem, gdy jedna z bardzo znanych gwiazd muzyki disco polo po koncercie zignorowała swoich fanów, nie
wychodząc do nich ani na chwilę, pomimo że nie miała już tego dnia kolejnego
koncertu. Moim zdaniem to całkowity
brak szacunku w stosunku do fanów. Osobiście chętnie wychodzę po koncercie do

publiczności, rozdaję pocztówki z autografami, podpisuję płyty, robimy wspólne
fotki. To przecież dla nich śpiewam, dla
nich tworzę, dla nich jestem. Bez fanów
nie byłoby nas, artystów.
– A czym zajmujesz się poza śpiewaniem?

– Muzyka i wszystko co z nią związane
to moja pasja i całe moje życie. Jednak
kiedy nie koncertuję. wsiadam za kierownicę 14-metrowego autokaru i zwiedzam
z turystami zakątki naszego pięknego kraju i Europy.
Arkadiusz Wieczorek
REKLAMY

,,GRAMY PO ŚLĄSKU” W MATECZNIKU

4 listopada godzina 18.00
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62 uczniów przystąpiło w tym roku do braci rzemieślniczej w Rudzie Śląskiej. W środę (26.10.) w Domu Kultury Bielszowice odbyło się uroczyste pasowanie młodych rzemieślników. Kształcić się będą oni
m.in. w fachu fryzjerskim, stolarskim, mechaników,
czy lakierników.
W rzemiośle postanowiło szkolić się 36 uczniów
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz 18
uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.
Ponadto w rudzkich zakładach rzemieślniczych uczyć
się będzie młodzież z Zabrza, Chorzowa, Katowic
i Świętochłowic – w sumie ośmiorga uczniów. – Chcę
Wam życzyć, abyście wszyscy po trzech latach nauki
pomyślnie zdali egzamin czeladniczy. Ten egzamin to
pierwszy stopień wtajemniczenia rzemieślniczego.
Chcę także życzyć części z Was, abyście po paru latach,
po zdobyciu wiedzy oraz nabyciu praktyki, przystąpili
do egzaminu mistrzowskiego i wreszcie chcę życzyć
najlepszym, a wierzę, że tacy są wśród Was, abyście
w przyszłości przejęli po nas tę sztafetę pokoleń i po
latach mogli ten rzemieślniczy sztandar nosić dumnie
– mówił do młodych rzemieślników Grzegorz Skudlik,
starszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie
Śląskiej. 62 pasowanych w środę uczniów będzie szkoliło się w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, elektromechanik samochodowy,
wędliniarz, cukiernik, piekarz, elektromechanik, monter sieci i urządzeń sanitarnych, ślusarz, kominiarz oraz
stolarz. 
JO

RUDA

Krwiodawcy
z honorami
To już tradycja, że w ostatni piątek października
ODK Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Matecznik” staje się miejscem spotkania krwiodawców, podczas którego podsumowuje się akcję Wakacyjna Rudzka Kropli Krwi, organizowaną przez Stowarzyszenie
Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
Klub im. Henryka Dunanta przy RSM w Rudzie Śląskiej. Tak było i w piątek, 28 października.
– Akcja wakacyjna wiąże się z tym, że chcemy zachęcić do oddawania krwi właśnie w tym okresie. W lato
najczęściej kurczą się zapasy w regionalnych centrach
krwiodawstwa, a zapotrzebowanie rośnie – tłumaczył
Andrzej Krzyjszczyk, prezes SHDK im. H. Dunanta
przy RSM. – Do tego zachęcamy szczególnie młodych
– dodał.
Podczas wydarzenia odczytano sprawozdanie z tegorocznej działalności, wręczono także podziękowania
zarówno czynnym krwiodawcom i propagatorom akcji,
jak i sponsorom oraz mediom promującym działalność
stowarzyszenia. – Dziękujemy wszystkim tym, którzy
oddają krew i propagują dzielenie się nią z innymi
– mówił Andrzej Krzyjszczyk.
MB

W Szkole Podstawowej nr 4 od lat dbają o zwierzaki. We wtorek (25.10.) po raz kolejny odbyło się wydarzenie „Nasi Milusińscy”, które jest przede wszystkim zwieńczeniem zbiórki na rzecz zwierząt ze Schroniska „Fauna”. Impreza jest także okazją do przypominania dzieciom, jak ważne jest dbanie o wszystkie
zwierzęta.
– W związku z obchodzonym w październiku dniem
zwierząt w naszej szkole od kilkunastu lat organizowana
jest akcja, podczas której pokazujemy, jak dbać o zwierzęta. Chcemy także nauczyć najmłodszych odpowiedzialności – mówiła Bożena Kania, nauczycielka SP
nr 4 oraz organizatorka wydarzenia. – Oprócz tego
wspieramy stowarzyszenie „Fauna” działające w Rudzie Śląskiej, organizując zbiórkę karmy, kocyków, zabawek, bądź środków pieniężnych na ten cel – dodała.
Podczas imprezy dzieci mogły m.in. podziwiać specjalnie przygotowane przedstawienie, a także przynieść
do szkoły swoje mniejsze zwierzaki i pochwalić się nimi
na szkolnej wystawie. We wtorek rozstrzygnięto także
konkurs plastyczny „Mój ulubiony zwierzak”. – Zawsze

Młodzi za sterami

Foto: MB

Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie.

Czwórka dla zwierząt

Dzieciaki mogły podziwiać psa pani Beaty.
wzruszam się podczas Waszych przedstawień o zwierzętach. Jestem wdzięczna zarówno Wam, jak i rodzicom, za
wsparcie dla naszego schroniska – dziękowała Beata
Drzymała-Kubiniok, prezes TOZ „Fauna”.

MB
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W drodze do Santiago
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W „Twórczym piątku” uczestniczyły tłumy.
Wędrówki – czy to piesze, czy biegowe – do Santiago de Compostela w Hiszpanii, jednego z najważniejszych miejsc pielgrzymowania, były tematem piątkowego (28.10) spotkania w ramach cyklu „Twórczy
piątek na Ficinusie”. August Jakubik opowiedział
o swoim biegu z Rudy Śl. do grobu św. Jakuba, nato-

miast rudzianki – Dominika Rusin i Joanna Oreł podzieliły się wspomnieniami z wyprawy, podczas której
pieszo pokonały część szlaku madryckiego oraz francuskiego.
Rudzki ultramaratończyk, August Jakubik w biegu
pokonał ok. 3 tys. km. Na miejscu był 25 lipca, czyli
w dniu, w którym wspominany jest św. Jakub, bo właśnie jego grób znajduje się w Santiago de Compostela.
– Ten projekt to było szalone wyzwanie i niewiele osób
wierzyło w jego realizację, ale udało nam się osiągnąć
cel – tak swoją wyprawę wspominał August Jakubik.
– Od samego początku mówiłem sobie, że tylko śmierć
może mnie zatrzymać – dodaje.
O trudach pielgrzymowania, pokonywaniu własnych
słabości oraz wieloaspektowości pielgrzymowania do
Santiago de Compostela mówiły z kolei dwie rudzianki, które we wrześniu dotarły do celu. – Taka wyprawa
uświadamia człowiekowi, jak niewiele potrzeba nam do
życia. Pozwala także wielowymiarowo poznać Hiszpanię oraz fantastycznych ludzi – dzieliła się swoimi wrażeniami Dominika Rusin.
JO

RUDA ŚLĄSKA

Nasz śląski diament
Śląski Diament Samorządowy trafił do rudzkiego
przedsiębiorcy Jakuba Wyciślika. To wyróżnienie tym
bardziej ważne, że po raz pierwszy trafiło w ręce mieszkańca Rudy Śląskiej, a wręczone zostało w Centrum
Kultury „Zameczek” w Siemianowicach Śląskich
w trakcie debaty gospodarczej „Przedsiębiorcy i rzemieślnicy przyspieszą rozwój województwa śląskiego”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Siemianowickie Stowarzyszenie Przedsiębiorców. W jego trakcie wręczono nagrody dla najlepszych przedsiębiorców
z regionu, a także instytucji i samorządów, którzy
wspierają biznes. Do rąk nominowanych trafiły Śląskie Brylanty i Diamenty Gospodarcze oraz Samorządowe. Jedną z osób nagrodzonych w kategorii Śląski
Diament Samorządowy został Jakub Wyciślik, przedsiębiorca oraz wiceprezes Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości. – To dla mnie najcenniejsze wyróżnienie, bo
po pierwsze to jedyne takie w Rudzie Śląskiej, a po drugiej wytypowała mnie do niego Izba Rzemieślnicza

Foto: arch.
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Kolejni rzemieślnicy

NOWY BYTOM

CZARNY LAS

Foto: UM Ruda Śląska
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Nagrodę otrzymał Jakub Wyciślik (po lewej).
– podkreśla Jakub Wyciślik i dodaje, jak ważne jest
rozwijanie rzemieślniczego fachu. – Dobry zawód to
pewna i dobra przyszłość. Wszyscy, którzy mają zawód
i chcą pracować, mają gwarancję pracy – zapewnia.
JO

To dla nich możliwość rozwijania swoich umiejętności oraz przedsmak bycia radnym miasta, a do tego
możliwość poznania nowych ludzi. W czwartek
(27.10.) odbyła się kolejna sesja Młodzieżowej Rady
Miasta. Młodzi rudzianie dyskutowali m.in. nad współpracą przy organizacji biegu mikołajkowego oraz maratonu zumby.
Podczas czwartkowych obrad młodzi radni m.in. zaprzysiężyli kilku nowych radnych, a ponadto dyskutowali nad listopadowymi oraz grudniowymi wydarzeniami, w których będą uczestniczyć i współorganizować. – Będziemy brać udział m.in. w biegu mikołajkowym, który ma odbyć się 4 grudnia oraz maratonie
zumby planowanym na 10 grudnia – wylicza Daria Banaśkiewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcącego nr 4,
która od roku zasiada w Młodzieżowej Radzie Miasta
i aktywnie uczestniczy w jej pracach. – Cały czas coś
się dzieje – na przykład teraz będziemy prowadzić
zbiórkę słodyczy oraz zabawek dla dzieci z ochronki
w Chebziu – zapowiada Daria. Poza udzielaniem się
jako wolontariusze, prace w MRM dają młodym rudzianom także inne możliwości. – Rada Miasta poszerza horyzonty, powoliła mi także poznać wiele wspaniałych, młodych osób, które mają ogromne ambicje
i dar zarządzania – wyjaśnia radna.
JO

NOWY BYTOM

Gospelowa moc
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Zwieńczeniem warsztatów był koncert w MCK.
Eksplozja pozytywnej energii, muzyczna uczta oraz
wszechobecny uśmiech i radość – właśnie w takie sposób weekend spędzili uczestnicy Drugich Rudzkich
Warsztatów Gospel, które odbyły się w Miejskim Centrum Kultury pod czujnym okiem Beaty Bednarz, jednej z czołowych artystek nurtu gospel w naszym kraju.
Ok. 50 uczestników gospelowych warsztatów od sobotniego poranka do niedzielnego wieczoru brało
udział w próbach, podczas których przygotowanych
zostało kilka utworów, a te usłyszeć można było podczas niedzielnego koncertu finałowego. – Miałam okazję pracować z świetną grupą. Byłam totalnie zaskoczona, ponieważ nie pytałam uczestników, czy są w jakiś sposób związani z muzyką, ale grupa od początku
świetnie ze sobą współgrała – mówiła po pierwszym
dniu warsztatów Beata Bednarz.
Koncert w Miejskim Centrum Kultury był okazją do
zaprezentowania efektów dwudniowych prac, ale tak
naprawdę dla uczestników była to świetna zabawa.
– Gospel jest dla wszystkich, bo niesie w sobie najważniejsze treści. Treści, które mnie dały nowe życie. Gospel to przede wszystkim treść. To muzyka dla wszystkich, który chcą się przybliżyć do Pana Boga – podkreśla Beata Bednarz.
JO
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Łazanki Lilianny Moskały-Zydry traﬁą na wrześniową stronę kalendarza kulinarnego na 2017 rok. Jej przepis został wybrany
przez jury smakiem miesiąca w konkursie kulinarnym „Rudzkie Smaki”. Danie października wybrali z kolei internauci w plebiscycie internetowym na najlepsze przetwory. Do 15 listopada magistrat czeka na propozycje przepisów na dwa ostatnie
miesiące roku. Danie z kapusty będzie smakiem listopada. Z kolei na grudzień można proponować receptury smakołyków na
świąteczny stół.

Łazanki to rodzaj makaronu w kształcie kwadracików. Gotuje się go i podaje z dodatkiem przesmażonej słoniny lub boczku. W polskiej kuchni łazanki łączone są z kapustą, grzybami i mięsem lub
kiełbasą. – Ponoć nazwa łazanki pochodzi z włoskiego „lasagne”. Kiedyś zamiast mieszania makaronu z dodatkami, łazanki układano warstwami na
przemian z farszem i zapiekano. Wzbogacano ich
smak poprzez dodatek szlachetnych mięs, dziczyzny
oraz parmezanu. Dziś każda gospodyni ma swój
ulubiony sposób przygotowania tego prostego dania. Podstawowym składnikiem jest makaron, kapusta kiszona i pieczarki. A co do tego? Boczek, kiełbasa, mięso. Na święta smak łazanek wzbogacą suszone grzyby, a wędzona papryka nada im nieco
„dymnego” charakteru – mówi mistrz kuchni Michał Kaczmarczyk, ambasador konkursu „Rudzkie
Smaki”. Z łazankami jest podobnie jak z bigosem
– im dłużej postoją i im częściej je przesmażymy,
tym lepszy uzyskamy smak.
W październiku rudzianie głosowali w plebiscycie na najlepsze przetwory. Zwyciężył przepis na
przecier ogórkowy pani Małgorzaty Wasiek.
– To bardzo prosty przepis na przecier ogórkowy,
z którego w zimie można ugotować wspaniałą, energetyczną i smaczną zupę ogórkową – mówi pani
Małgosia.
Na przepisy na smak listopada i grudnia rudzki
magistrat czeka do 15 listopada. – Chcemy, aby ka-

Rudzkie Smaki na ﬁniszu

lendarz kulinarny na 2017 rok, podsumowujący tegoroczny konkurs, traﬁł do mieszkańców jeszcze
w tym roku, dlatego już można przesyłać przepisy
na dania z kapusty i smakołyki świąteczne – zapowiada Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu
Miasta.
Przepisy wraz ze zdjęciami można przesyłać mailem (e-mail: media@ruda-sl.pl, w temacie „Rudzkie
Smaki”), listownie (Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta,
plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, z dopiskiem „Rudzkie Smaki”) lub też dostarczyć do magistratu osobiście do Biura Obsługi Mieszkańców.
Konkurs „Rudzkie Smaki” jest kontynuacją zabawy, która w Rudzie Śląskiej prowadzona jest od
2014 roku. Obecnie trwa już jej trzeci sezon. Przez
cały rok rudzianie przesyłają przepisy i receptury
na potrawy związane z lokalną kuchnią. Co miesiąc
jeden z zaproponowanych przepisów zostaje „smakiem miesiąca” i traﬁa na stronę internetową miasta
do specjalnie przygotowanej zakładki „Rudzkie
Smaki”, a jego autor otrzymuje nagrodę. W 2016
roku preferowane są przepisy na typowo śląskie potrawy, a także stare receptury, przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Łazanki z kiszonej kapusty
Składniki:
500 g makaronu łazanki

500 g kiełbasy
100 g wędzonego boczku
500 g kapusty kiszonej
2 średnie cebule
Przyprawy: sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie, ocet
Przygotowanie:
Kapustę drobno kroimy, przekładamy do garnka,
zalewamy wodą i gotujemy do miękkości (ok. 1,5
godz.). Dodajemy przyprawy: sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie i trochę octu. Odcedzamy
ugotowaną kapustę. Boczek i kiełbasę kroimy

w drobną kostkę. Podsmażamy
na patelni dodając wcześniej pokrojoną, również w drobną kostkę, cebulę. Dodajemy ugotowaną kapustę, doprawiamy do
smaku według uznania i łączymy z wcześniej ugotowanym
makaronem.
Przecier ogórkowy
Składniki:
6-8 kg ogórków, koper, 3 kawałki chrzanu, 2 średniej wielkości główki czosnku, sól
Przygotowanie: Dokładnie
umyte ogórki wkładamy do kamionkowego garnka przekładając koprem. Dodajemy chrzan
podzielony jeszcze na mniejsze części i ząbki
czosnku. Całość zalewamy letnią wodą z solą
w proporcji na 1 litr wody 1 łyżka stołowa soli. Zalane solanką ogórki przykrywamy deserowym talerzykiem, na którym ustawiamy słoiczek z wodą by
ogórki nie wypływały na powierzchnię. Odstawiamy na 4-5 dni. Po tym czasie zlewamy wodę,
a ogórki przecieramy na tarce lub mielimy maszynką do mięsa. Przecier przekładamy do litrowych
słoików (zapełniamy ¾ słoika), resztę dopełniamy
wodą z kiszenia. Słoiki gotujemy 10-15 minut.
Smacznego!
IM

Rudzcy radni na ostatniej sesji zatwierdzili nowe stawki podatku od nieruchomości. Są one minimalnie wyższe od dotychczasowych. Podwyżki w zasadzie
nie odczują właściciele budynków mieszkalnych, którzy za 1m² zapłacą tylko 1 grosz więcej niż obecnie. Natomiast 46 groszy więcej zapłacą przedsiębiorcy
od 1 m² budynków, w których prowadzą działalność. – Tej ostatniej opłaty nie podwyższaliśmy od 2013 r. i nawet w nowej, obowiązującej od 2017 r. kwocie,
jest ona jedną z najniższych w regionie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Nowe stawki zatwierdzone

Po zmianie stawka podatku od nieruchomości za
1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wynosić będzie 0,69 zł. To jeden grosz więcej
niż dotychczas. O sześć groszy wzrośnie stawka podatku za 1m² powierzchni gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ten
sposób od nowego roku rudzcy podatnicy zapłacą
0,88 zł, a nie jak dotychczas 0,82 zł. Natomiast
stawka podatku za 1 m² od budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej wzrośnie o 46
gr i będzie wynosić 21,80 zł.
– To chyba odwieczny dylemat: podwyższać podatki, czy też nie. Staramy się do tego tematu podchodzić
racjonalnie. Dlatego w tym roku dokonujemy korekt
tylko w przypadku podatku od nieruchomości. Bez
zmian pozostają opłata za psa, opłata targowa oraz
podatek od środków transportowych – informuje prezydent Grażyna Dziedzic – Musimy też pamiętać, że
wpływy z podatków są głównym źródłem dochodów
miasta. To dzięki nim możemy realizować większość
naszych zadań. Podwyżka dotychczas obowiązują-

cych stawek podatku od nieruchomości sprawi, że do
budżetu miasta w przyszłym roku powinno wpłynąć
ok. 2 mln zł więcej – dodaje prezydent.
Co ważne, przyjęta dziś uchwała gwarantuje
utrzymanie dotychczasowych obniżonych stawek
podatku dla budynków, w których przedsiębiorcy
utworzą nowe miejsca pracy. Stawka podatku
od budynku, w którym utworzonych zostanie od
1 do 5 etatów, wynosi 16 zł, dla 6 do 20 etatów
– 12 zł, natomiast w przypadku utworzenia więcej
niż 20 etatów stawka wynosi 10 zł. Aktualnie z tego
typu „ulgi” korzysta w mieście 10 przedsiębiorców,
którzy utworzyli łącznie co najmniej 160 nowych
miejsc pracy. – Jak widać skutecznie zachęcamy do
inwestowania w Rudzie Śląskiej i to wieloma innymi narzędziami niż ulgi w podatkach. Wiemy z naszego doświadczenia, że inwestorzy, którzy chcą
ulokować swój biznes w danym mieście, patrzą na
wiele innych aspektów – na to, czy na miejscu znajdą wykwaliﬁkowaną kadrę, czy miasto posiada rozwiniętą sieć drogową, czy nawet na to, jak lokalne
władze dbają o najbliższe otoczenie – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Przypomnijmy, że każdego roku Minister Finansów określa maksymalne stawki podatków
i opłat lokalnych, które obowiązywać będą w kolejnym roku. Z uwagi na to, że ceny towarów i usług
konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 r.
w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. były
niższe o 0,9 proc., maksymalne stawki podatków
na przyszły rok również są niższe. Przykładowo
dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej maksymalna stawka wynosi
22,66 zł, natomiast dla powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wynosi 0,75 zł.
Podatek od nieruchomości jest jednym z głównych źródeł dochodów własnych gminy. W ubiegłym roku do budżetu miasta z tego tytułu wpłynęło ponad 55,2 mln zł. Podatek od nieruchomości
każdego roku od osób ﬁzycznych płatny jest
w czterech ratach – do 15 marca, 15 maja, 15
września i 15 listopada roku podatkowego, natomiast dla pozostałych podmiotów do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni zatwierdzili także przyszłoroczną opłatę od posiada-

nia psa. Pozostanie ona na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że właściciele psów zapłacą
w 2017 r. za swojego pupila 60 zł. Opłatę uiścić
trzeba w terminie do 31 marca.
Co ważne, uchwała przewiduje zwolnienie z podatku dla osób, które przygarną psa ze schroniska
dla zwierząt w Rudzie Śląskiej. Ponadto kolejne
zwolnienia z opłaty przewidział ustawodawca
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. W ten
sposób z opłaty zwolnione są: osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa; osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego; osoby w wieku
powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego
psa; podatnicy podatku rolnego od gospodarstw
rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch
psów.
W ubiegłym roku z tytułu opłaty od psa do budżetu miasta wpłynęła kwota ponad 166 tys. zł.
TK
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Nie uszczelniać na siłę okien, regularnie dbać o stan urządzeń grzewczych oraz inwestować w czujniki tlenku węgla – przestrzeganie tych prostych zasad
może uchronić przed śmiercią. Właśnie rozpoczął się kolejny sezon grzewczy. To czas, kiedy swoje największe żniwo zbiera „cichy zabójca” – czad.

Uwaga na niebezpieczny czad

– Jak niebezpieczny jest czad świadczą dochodzące co rusz, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym,
informacje o zatruciach tym gazem. Niestety, zdarzenia te nie omijają również Rudy Śląskiej – ostrzega
prezydent Grażyna Dziedzic. – W ubiegłym roku
mieliśmy 61 zdarzeń z udziałem tlenku węgla, w których poszkodowanych zostało 26 osób. W tym roku
od stycznia było ich już 74 – informuje Andrzej Małysiak, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.
– Jak widać, czad to duży problem, z którym,
z uwagi na klimat jaki mamy, musimy mierzyć się
praktycznie przez ponad połowę roku. Podchodzimy
to tego tematu bardzo poważnie, dlatego kwestie
związane z zagrożeniami tym gazem omawialiśmy na
ostatniej Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa. Wszystkie służby zadeklarowały wspólne działania w tym
zakresie – podkreśla Krzysztof Mejer, wiceprezydent
miasta.
Niemal wszystkie rudzkie służby wspólnie
z miastem każdego roku prowadzą działania informacyjne, które mają zwiększyć świadomość
mieszkańców na temat tlenku węgla i tego, jak
przed nim się zabezpieczyć. – Oprócz materiałów
informacyjnych dystrybuowanych poprzez spółdzielnie mieszkaniowe, w tym roku zorganizowaliśmy szkolenie dla zarządców nieruchomości dotyczące czadu. Ponadto prowadzimy działania edukacyjne w tym zakresie w rudzkich placówkach
oświatowych, a jedna ze szkół podstawowych z Rudy Śląskiej uczestniczy w specjalnym programie
Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Katowicach – wylicza Klaudiusz Cop, rzecznik prasowy rudzkiej PSP.
O zagrożeniach wynikających z nieszczelnych instalacji grzewczych czy uszkodzonych przewodów

kominowych informują mieszkańców również dzielnicowi z rudzkiej policji.
Co zatem warto wiedzieć o samym czadzie oraz
jego skutkach i jak się przed tym cichym zabójcą zabezpieczyć?
Co to jest czad?
Czad to potoczna nazwa tlenku węgla – silnie trującego, bezbarwnego i bezwonnego gazu, który jest
nieco lżejszy od powietrza, co powoduje, że łatwo
się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie
oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia
prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne
uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.
Objawy zatrucia czadem
Objawy to: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, przyśpieszenia czynności serca i oddychania. Osłabienie i znużenie, które odczuwa zaczadzony, a także zaburzenia orientacji powodują, że
osoba taka jest bierna i nie ucieka z miejsca zagrożenia, w dalszej kolejności traci przytomność, a jeśli
nikt nie przyjdzie z pomocą, umiera.
Osobie zaczadzonej należy natychmiast zapewnić
dopływ powietrza poprzez otwarcie okien i drzwi
oraz wyprowadzenie lub wyniesienie jej na zewnątrz
budynku. Jeżeli po wyniesieniu zaczadzonego na
świeże powietrze nie oddycha on, należy niezwłocz-

nie przystąpić do wykonywania sztucznego oddychania i masażu serca oraz wezwać służby ratunkowe.
Jak zabezpieczyć
się przed czadem?
Oto kilka najważniejszych zasad:
• przed sezonem grzewczym sprawdzić w domu
wszystkie instalacje grzewcze – oczywiście przy
pomocy wykwalifikowanych specjalistów, a nie
samemu,
• nie ogrzewać mieszkania kuchenkami gazowymi, a gotując na nich, pamiętać później
o przewietrzeniu kuchni,

•
•
•

•

•

sprawdzać regularnie przewody kominowe oraz
nie zatykać kratek wentylacyjnych,
zapewnić mikrowentylację w drzwiach i oknach
pomieszczeń,
użytkować zgodnie z instrukcją producenta urządzenia techniczne, w których odbywa się proces
spalania,
umieścić czujniki tlenku węgla w pomieszczeniach sypialnych, a dla zwiększenia bezpieczeństwa także w pozostałych pomieszczeniach,
nie zostawiać samochodu z zapalonym silnikiem
w garażu, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają
otwarte.
TK

Eksperci i doradcy w zakresie poszukiwania pracy dyskutowali w Rudzie Śląskiej o zagrożeniach i warunkach na holenderskim rynku pracy. Odbyło się również
spotkanie informacyjne dla osób poszukujących zatrudnienia i bezrobotnych. Spotkania to efekt współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Warszawie, posłanką Ewą Kołodziej oraz fundacją La Strada.

Holandia – kraj pracodawca

W ubiegłym tygodniu w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej eksperci zajmujący
się zagadnieniami zatrudnienia spotkali się z przedstawicielem Ambasady Królestwa Niderlandów
oraz Fundacji La Strada. – Od początku nie mieliśmy
wątpliwości, że inicjatywę organizacji takich spotkań
trzeba poprzeć, chociaż bezrobocie w Rudzie Śląskiej
jest na bardzo niskim poziomie. Jestem zdania, jeżeli
ktoś chce wyjechać, niech wyjeżdża, niech pracuje
i uczy się tej kultury pracy poza granicami, a potem
wraca i zmienia warunki i zasady pracy u nas – powiedział Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Mam nadzieję, że konferencja przełoży się
na państwa pracę i ci, którzy zdecydują się wyjechać,
dzięki państwa wsparciu będą świadomi swoich praw
i obowiązków, będą wiedzieli na co mogą liczyć –
zwrócił się do uczestników konferencji.
Podczas spotkania przedstawicielka Ambasady
Królestwa Niderlandów omawiała przepisy charakterystyczne dla holenderskiego rynku pracy i źródła

informacji o pracy w Holandii. – Ambasada Królestwa Niderlandów uruchomiła portal informacyjny
wHolandii.pl, który ma na celu poinformowanie Polaków, jak odpowiednio przygotować się do wyjazdu
zarobkowego do Holandii – mówiła Urszula Kozłowska, Doradca ds. Polityki Migracyjnej i Spraw
Społecznych Ambasady Holandii. – Chcemy, aby
każdy wyjazd do Holandii był dla Polaków spokojny
i satysfakcjonujący. Już sama zmiana miejsca zamieszkania czy poszukiwanie pracy jest dla wielu
ludzi bardzo stresujące, więc na portalu wHolandii.
pl staramy się podpowiadać i udzielać takich informacji, by wdrożenie się w warunki jakie panują
w tym kraju było możliwie bezproblemowe – zaznaczyła.
Z kolei przedstawicielka fundacji La Strada uczulała na sytuacje dotyczące nieprawidłowości związanych z rekrutacją i handlem ludźmi. – Ludzie, którzy
decydują się podjąć pracę za granicą, są narażeni na
różnego rodzaju oszustwa i nieprawidłowości ze

Rudzki Informator Samorządowy
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strony agencji pośrednictwa czy pracodawców. Rynek holenderski to rynek, gdzie jest bardzo dużo pracy dla emigrantów. Jeżeli nie potrafimy się na nim
poruszać i nie znamy zasad, to możemy zostać oszukani – mówiła Joanna Garnier z fundacji La Strada.
Holandia jest jednym z najczęściej wybieranych
przez Polaków krajów Unii Europejskiej, w którym
podejmują pracę. Ze względu na specyfikę tego rynku, na którym praca najczęściej jest oferowana przez
pośredników i ma charakter sezonowy, przed wyjazdem warto się przygotować i zaczerpnąć jak najwięcej informacji. – Ambasada Królestwa Niderlandów
w Polsce jest jedyną placówką z krajów Unii Europejskiej, która postanowiła zadbać o polskiego pracownika jeszcze przed jego wyjazdem z kraju. W tym
celu powstał specjalny portal internetowy oraz program informacyjny, a w nim cykl spotkań i szkoleń,
które mają ułatwić Polakom odnalezienie się na holenderskim rynku pracy – zaznaczyła poseł Ewa Kołodziej, śląska parlamentarzystka, która od lat pracu-

je na rzecz relacji polsko-niderlandzkich w polskim
parlamencie.
Ponadto w ramach projektu zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych,
zainteresowanych pracą w Holandii. – Holenderski
rynek pracy różni się od polskiego i warto dowiedzieć się o jego specyfice jeszcze przed wyjazdem
– mówi Anna Jansen-Gronkowska, Doradca
ds. Obsługi Klienta i Emigracji Zarobkowej Urzędu
Gminy Westland w Holandii.
Portal informacyjny wHolandii.pl zawiera najważniejsze informacje na temat pracy i życia w Holandii, regulacji i procedur, a także adresy stron instytucji oferujących pomoc i wsparcie na miejscu.
Użytkownik portalu znajdzie tam także kompleksową informację m.in. na temat pracodawców czy pośredników. Można również dowiedzieć się, czy rejestracja w kraju jest obowiązkowa, jak załatwić ubezpieczenie zdrowotne oraz czy każdy pracownik musi
płacić podatki w Holandii.
IM
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
Jest człowiekiem orkiestrą. Za dnia prowadzi zajęcia z języka polskiego oraz szkolną świetlicę, popołudniami natomiast przenosi dzieciaki w egzotyczne rejony, w których bęben jest
instrumentem używanym od zarania dziejów. O tym, że rytm płynie we krwi każdego z nas,
rozmawiamy z Andrzejem Żydkiem, nauczycielem i muzykiem.

– Jest Pan nauczycielem w Szkole
Podstawowej nr 41, ale ma Pan także
inną misję…
– Obecnie można powiedzieć, że prowadzę podwójne życie. W godzinach porannych jestem nauczycielem języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 41
w Rudzie Śląskiej i wychowawcą świetlicy, a popołudnia spędzam hałasując
z dzieciakami. Czasem dudnimy również
przed lekcjami, a moi koledzy nauczyciele wykazują wiele zrozumienia i cierpliwości dla ciągłego hałasu. Na polonistykę
zagnała mnie skłonność do gadulstwa.
Dopiero później zrozumiałem, że nauczyciel może, dzięki swoim staraniom i zaangażowaniu, odmienić życie dzieciaków.
– Jak to się stało, że gra Pan także na
perkusji i bębnach?
– Pierwszy raz zasiadłem za perkusją
mojego starszego brata w wieku sześciu
lat. Już wtedy wiedziałem, że to jest to.
Na poważnie graniem zacząłem zajmować się w szkole średniej. Poświęcałem
wtedy na doskonalenie warsztatu kilka
godzin dziennie, codziennie… doprowadzając do szału całą rodzinę. Po wygraniu

ogólnopolskich konkursów na najlepszego instrumentalistę w Jaśle i Krośnie spostrzegłem, że to co robię, podoba się ludziom. Od samego początku starałem się
zarażać swoją pasją do grania innych.
W ten sposób, będąc jeszcze na studiach,
założyłem pierwszą grupę perkusyjną dla
dzieci. Grupa zaczęła osiągać spektakularne sukcesy, a ja poczułem, że ta pasja
może przerodzić się w sposób na życie
i zawód.
– Brał Pan udział w wielu dużych przedsięwzięciach artystycznych oraz muzycznych spotkaniach. Które z tych doświadczeń były dla Pana najważniejsze?
– Punktem zwrotnym w moim życiu
było wspólne granie z kenijskim zespołem Marimba Trio. Wtedy zapałałem miłością do bębnów afrykańskich i Afryki.
Od tej pory gromadzę instrumenty i jeżdżę na warsztaty. Oczywiście po to, żeby
natychmiast pieśni, których się nauczę,
przekazywać dalej. W ten sposób cała
szkoła nr 41 śpiewa „Funga Alaﬁa”, czy
„Wawanko Siko Laiko”. Utrzymuję również muzyczną znajomość z muzykami
z Maroka, którzy pokazują mi, jak grać

rytmy arabskie. Jestem czynnym muzykiem, gram z wieloma zespołami.
– Prowadzi Pan wiele grup bębniarskich. Czym jest dla Pana praca z dziećmi i na czym polegają zajęcia?
– Obecnie prowadzę kilka świetnie
prosperujących grup bębniarskich i perkusyjnych. To w szczytowych momentach
nawet sto dwadzieścia osób! Granie to radość. Bęben jest instrumentem bardzo
wdzięcznym, wystarczy kilka godzin, aby
zagrać z kolegami i koleżankami i mieć
z tego wielką satysfakcję. Na każdych zajęciach śpiewamy afrykańskie pieśni,
klaszczemy, gramy. Dla każdego jest
miejsce w moich grupach – wystarczy
uśmiech i zaangażowanie. Ja zapewniam
instrumenty – gramy m.in. na afrykańskich bębnach djembe, dun dunach, arabskich darabukach, portorykańskich cajonach i wielu innych. Wykonujemy także
ćwiczenia na koordynację ruchową,
współpracę półkul mózgowych, muzyczne gry i zabawy, rytmiczną gimnastykę
„body percussion”. Szczególnie w trudnych środowiskach narażonych na wiele
zagrożeń, bardzo ważne jest, aby dać

Foto: arch.

Rytm płynie we krwi każdego z nas

Obecnie grupa w SP nr 41 liczy prawie trzydzieści osób.
dzieciakom poczucie wspólnoty. Tego, że
mogą na sobie wzajemnie polegać. Bardzo ważne jest również to, że dzięki bębnom dzieciaki chcą iść do szkoły. Czekają
na mnie pół godziny przed zajęciami i od
razu zasypują milionem pytań. Siedząc
w klasie na polskim słyszę z najdalszych
zakamarków szkoły gwinejskie „Ite kuku
fonie”. Mamy też na koncie zwycięstwo
w Rudzkim Festiwalu Twórczości Młodzieży Szkolnej.
– Kto może brać udział w zajęciach?
Czy do grania na bębnach potrzebne są
specjalne predyspozycje?
– Rytm płynie w krwi każdego z nas!
Już przed narodzeniem wsłuchujemy się

w rytmiczne bicie serca naszej mamy. Nawet jeżeli ktoś się zapiera, że nie ma poczucia rytmu, ja go z niego wydobędę.
Nie nastawiam się na wyścig. Ćwiczymy
mozolnie i cierpliwie, jednak gramy dla
przyjemności. Jeżeli ktoś przejawia wybitne uzdolnienia, pomagam mu rozwijać
talent na indywidualnych zajęciach. Wtedy zadaję ćwiczenia, uczę zapisu nutowego, a jeżeli zaczyna grać lepiej niż ja, pomagam znaleźć jeszcze lepszego nauczyciela. Podkreślam, że każdy może grać na
bębnie. Wystarczy zaprosić mnie do swojej szkoły na warsztaty „W 80 bębnów
dookoła świata”.
Magdalena Buchta
OGŁOSZENIE

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.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska
12 listopada 2016, godz. 20.00
KABARET 44-200
Bilety w cenie: 40 zł

Kabaret 44-200 jest wszystkim tym, czym chcieliby być inni artyści kabaretowi, ale nie mogą. Dobiera sobie konwencje i ją
realizuje. To energia i żywioł. Przyjdź. Zobacz.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28, 41-700 Ruda Śląska
16 listopada 2016, godz. 11.00
„PRZYGODY PŁYNĄCEJ WODY” FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Wstęp wolny
Wystawa prac konkursowych. Współorganizatorami konkursu są: PWiK Ruda Śląska oraz Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Rudzie Śląskiej.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego nr 13, usytuowanego w budynku nr 6 położonym w Rudzie Śląskiej przy ul. Szybowej
na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, w użytkowaniu wieczystym
do dnia 18.06.2079 r. Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 1429/89, 1438/89, 1449/89, 1452/92, 1662/89 o łącznej powierzchni 1733 m2,
obręb Bykowina, k.m.1, KW nr GL1S/00032976/3 (opisane powyżej prawo nie posiada założonej
księgi wieczystej).
Lokal o powierzchni użytkowej 48,65 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc, znajduje się na V piętrze budynku mieszkalnego 2 – klatkowego, 11 - kondygnacyjnego,
podpiwniczonego. Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną
(sprawna - odłączona), gazową (odłączona), centralne ogrzewanie. Z uwagi na stan techniczny (zły)
wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 106.000,00 zł.
Wylicytowana cena lokalu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Lokal jw. wolny jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim.
Przetarg odbędzie się w dniu 6.12.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia
30.11.2016 r. wadium w wysokości 5.300,00 zł, przelewem na konto: 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; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium
przed otwarciem przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale mieszkalne i na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok. 217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12 tel. 32-248-24-11 z planowanymi remontami na
nieruchomości jw., w których realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (podczas
oględzin).
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona
wpłaty ceny lokalu pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywający ponosi wszelkie opłaty
i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 223, tel.
32-248-75-63.
Oględzin lokalu można dokonać w dniu 17.11.2016 r. od godz. 14.00 do 15.00.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 24.10.2016 r. do dnia 14.11.2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) sześciu
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:
• 5203/213 o powierzchni 724 m2, KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (netto) wynosi
111.000,00 zł,
• 5005/213 o powierzchni 864 m2, KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (netto) wynosi
132.000,00 zł,
• 5011/213 o powierzchni 875 m2, KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (netto) wynosi
134.000,00 zł,
• 5006/213 o powierzchni 855 m2, KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (netto) wynosi
131.000,00 zł,
• 5009/216 i 5010/213 o łącznej powierzchni 868 m2, KW GL1S/00006378/0, KW GL1S/00007235/3,
cena nieruchomości (netto) wynosi 134.000,00 zł,
• 5003/216 i 5004/213 o łącznej powierzchni 803 m2, KW GL1S/00006378/0, KW GL1S/00007235/3,
cena nieruchomości (netto) wynosi 122.000,00 zł,
wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/6 część z przeznaczeniem pod drogę dojazdową:
• 5007/216 i 5008/213 o łącznej powierzchni 605 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, KW GL1S/00006378/0,
KW GL1S/00007235/3.

ogłasza przetarg na wysokość stawki
czynszu najmu lokali użytkowych
na terenie Miasta Ruda Śląska
Lp.

Adres lokalu

Pow.
lokalu
(m2)

Wyposażenie
w instalację

Stawka
wywoławcza
(zł/m2)

Wadium
(zł)

Termin
oględzin
lokalu

1

Ruda Śląska 6
– Halemba
ul. Solidarności
7/4 lokal
na piętrze
w budynku
handlowym

105,00

elektryczna,
wod.-kan.,
c.o.

7,00

1.000,00

17.11.2016 r.
godz. 9.00

2

Ruda Śląska 10
– Wirek
ul. Teatralna 2/03
lokal na parterze
w budynku
mieszkalnym

68,51

elektryczna
wod.-kan.

10,00

1.000,00

17.11.2016 r.
godz. 10.00

3

Ruda Śląska 11
– Bielszowice
ul. Bielszowicka
114/2 lokal
na parterze
w budynku
mieszkalnym

49,50

elektryczna,
wod.-kan.

6,00

500,00

17.11.2016 r.
godz. 11.00

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/garaż przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska
numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 18 listopada 2016 r. (data
wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa
czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do
16.30 ( w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie
podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 23.11.2016 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego / garażu) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia
18 listopada 2016 r. do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda
Śląska – pokój 24 (I piętro - Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy / garaż z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien
zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem
Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz,
dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 218, pokój nr 23, 24 lub pod numerem telefonu 32 242-01-33, 32 242-01-75;
32 242-00-82, wew. 744, 745.

14

www.wiadomoscirudzkie.pl

OGŁOSZENIA| 2.11.2016

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

Mamy do rozdania
jedno podwójne
zaproszenie na recital
Edyty Geppert!
Wyślij SMS-a o treści:
wiad.EDYTA
+ imię i nazwisko na
numer 71100 (koszt
SMS-a to 1 zł + 23%
VAT tj. 1,23 zł brutto).
Na SMS-y czekamy
2.11.2016 od godz.
10.00 do 7.11.2016 do
godz. 12.00.

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

posiada do wynajęcia od zaraz lokale użytkowe + boksy handlowe oraz do zbycia
prawo wieczystego użytkowania gruntów zgodnie z wykazem w tym względzie.
Ww. wykaz oraz obowiązujące warunki 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.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz tel. 32 24824-11 wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl.
przy ul. Magazynowej 12, a informacje dotyczące nabycia od zaraz prawa wieczystego
użytkowania gruntów w Dziale Technicznym pok. 314 tel. 32 248-24-11 wew. 231.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie ŚląskiejKochłowicach w rejonie ulicy Kaszubskiej z przeznaczeniem pod budowę
budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych
jednorodzinnych są niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy Kaszubskiej, obręb Kochłowice, karta mapy 3, KW nr GL1S/00006532/8 stanowiące działki nr: 1954/10 o powierzchni 990 m², 1956/10 o powierzchni 975 m², 1958/10 o
powierzchni 1006 m², (w dziale III ﬁguruje wpis, dział IV ww. księgi jest wolny od
wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN2).
Zbywane nieruchomości położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiadają kształt prostokąta, są niezabudowane oraz częściowo porośnięte drzewami i krzewami, występują różnice wysokości. Działki posiadają dostęp
do drogi publicznej ul. Kaszubskiej poprzez gminną działkę nr 1953/10, KW nr
GL1S/00006532/8 i przejazd przez nią może się odbywać na zasadach ogólnych.
Obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od
zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Kaszubskiej.

•
•
•
•

•
•
•
•

Ginekolog
Dermatolog
Pracownia protetyczna
Chirurg

STOMATOLOG

dr Grzegorz Godzisz

•
•

•
•
•
•

Implantoprotetyka
Protetyka klasyczna
Korony
Mosty
na metalu, cyrkonie i pełnoceramiczne
Protezy szkieletowe acetalowe
i akrylanowe
Uzupełnienia protetyczne
z wykorzystaniem dyskretnych
elementów rekonstrukcyjnych
Leczenie zachowawcze dorosłych i dzieci
Endodoncja /leczenie kanałowe/
Chirurgia stomatologiczna
Proﬁlaktyka próchnicy i usuwanie osadu

NZOZ SILVERMED

| 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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Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 1954/10 – 120.000,00 zł,
– dla działki nr 1956/10 – 119.000,00 zł,
– dla działki nr 1958/10 – 122.000,00 zł.
Ceny osiągnięte w przetargu będą 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 5.12.2016 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
29.11.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: dz. nr 1954/10 – 6.000,00 zł,
dz. nr 1956/10 – 6.000,00 zł, dz. nr 1958/10 – 6.100,00 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.

www.skutecznapozyczka.pl

PROTEZY ZĘBOWE
W RAMACH NFZ

BEZ KOLEJKI

NZOZ STUDIO DENTAL
ul. Kłodnicka 97, tel. 32 243-22-88
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Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych. Tel. 607-219-491,
32 240-04-01.
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.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

także z komornikiem
–
–
–
–

bez
bez
bez
bez

BIK-u
zaświadczeń
zabezpieczeń
wpłaty własnej

CHWILÓWKI
Ruda Śląska tel. 690-878-872
PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
wykazu lokali użytkowych położonych przy ul. ks. L. Tunkla 1/03,
Osiedlowej 1/01, oraz Plac Chopina 3/1, które przydzielone
zostaną w trybie bezprzetargowym
na podstawie umów najmu lub użyczenia zawartych
na czas oznaczony 1 roku, do 3 lat oraz 10 lat.

Lekarzowi Stomatologii
Dariuszowi Kowalczukowi
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składa Kierownictwo i personel
Przychodni Wireckiej

Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
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,
pożyczka dojazd 780116-672.
Przeprowadzki. Tel. 601-462408.
Cyklinowanie, tel. 601-480719.
Cyklinowanie, tel. 501-835581.
Kuchnie, szafy. Tel. 509-448453.
Rencista, „złota rączka”, oferuje profasjonalne, kompleksowe
kafelkowanie łazienek, remonty.
Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.
Pomoce domowe ,,BLASK” –
usługi porządkowe, sprzątanie,
mycie okien, prasowanie, pranie
dywanów i mebli tapicerowanych.
Tel. 609-937-588.
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 32
260-00-33. Pośrednik CDF S.C.
ﬁrmy Matpol Finanse Sp. z o.o.
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Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel.
502-281-222.
Hydraulik, instalacje, naprawy.
Tel. 797-599-031.

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

N������������
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
OKAZJA! Ostatnie domy w Halembie – ul. Chłopska, cena 290
tys. zł. GABRIEL, tel. 607-706692.
Ruda 1 ul. Norwida – nowe
domy szeregowe cena 270 tys. zł.
GABRIEL, tel. 691-523-055.
UWAGA – Wirek już wkrótce
nowe szeregowe domy, ul. Jankowskiego. GABRIEL, tel. 691-523055.
Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.
PL
Kupię mieszkanie w Rudzie
Śląskiej pilne, tel. 531-465-977.
Kawalerki: Szyb Andrzeja, 29
m2, 2 piętro. LOKATOR, tel. 793017-323.
Dwupokojowe:
Bocianów,
Szewczyka, Oświęcimska, Curie,
Kombajnistów. DOBRE CENY! LOKATOR, tel. 793-017-323.
Trzypokojowe: Szpaków, Pordzika DOBRE CENY! LOKATOR,
tel. 793-017-323.

KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM,
KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502812-504.
KUPIĘ DZIAŁKĘ Ruda Śląska-Kochłowice – BEZPOŚREDNIO. Tel.
887-877-189.
Sprzedam mieszkanie 80 m
z garażem. Cena 160.000. Tel.
502-510-460.

2

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.

M����������
Skup samochodów. Płacimy
najwięcej, dojazd do klienta. Tel.
792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania.
Tel. 507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów, skup samochodów
wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA.
Tel. 510-823-457.
SKUP AUT wszystkich marek,
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634,
502-865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan
obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie
marki. Tel. 505-049-833.
Skup samochodów na części.
Tel., 32 275-05-47, 603-534-003.
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.
Łożyska kupię. Tel. 516-544367.

P����
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518103-998.
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.
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.
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.
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.
Restauracja i Pizzeria Kuźnia
Smaku ogłasza rekrutację na stanowisko Kurier – dostawca pizzy.
Cv prosimy składać osobiście. Tel.
kontaktowy. 32 340-02-40.

R����
Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Tel. 607-912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel.
507-851-852.

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

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
w rejonie ulicy Kaszubskiej z przeznaczeniem pod budowę
budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod
budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych są niezabudowane
nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy Kaszubskiej, obręb
Kochłowice, karta mapy 3, KW nr GL1S/00006532/8 stanowiące działki
nr: 1955/10 o powierzchni 959 m², 1957/10 o powierzchni 991 m², (w
dziale III figuruje wpis, dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki stanowią tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN2).
Zbywane nieruchomości położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiadają kształt prostokąta, są niezabudowane oraz
częściowo porośnięte drzewami i krzewami, występują różnice wysokości. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej ul. Kaszubskiej poprzez gminną działkę nr 1953/10, KW nr GL1S/00006532/8
i przejazd przez nią może się odbywać na zasadach ogólnych.
Obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej
6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Kaszubskiej.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 1955/10 – 117.000,00 zł,
– dla działki nr 1957/10 – 120.000,00 zł.
Ceny osiągnięte w przetargu będą 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 7.12.2016 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 30.11.2016 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokości: dz. nr 1955/10 – 5.900,00 zł, dz. nr 1957/10 –
6.000,00 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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Prezydent Miasta Ruda Śląska

FIRMA PARK PAMIĘCI

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości
własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu
geodezyjnym 1706/54 o pow. 265 m2, KW
GL1S/00014207/0 zapisanej na karcie mapy 2,
obręb Nowa Wieś, położonej w Rudzie Śląskiej
przy ul. Wyzwolenia 166d, przeznaczonej do zbycia
w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników
wieczystych w trybie art. 32 ustawy z dnia
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

o dokonywanie opłat
zaległych grobów

uprzejmie prosi

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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Rugby

Piłka nożna

KS Rugby Ruda Śląska 29:19 (17:0) RC Częstochowa

Okręgowe
rozgrywki

Finał dla Gryfów
Licznie zgromadzeni w sobotni (29.10) wieczór kibice na Burloch Arenie
byli świadkami bardzo emocjonującego spotkania, w którym Gryfy w półfinale 2 ligi podejmowały zespół RC Częstochowa.
Już w pierwszej akcji meczu wynik przyłożeniem otworzył Dominik Bryński, który dokonał tego po szybkiej akcji ręką przez niemalże cały zespół.
Częstochowian jednak to nie podłamało i z każdą akcją coraz bardziej zbliżali się do pola punktowego Gryfów. W ciągu pierwszych 30 minut gra nie
mogła się zbytnio podobać, akcje często były przerywane po „przodach”
i błędach z obydwu stron. Niemalże cały ten czas w posiadaniu piłki byli
goście, jednak nie byli w stanie ostatecznie sforsować obrony rudzian, którzy
kolejne przyłożenie zdobyli dopiero w 26. minucie, gdzie po szybkiej kontrze
po skrzydle urwał się Vladyslav Kozlov, którego przyłożenie podwyższył Zabiegała. Dziesięć minut później sytuacja się powtórzyła, Kozlov przyłożył po
kontrze wyprowadzonej przez Marcina Muchę i do przerwy rudzianie prowadzili 17:0, mimo tego że to Częstochowianie byli w ogromnej przewadze
w posiadania piłki. Druga połowa zaczęła się podobnie jak pierwsza – od
przyłożenia Gryfów. Do przekopu Zabiegały pierwszy dobiegł Jurczyński
i zdobył przyłożenie. Chwilę później zdarzyła się niespodzianka. Otóż na
Burloch Arenie zgasło światło! Jednak po paru minutach awarię naprawiono
i gra mogła być kontynuowana. Dziesięć minut później gościom udało się po
twardej walce znaleźć wyłom w obronie rudzian i zdobyli pierwsze przyłożenie, a chwilę później już drugie i zaczęli gonić wynik! Na dziesięć minut
przed końcem piąte przyłożenie dla Gryfów zdobył Magner, jednak nie był to
jeszcze koniec emocji. W 80. minucie
Punkty dla Gryfów zdobyli: Vladyslav
meczu goście zdobyli
Kozlov 10 pkt. (2P), Dominik Bryński
trzecie przyłożenie,
jednak
gospodarze
5 pkt. (1P), Michał Jurczyński 5 pkt.
utrzymali bezpieczną
(1P), Mateusz Magner 5 pkt. (1P),
przewagę do ostatnieMateusz Zabiegała 4 pkt. (2pd)
go gwizdka sędziego.

11 listopada gryfy zagrają w finale z Posnanią Poznań.

Rudzianie znów w kratkę w ligowych rozgrywkach. Punkty do swojego konta dodały
kluby Urania i Grunwald. Porażek doznał
Wawel i Pogoń.
Wawel w meczu wyjazdowym ze Spartą
Katowice przegrał 2:1. Jedynego gola dla rudzian zdobył Pyc. Trochę ciekawiej było
w meczu Grunwaldu, w którym padło aż
sześć goli. Zieloni wygrali z Tempem Paniówki wynikiem 2:4. Zwycięstwo padło też
w rozgrywkach Uranii. W 22. minucie meczu
z Piastem Bieruń Piecha z ok. 25 metrów
przyłożył z rzutu wolnego i piłka wylądowała w okienku bramki gości. Dziesięć minut
później błąd w defensywie Piasta sprawił, że
piłka wylądowała pod nogami Kota, a ten
strzelił do pustej bramki. Urania osiągnęła
wynik 2:0, co dało rudzianom spokojne prowadzenie, ale to przecież mecz Uranii, więc
nie mogło obejść się bez emocji. W 36. minucie tym razem to defensywa popełniła błąd,
a pełną przytomność umysłu zachował Rzepa, który w starciu sam na sam puścił piłkę
pod rękami Pardeli, a później mijając go wbił
do siatki. Ta bramka podziałała na gości.
W 58. minucie po serii błędów w polu karnym rudzian pomylił się również Rzepa
i przestrzelił na pustą bramkę. Mecz zakończył się zwycięstwem Uranii. Z kolei Pogoń
Nowy Bytom doznała porażki 0:1 z Podlasianką Katowice.
REKLAMA

www.wiadomoscirudzkie.pl

SPORT | 2.11.2016

Pływanie

Kolejne udane starty pływaków

Nagrodzeni rudzianie nie kryli radości z wygranej.
W sobotę (22.10) na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rybniku odbył się V Mityng Pływacki, na którym klub UKS Manta Ko-

chłowice Ruda Śląska godnie reprezentowało 15 zawodników. Łącznie
zdobyliśmy aż 16 medali: sześć złotych, trzy srebrne i siedem brązowych.

Wielokrotnymi medalistami zostali:
Michał Trzcionka (dwa złote, dwa brązowe), Dawid Malik (dwa złote, jeden
srebrny), Inga Pieczul (jeden złoty, jeden srebrny, jeden brązowy) oraz Natalia Badura (jeden złoty, jeden srebrny).
Natomiast po jednym brązowym medalu zdobyli: Kamila Gruchel, Adam
Pawlik, Konrad Zdebel i Kamil Staciwa. Warto dodać, że większość zawodników pobiło swoje rekordy życiowe,
wielokrotnie plasując się w czołówce
zawodów.
Udane starty zaliczyli również wszyscy najmłodsi zawodnicy, którzy wziędli udział w Ligii Klubów Śląskich
(rocznik 2007 i 2006), a która odbyła
się w piątek (21.10) w Gliwicach.
Wyjątkowo podczas tych zawodów
wypadli: Marta Poppe – pierwsze miejsce na 50 m stylem dowolnym i pierwsze miejsce na 50 m stylem grzbietowym; Dawid Malik – pierwsze miejsce
na 50 m stylem grzbietowym i 100 m
stylem dowolnym oraz Michalina Skudlik – trzecie miejsce na 50 m stylem
dowolnym.

Kempo Tai Jutsu, BJJ

Medale rudzkich wojowników

29.-30.10 odbył się Puchar Europy Kong Sao, podczas którego wystartowało dwóch reprezentantów Rudy
Śląskiej, na co dzień trenujących w klubie Kempo Tai
Jutsu Ruda Śląska. W konkurencji Open Combat (MMA)
w kategorii -65 kg Sebastian Gajda wywalczył brązowy
medal, natomiast Damian Seweryn walczący w kategorii -77 kg zdobył srebrny medal. Damian startował jeszcze w konkurencji Mix Kumite zajmując tam czwarte
miejsce.
Ostatnio dobrze zaprezentowali się także zawodnicy
Bastionu Ruda Śląska. Na XII Mistrzostwa Polski BJJ
2016 rudzki klub wystawił 14 zawodników reprezentujących barwy Gracie Barra Poland Team Draculino. Z mistrzostw przywieźli oni pięć medali i cenne doświadczenie, które z pewnością zaowocuje w przyszłych turniejach. Piotr Szymroszczyk oraz Marcin Maciulewicz
wywalczyli złoto, Małgosia Idzik – srebro, Tomasz Paszek – srebro, a Marcin Szadkowski – brąz

Maciulewicz znów ze złotem.

Akrobatyka

Występy rudzianek
W ubiegły weekend (29.-30.10.) miało miejsce kolejne, międzynarodowe wydarzenie akrobatyczne. Na 7. Międzynarodowym Pucharze
Narodów Warsa i Sawy w Akrobatyce Sportowej w Warszawie wśród 70 zespołów z siedmiu
państw (Rosja, Węgry, Białoruś, Ukraina, Belgia, Bułgaria i Polska) KPKS Halemba Ruda
Śląska reprezentowały dwa zespoły. W kategorii 11-16 lat w konkurencji dwójek dziewcząt
na V pozycji uplasowały się Monika Skorupa
i Laura Piekorz, zaś w kategorii 12-18 lat
w konkurencji trójek dziewcząt IV miejsce zdobyły Michalina Czuma, Aleksandra Jawoszek
i Dominika Bryła. Obydwa zespoły to podopieczne trenerki Doroty Kies.

Popisy robiły wrażenie.
OGŁOSZENIE

5 listopada, godz. 11:15
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Siatkówka

Sukces i porażka rudzkich siatkarek

Juniorki podczas meczu w Jastrzębiu.
W poniedziałek (24.10) odbyło się kolejne wyjazdowe spotkanie, które rozegrał zespół seniorek KPKS Halemba. Tym razem
zawodniczki udały się do Sosnowca, aby
zmierzyć się z miejscowym Płomieniem Sosnowiec, który dotychczas stracił tylko dwa
sety i jest niekwestionowanym liderem grupy. Po spotkaniach ze słabszymi drużynami
rudzkim zawodniczkom przyszło zmierzyć
się z dobrym i doświadczonym przeciwnikiem. Jednak mimo zaciętej walki rudzianki
musiały pogodzić się z przewagą rywalek,
chociaż cały czas trzymały dobry poziom
gry. Dobrze spisały się w przyjęciu i obronie, gdzie było widać zaangażowanie i walkę o prawie każdą piłkę, co często kończyło
się spektakularnymi obronami. Natomiast
gorzej wypadły w ataku, poza skuteczną tego dnia Kolanek.
Szczególnie dobrze drużyna KPKS Halemba spisała się w drugim secie, gdzie kilkakrotnie wyszła na prowadzenie i momentami grała lepiej od przeciwniczek, które
praktycznie cały czas grały podstawowym

składem, nie wprowadzając zmienniczek,
co świadczy o presji, jaką wywierał na nich
rudzki zespół. W końcówkach wygrało doświadczenie gospodyń i rudzianki nie dały
rady zakończyć seta na swoją korzyść

SPORT | 2.11.2016

Piłka nożna – IV liga

Slavia na łopatkach
Slavia Ruda Śląska 0:6 (0:3) Ruch Radzionków

Podczas spotkania rozegranego przy
Slavia: Strąk – Szymański,
pustych trybunach Slavia Ruda Śląska
Met, Wujec, Szablicki,
przegrała z Ruchem Radzionków. GoM. Rejmanowski, Moritz,
ście zdobyli pół tuzina goli.
Wynik meczu w 16. minucie otwoZalewski, Maciejewski
rzył Robert Wojsyk, wykańczając strza(73. Maciaszczyk),
łem głową centrę Marcina Trzcionki.
Puschhaus, Lach
W 41. minucie po kontrze i drugiej asy(75. Jamrozy)
ście kapitana Ruchu stan meczu ładnym
lobem nad bramkarzem podwyższył
Piotr Rocki. Trzeci gol padł w doliczo- odegraną przez Konrada Bąka piłkę
nym czasie pierwszej połowy, kiedy z bliska do siatki wbił Wojsyk. Wynik

meczu w 79. minucie podwyższył rezerwowy Mateusz Hermasz, któremu
na pustą bramkę piłkę wyłożył Trzcionka, zaliczając swoją trzecią w tym meczu asystę. Na 5:0 trafił w 84. minucie
Patryk Cepek, z bliska finalizując podanie Rockiego. Ten sam piłkarz, cztery
minut później po centrze Kamila Banasia, strzałem głową ustalił wynik meczu. Dla gospodarzy była to już szósta
porażka z rzędu. Sytuacja zespołu Slavii w tabeli robi się coraz trudniejsza.

Wędkarstwo

Wędkarskie zawody na „Hutniku”
W pażdzierniku odbyły się

MKS-MOS Płomień Sosnowiec – KPKS Wędkarskie Zawody Ligii Stowarzyszeń Miasta Ruda Śląska.
Halemba 3:0 (25:18, 25:21, 25:13)

Lepiej niż seniorki spisały się halembskie
juniorki, które nie dały szans przeciwniczkom JKS SMS Jastrzębie II. W czwartkowym (27.10) meczu zagrały przede wszystkim zmienniczki, które pokazały się z dobrej strony i zdobyły komplet punktów.
Szczególnie emocjonujący okazał się trzeci
set, w którym rudzianki wyszły z trudnej
sytuacji przy wyniku 24:20, aby ostatecznie
wygrać 25:27.
Kolejne zwycięstwo juniorek umocniło
rudzką drużynę w pozycji lidera nad drugimi w tabeli Krzanowicami. KPKS osiągnął
przewagę aż pięciu punktów.

Jastrzębski Klub Siatkarski SMS
Jastrzębie II – KPKS Halemba 0:3
(11:25, 18:25, 25:27)

Coroczne zawody tradycyjnie
już odbyły się przy zbiornikach
wodnych: Zdebel, Lin i Hutnik.
Pierwsze miejsce drużynowo
zdobył Lin, natomiast drugie
miejsce „złowił” Zdebel, a trzecie – Hutnik. Organizatorem
wszystkich zawodów był prezes
Stowarzyszenia Wędkarskiego
„Hutnik”. – Zakończenie odbyło
się na akwenie wędkarskim
„Hutnik”, gdzie zawodnicy
otrzymali puchary oraz wzięli
udział we wspólnym grillu – powiedział Józef Gałecka, prezes
Stowarzyszenia Wędkarskiego
„Hutnik”.

Uczestnicy zawodów wędkarskich na stawie „Hutnik”.
REKLAMA

Podnoszenie ciężarów

Ciężko wywalczone
medale

Rudzcy medaliści z nagrodami.
Na pomoście CKS-u Slavia odbył się V Memoriał
H. Skowronka. Startowali w nim rudzcy zawodnicy,
a także z klubów – Ruch Chorzów, Góral Żywiec oraz
HKS Szopienice. Złoto zdobył Rafał Petka (270 dwubój), srebro Rafał Urban (232 dwubój), a brąz Patryk
Żuławnik. Wśród dziewcząt złoto zdobyła Wiktoria
Grzywocz (94 dwubój) – aktualnie najlepsza zawodniczka na Śląsku do lat 15. Dobrze spisali się też finaliści ostatnich Mistrzostw Polski w Biłgoraju – Mateusz
Krzywd (120 dwubój) i Mateusz Malik (125 dwubój).

Kolumny sportowe zredagował
Robert Połzoń
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