NASI HANYSANCI
Jan Furtok, ks. prałat Józef Szklorz, Grzegorz Płonka, Robert Konieczny,
Michał Gasz, Marek Czyż, prof. Adam Maciejewski oraz Anna Guzik zostali
w tym roku uhonorowani tytułem „Hanysa”. Podczas 22. edycji tej imprezy,
która odbyła się w Miejskim Centrum Kultury, nagrodzono osoby za ich
szczególne osiągnięcia oraz działalność społeczną.
Więcej str. 7
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Oddział Neonatologiczny będzie miał nowy, supernowoczesny sprzęt.
A wszystko to dzięki dotacji z budżetu państwa, którą otrzyma rudzki Szpital
Miejski. Mowa o nie lada kwocie, bo aż 1,2 mln zł. Za pieniądze te w sumie
zakupionych zostanie osiem różnego typu inkubatorów oraz siedem respiratorów. Sprzęt ten doposaży oddział, który od 2011 roku posiada prestiżowy
III stopień referencyjności, co wiąże się z tym, że to właśnie do Rudy Śląskiej
traﬁają wymagające największej opieki i leczenia wcześniaki oraz noworodki.
Więcej str. 10
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Utworzyliśmy
największą kokardę
narodową!
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Foto: UM Ruda Śląska
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ŚKUP

Dotychczas wydano ponad 300 tys. kart
ŚKUP, które działają w 21 miejscowościach
Śląska. Przez dwa lata od wprowadzenia
systemu wycofano w związku z tym bilety
okresowe, z kiosków i sklepów zniknęły
także papierowe bilety na trzy i więcej
miast. Nadal je można kupić u kierowców,
którzy jednak nie zawsze bilety mają. Choć
nie u nas, a w Łodzi, doszło do takiej sytuacji – mieszkanka miała zamiar kupić bilet
u motorniczego tramwaju, który jednak go
nie posiadał. Chwilę później kobieta dostała mandat od kontrolera. Łodzianka postanowiła walczyć o swoje prawa w sądzie i wygrała.
KZK GOP tłumaczy jednak, że u nas
taka sytuacja nie uprawnia do przejazdu
bez biletu, bo ten można zakupić w inny

Karta ŚKUP nadal z pytaniami
sposób – nawet będąc już w autobusie, czy
w tramwaju. – Bilety KZK GOP dystrybuowane są wieloma kanałami – zarówno
w wersji papierowej w punktach stacjonarnych (kioskach – kilkaset punktów) oraz
w automatach biletowych – zarówno w nowych automatach ŚKUP, jak i w funkcjonujących jeszcze starych biletomatach (w sumie ponad 140 automatów), w formie elektronicznej w ponad 800 kioskach, 109 automatach biletowych ŚKUP, prawie 50
punktach obsługi oraz przez Internet – wylicza Anna Koteras, rzeczniczka prasowa
KZK GOP. – Dodatkowo również bilety
sprzedawane są poprzez trzy różne, bezpłatne aplikacje na telefony komórkowe.
Bilety można również kupować bezpośrednio w czytnikach ŚKUP (płacąc kartą
ŚKUP), które zamontowane są we wszystkich pojazdach jeżdżących na zlecenie KZK
GOP. W tak szerokiej sieci dystrybucji
sprzedaż przez kierowców jest jedynie uzupełnieniem pozostałych możliwości zakupu
biletu. W przypadku, kiedy kierowca nie
posiada biletu, a pasażer nie chce na miejscu w pojeździe skorzystać z innych kanałów dystrybucji (np. aplikacja komórkowa,
zakup w czytniku), powinien on na kolejnym przystanku opuścić pojazd, jeśli nie
zdążył tego zrobić przed jego ruszeniem
z przystanku, na którym wsiadł – wyjaśnia.
Mieszkańcy pytają także o to, czy w momencie kiedy posiadają środki na karcie

ŚKUP lub mają zakodowany na niej bilet
okresowy, a kasowniki do „odbicia się” są
nieczynne, mają obowiązek zakupu biletu
w wersji papierowej. – Nie jest winą pasażera, jeżeli chce on wnieść opłatę za podróż, a niesprawna infrastruktura mu to
uniemożliwia. Niemniej w przypadku, gdy
kontroler będzie widział, że pasażer np.
nawet nie próbował zapłacić za przejazd
lub na jego karcie nie ma żadnych ważnych biletów ani zakodowanej kwoty
umożliwiającej przejazd, opłata dodatkowa zostanie nałożona – przestrzega Koteras.
Można się jednak od niej odwołać, jeżeli na karcie mamy doładowanie, czy bilet
okresowy uprawniający nas do przejazdu,
bo przecież można zapomnieć ją zabrać ze
sobą, czy zgubić lub po prostu zapomnieć
„odbić” przy wejściu. – Należy w takiej
sytuacji złożyć odwołanie (do 14 dni od
daty otrzymania opłaty dodatkowej). Można to zrobić: elektronicznie, poprzez zakładkę kontakt na stronie, osobiście
w punkcie obsługi pasażera lub listem tradycyjnym. Opłata dodatkowa zostanie
anulowana, natomiast pasażer ma obowiązek uiścić tzw. opłatę manipulacyjną
(15 zł) – tłumaczy Anna Koteras.
Przy bilecie jednorazowym na karcie
ŚKUP jest inaczej. Tutaj zarówno przy
wejściu, jak i wyjściu powinniśmy „odbić”
blankiecik. W założeniu taki bilet ma być

Foto: JO

Choć Śląskie Karty Usług
Publicznych obowiązują od
ponad dwóch lat, to wciąż nie
brakuje pytań odnośnie
funkcjonowania systemu.
Dotyczą one głównie sytuacji,
kiedy to nie działają kasowniki
ŚKUP, za jednorazowe przejazdy
naliczane są różne opłaty lub
kiedy nie posiadamy karty,
a kierowcy w autobusach
i tramwajach nie mają
w sprzedaży biletów.

Dotychczas wydano ponad 300 tys. kart ŚKUP.
tańszy od papierowego. Jednak często bywa tak, że pasażerowie sami do końca nie
wiedzą, ile zapłacą. Na przykład w ramach
jednego miasta, ale jadąc innym autobusem za podobną trasę (linie wewnątrzmiejskie) czasami pasażerom pobierane jest
z karty 3,10 zł, a czasami 3,70 zł. A to tylko jeden z przykładów. – W tej sytuacji
najprawdopodobniej chodzi o taryfę odległościową – linie przemieszczają się pomiędzy tymi samymi punktami (podróż
z punktu A do punktu B), ale każda linia
jedzie nieco inną trasą – wówczas faktycznie odległość może być różna, stąd przy

zapłacie zgodnie z taryfą odległościową, płaci się za faktycznie przejechany dystans.
W rozkładach jazdy na stronie kzkgop.com.pl
dla każdej linii można sprawdzić odległość
między wybranymi przystankami (po kliknięciu w konkretną godzinę odjazdu danej
linii wyświetlają się te dane). Jeśli pasażer
chce skorzystać z takiej samej stawki w obrębie strefy, należy wybrać bilet strefowoczasowy, który obowiązuje na wybraną
strefę, niezależnie od przejechanej odległości w obszarze miasta – zaznacza Anna
Koteras.

Joanna Oreł
REKLAMA
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Spotkania z mieszkańcami

Do najważniejszych zrealizowanych
w dzielnicy w 2017 roku inwestycji należą m.in: wykonanie nowej bezpiecznej
nawierzchni i wymiana na nową z kostki
brukowej oraz zakup ławek i urządzeń
zabawowych do ogrodu Miejskiego
Przedszkola nr 25 oraz budowa parkingu
przy cmentarzu komunalnym przy
ul. 1 Maja. Z kolei w trakcie realizacji są:
termomodernizacja Szkoły Podstawowej
nr 24 oraz modernizacja infrastruktury
rekreacyjno-zabawowej przy Miejskim
Przedszkolu nr 36.
W dalszej części spotkania mieszkańca zadawali pytania władzom miasta.
Halembianie przypomnieli powracający
na każdym spotkaniu problem dzików,
które niepokoją mieszkańców dzielnicy.
– Właśnie przygotowujemy decyzję o odstrzeleniu kolejnych 60 dzików. Wiemy,
że problem w dzielnicy jest duży, dlatego
zwrócimy na Halembę szczególną uwagę
– uspokajał mieszkańców Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Jesteście Państwo połączeni kompleksami
leśnymi, dlatego dziki w tej dzielnicy są
tak dużym problemem. Staramy się z tą
sytuacją walczyć. Apeluję o rozwagę
i niedokarmianie tych zwierząt. Pamiętajcie, że jeżeli dzik raz znajdzie w jakimś

Nie żyje 34-letni górnik

Głosy z Halemby

Do śmiertelnego w skutkach wypadku doszło we wtorek (7.11)
w kopalni Ruch Pokój KWK Ruda w Rudzie Śląskiej-Wirku. 34-letni
górnik z urazami trafił do szpitala, gdzie zmarł wieczorem.

Foto: AL

O problemach z dzikami, szkodach
górniczych, wycince drzew,
bezpieczeństwie w mieście
i segregacji odpadów rozmawiali
mieszkańcy Halemby z władzami
miasta. W czwartek (9.11) w Szkole
Podstawowej nr 24 odbyło się już
siódme spotkanie w jesiennym cyklu
spotkań i jak do tej pory było to
najdłuższe z wszystkich.

GÓRNICTWO

Spotkanie w Halembie było najdłuższym w tym cyklu.

Do wypadku doszło we wtorek
(7.11) ok. godz. 18.45 na poziomie
600 metrów pod ziemią, w pokładzie 414/2 (ściana 146). – Podczas
rozbijania brył węgla nagromadzonych w rejonie wysypu przenośnika
zgrzebłowego ścianowego pracownik poślizgnął się i stracił równowagę. W wyniku tego łańcuch przenośnika pochwycił nogę pracownika,
która została dociśnięta do kadłuba
napędu przenośnika. Natychmiast
przystąpiono do akcji ratowniczej.
Pracownik został przewieziony ka-

retką do Szpitala Miejskiego nr 1
w Rudzie Śląskiej – relacjonuje Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy
Polskiej Grupy Górniczej.
Górnika nie udało się uratować
i z powodu obrażeń wewnętrznych
zmarł ok. godz. 21.30. Mężczyzna
był 34-letnim mieszkańcem Halemby z ul. Międzyblokowej. W kopalni
pracował pięć lat. 34-latek jest 12.
ofiarą w górnictwie w tym roku.
Przyczyny wypadku będzie badał
Wyższy Urząd Górniczy.

JO
REKLAMA

miejscu pożywienie, będzie tam wracał
– dodał.
Natomiast mieszkanka ul. Jadwigi Śląskiej narzekała na dziurę w jezdni, która
przez kilka miesięcy nie doczekała się naprawy. Jak się okazało, wspomniana
dziura powstała w wyniku szkód górniczych. – Miasto nie może załatwiać spraw
wynikłych z działalności kopalń – tłumaczyła prezydent Dziedzic. – Niestety, od
czerwca mamy zastój i brak jakichkolwiek działań. Spółka Restrukturyzacji
Kopalń i Polska Grupa Górnicza starają
się dojść do tego, kto odpowiada za usunięcie szkód górniczych. Logiczne byłoby
naprawić drogę i wystawić rachunek. Tego jednak miasto zrobić nie może – dodała
W spotkaniu władz miasta z mieszkańcami wzięła udział także grupa rodziców

Harmonogram
JESIENNYCH spotkań
prezydent Grażyny Dziedzic
z mieszkańcami:
16.XI. – czwartek – godz. 17.00
Ruda – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28.

OGŁOSZENIE

dzieci uczęszczających do Miejskiego
Przedszkola nr 35. Rodzice zwrócili się
z prośbą o remont placu zabaw, jednak
jeszcze się go nie doczekali. – Przeprowadzona została diagnoza stanu szkół
i przedszkoli w mieście. Na jej podstawie
w przyszłym roku przyjęty zostanie harmonogram zadań na kilka lat. Nie mogę
obiecać, że w najbliższym czasie wyremontowany zostanie ten plac, ponieważ
dużo placówek czeka na remonty. Zapraszam jednak do swojego gabinetu, gdzie
będziecie mogli Państwo zapoznać się
z tym harmonogramem – zapowiadała
Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy
Śląskiej.
Innymi tematami, które zostały poruszone w trakcie spotkania z władzami
miasta, były m.in.: drzewa przy ul. Lexa
11 (jedno z nich powinno zostać wycięte,
ponieważ wrosło w latarnię i zagraża
bezpieczeństwu przechodniów), budowa
kolejnego marketu przy ul. Kłodnickiej,
segregacja odpadów, bezpieczeństwo na
ulicach miasta, a także stan zniszczonego
wjazdu oraz płotu przy cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja. – W planach mamy naprawę nawierzchni wjazdu. Myślimy też o wymianie płotu – zaznaczał wiceprezydent Mejer.
Agnieszka Lewko
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Szczury w śmietnikach

OGŁOSZENIA

| RUDA ŚLĄSKA

Czytelniczka naszej gazety zwróciła uwagę na problem szczurów, które opanowały część śmietników. – Na placach gospodarczych w okolicy naszych bloków
w Rudzie 1 strach podejść do kontenerów. Nie dziwi mnie już panujący tam bałagan, ponieważ nikt chyba nie ma odwagi podejść bliżej i wrzucić worek do
kontenera – tłumaczy pani Alina. – Chciałabym wiedzieć, czy ktoś zwróci na to uwagę, zanim zacznie to być naprawdę dużym problemem – apeluje.
ku, 15. tygodnia roku oraz jesienią – od poniedziałku, 38. tygodnia roku do piątku, 42.
tygodnia roku. – Zadania wskazane w uchwale Rady Miasta są obowiązkiem właścicieli
nieruchomości. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości, strażnicy mogą nałożyć
mandat karny w kwocie do 500 zł lub skierować wniosek o ukaranie do sądu (sąd może
orzec karę grzywny w wysokości do 5000 zł)
– wylicza Marek Partuś.
Zarządcy nieruchomości po otrzymaniu
informacji o potrzebie deratyzacji zlecają ją
specjalistycznym ﬁrmom. – Każdorazowo
wykładamy truciznę po wcześniejszym poinformowaniu mieszkańców o tym fakcie. Z reguły taka akcja trwa około dwóch tygodni.
Padłe zwierzęta są zabierane i przekazywane
do utylizacji. Przeprowadzamy akcję odszczurzania o każdej porze roku, zawsze kiedy jest taka potrzeba – mówi Krystyna Wysocka z ﬁrmy Asekuracja, która m.in. zajmuje się deratyzacją. Arkadiusz Wieczorek

RUDZKA
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

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

ogłasza, że istnieje
możliwość zasiedlenia od
zaraz niżej wymienionych
mieszkań, na podstawie
umowy o ustanowieniu
odrębnej własności lokalu,
których wartość zgodnie
z wyceną rzeczoznawcy
wynosi:

Za pozbycie się szczurów odpowiada zarządca.

Rudzka pulmonologia ma się dobrze

Foto: arch.

Straż Miejska regularnie otrzymuje informacje dotyczące szczurów pojawiających się
na terenach nieruchomości, szczególnie w rejonie placyków gospodarczych oraz w miejscach, w których gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona jest w niewłaściwy
sposób. – Strażnicy wówczas zobowiązują
właściciela nieruchomości lub osobę odpowiedzialną do przeprowadzenia wymaganych
działań mających na celu zapewnienie należytego stanu sanitarnego. Rocznie w tej sprawie straż przeprowadza około 20 interwencji
– tłumaczy Marek Partuś, komendant Straży
Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
Obowiązek przeprowadzania deratyzacji
(odszczurzania) na nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych w mieście wynika
z uchwały Rady Miasta. Powinna się ona odbywać cyklicznie dwa razy w roku na wniosek państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego. Terminy te wypadają wiosną
– od poniedziałku, 11. tygodnia roku do piąt-

| BIELSZOWICE

Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka, którą zaniepokoiły pogłoski dotyczące likwidacji Oddziału Chorób Płuc Szpitala Miejskiego, który znajduje się w Bielszowicach. – Jestem pacjentką tego oddziału i słyszałam, że ma być on zlikwidowany do końca grudnia tego roku. Zupełnie nie rozumiem dlaczego. To bardzo dobry i potrzebny oddział. Jeśli zostanie zamknięty, będę musiała jeździć bardzo daleko, a nie mam takiej możliwości
– mówi pani Ewa.
pulmonologię są nieznacznie mniejsze od
tych, którymi do tej pory dysponowano, nie
będzie miało to wpływu na funkcjonowanie
oddziału i leczenie pacjentów. Tym bardziej,
że w ciągu roku na pulmonologii rzadko
zdarza się stuprocentowe obłożenie. – Średnie roczne obłożenie łóżek na tym oddziale
waha się między 50-60 proc., w związku
z czym nie ukrywam, że rozważana jest możliwość dostosowania liczby łóżek do potrzeb, chociażby ze względu na to, że na innych oddziałach to zapotrzebowanie na
miejsca jest większe. Ale zapewniam, że żadna zmiana realizowana w szpitalu nie będzie
godzić w interes chorych mieszkańców
i pracowników. Generalnie w ramach całego szpitala nie przewidujemy likwidacji jakichkolwiek łóżek – podkreśla dr Katarzyna
Adamek.
Agnieszka Lewko

• ul. Ludwika Piechy 1/1
(2p + k, parter)
– 51,25 m2 – 98.730,- zł
• ul. Królowej Jadwigi 6/1
(2p + k, parter)
– 52,00 m2 – 67.730,- zł
• ul. Królowej Jadwigi 6a/2
(1p + k, parter)
– 38,00 m2 – 65.130,- zł
Szczegółowych
informacji
udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-2411 wew. 209.

Foto: AW

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej dementuje pogłoski o rzekomej likwidacji oddziału. Pomimo tego, że placówka została
zakwaliﬁkowana do I poziomu w tzw. sieci
szpitali, ma zapewnione wystarczające ﬁnansowanie i ryczałt na pulmonologię.
– Absolutnie nie mamy w planach likwidacji
Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem
Chemioterapii, wręcz przeciwnie – zamierzamy kłaść jeszcze większy nacisk na jakość wykonywanych tu usług – uspokaja dr
Katarzyna Adamek, prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Władze szpitala podkreślają, że Ruda
Śląska jest miastem górniczym, z tego
względu potrzeby mieszkańców są szczególne, a zabezpieczenie opieki zdrowotnej
w zakresie chorób płuc jest niezwykle ważne. Dlatego chociaż środki ﬁnansowe na

• ul. Bzów 3a/11
(1p + k, III piętro)
– 36,70 m2 – 71.960,- zł

Oddział Chorób Płuc nie zostanie zlikwidowany.

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.

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl
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Gdzie wyrzucać popiół?
Podczas jednego ze spotkań prezydent miasta z mieszkańcami pojawił się temat pojemników na popiół, którego w okresie jesienno-zimowym pojawia się dosyć dużo. Mieszkaniec Kochłowic pytał, w jaki sposób pozbywać się tego odpadu
i czy nie ma możliwości, podobnie jak w innych miastach, otrzymania dodatkowego pojemnika.

Foto: AW

W przypadku, gdy pojemnik na odpady komunalne zmieszane jest
niewystarczający, mieszkaniec nieruchomości zamieszkałej, po złożeniu
uzasadnionego wniosku w Urzędzie Miasta, otrzyma w ramach opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dodatkowy pojemnik na
odpady komunalne zmieszane lub pojemnik o większej pojemności,
do którego będzie mógł wrzucać popiół z pieca. Dodatkowy pojemnik
zostanie dostawiony bez ponoszenia odrębnych opłat.

Dodatkowe pojemniki na popiół nie zmniejszyłyby kosztów wywozu śmieci.
Zgodnie z obowiązującym w mieście
Ruda Śląska systemem odbioru odpadów
komunalnych popiół z pieca mieszkańcy
powinni wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Przed wrzuceniem popiołu
do pojemnika popiół powinien być zim-

ny, aby uniknąć uszkodzenia pojemnika.
Taki system segregacji odpadów sprawia,
że miasto w najbliższym czasie nie planuje wprowadzenia dodatkowego pojemnika na popiół. – Obecne przepisy nie obligują do odrębnego zbierania popiołu

z pieców, a co za tym idzie, do wyposażania nieruchomości w pojemniki na popiół.
Nadmieniam, że odpady zmieszane,
jak i popiół, przekazywane są do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – niezależnie od tego,
czy popiół jest zbierany odrębnie, czy też
razem z odpadami komunalnymi zmieszanymi. Ponadto wyposażenie każdej nieruchomości w dodatkowy pojemnik na popiół, jak i dodatkowy harmonogram odbioru odpadów w postaci popiołu, wpłynęłyby na zwiększenie kosztów odbioru
odpadów komunalnych – tłumaczy Katarzyna Kuberek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Arkadiusz Wieczorek
OGŁOSZENIA

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowych które
zostaną oddane w dzierżawę
i najem, znajdujących się w rejonie
ulic: Kokota z przeznaczeniem
pod urządzenie reklamowe,
Ondraszka z przeznaczeniem pod
ogródki przydomowe, Krańcowej
w celu korzystania z istniejących
obiektów i gruntu, Maliszewskiego
z przeznaczeniem pod drogę
dojazdową.

UWAGA WĘDKARZE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZARZĄD KOŁA PZW 92 HALEMBA ZAWIADAMIA SWOICH WĘDKARZY, ŻE W DNIU
3.12.2017 r. (NIEDZIELA) O GODZ. 9.00 W SZKOLE SPORTOWEJ nr 15 w HALEMBIE ul. ENERGETYKÓW 15 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2017
KOŁA PZW 92 HALEMBA. ZARZĄD KOŁA 92 HALEMBA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZARZĄD KOŁA PZW 51 RUDA ŚLĄSKA ZAWIADAMIA SWOICH WĘDKARZY, ŻE W DNIU
10.12.2017 r (NIEDZIELA) O GODZ 9.00 w SZKOLE MUZYCZNEJ W DZIELNICY NOWY
BYTOM ul. NIEDURNEGO 36 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW
51 RUDA ŚLĄSKA. ZARZĄD KOŁA 51 RUDA ŚLĄSKA.

Stomatolog | Ginekolog
Chirurg | Dermatolog
Pracownia Protetyczna
– Krzysztof Mazur
PROMOCJA! Tylko o 800 zł za koronę
porcelanową na podbudowie cyrkonowej!
NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba
tel. 32 700-77-33, 731-077-667

www.wiadomoscirudzkie. pl
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

OGŁOSZENIA

Emilia
i Kamil
Mirek
dzieci
Kingi
i Piotra
ur. 3.11.
(2030,
2400 g
i 49,
50 cm)

Milena Wilk
córka Żanety i Andrzeja
ur. 7.11. (3670 g i 54 cm)

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta, wykazu części nieruchomości
gruntowych położonych przy ul. Szyb Andrzeja
i Szczęść Boże 62 b, które przydzielone zostaną
w trybie bezprzetargowym na podstawie umów
najmu na czas oznaczony do 3 lat.

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (II piętro naprzeciw pokoju 215) wykazów
nieruchomości gruntowych znajdujących się
w rejonie ulicy Brata Alberta, która zostanie
oddana w najem z przeznaczeniem pod
parkingi, miejsce magazynowo-składowe,
działalność usługową, w rejonie ulicy Piotra
Niedurnego, która zostanie oddana w najem z
przeznaczeniem pod istniejące drogi/dojścia,
w rejonie ulicy Chorzowskiej, która zostanie
oddana w najem z przeznaczeniem pod
istniejące drogi/dojścia.

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 Szczęść Boże,
które zostaną oddane w dzierżawę
z przeznaczeniem na cele rolnicze.
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, Agnieszka Lewko,
tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32
248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. 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.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Paulina Bartela
córka Darii i Radosława
ur. 3.11. (2760 g i 54 cm)

Pola Linkiewicz
córka Weroniki i Arkadiusza
ur. 4.11. (3200 g i 54 cm)

Wikoria Brychcy
córka Wiolety i Łukasza
ur. 7.11. (2570 g i 56 cm)

Kuba Kęczkowski
syn Klaudii i Łukasza
ur. 31.10. (3360 g i 61 cm)

Anastazja Lip
córka Sabiny i Macieja
ur. 3.11. (3160 g i 50 cm)

Agata Chrząszcz
córka Beaty i Marcina
ur. 7.11. (3338 g i 55 cm)

Aleksandra Lot
córka Anny i Adama
ur. 6.11. (3890 g i 54 cm)

Antoś Chrząszcz
syn Katarzyny i Mateusza
ur. 6.11. (3080 g i 54 cm)
REKLAMA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Kaja Jargus
córka Natalii i Mateusza
ur. 2.11. (3500 g i 54 cm)

Alicja Biedrzyńska
córka Anny i Dariusza
ur. 7.11. (3075 g i 51 cm)

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej
się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Jana III
Sobieskiego, która zostanie oddana w dzierżawę
oraz najem z przeznaczeniem pod ogródek
rekreacyjny oraz drogę dojazdową.

OGŁOSZENIE

DLA WIESI DWORAK

Droga zacna emerytko, kres twej pracy przyszedł szybko,
od lat budowałaś swoją przyszłość,
z myślą o rodzinie harowałaś nieprzytomnie.
Lecz wszystko koniec swój ma, także praca niewiecznie trwa.
Spełniaj wszystkie swe marzenia, doznaj pełnej szczęśliwości
na dalsze lata życia w zdrowiu i miłości
życzą koleżanki i koledzy z „Ruchu Śląsk”

Zachęcamy
do skorzystania
z naszych usług

DEKORACJE BALONOWE
Niezależnie od tego, czy otwierasz sklep, organizujesz wesele,
przyjęcie i chcesz zachwycić swoich gości niepowtarzalną
dekoracją, zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość e-mail.
Przygotujemy niezwykłą oprawę balonową,
którą zapamiętasz na długi czas.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego sklepu
w Rudzie Śląskiej-Halembie, ul. Miodowa 6.
www.facebook.com/Sklep.Balanga
www.dekoracjebalonowe-balanga.pl

Tel. 790-541-222
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HANYSY 2017

Hanysy rozdane po raz 22.
Po raz kolejny wręczono Hanysy. Grzegorz Poloczek, w tym roku w towarzystwie Roberta Talarczyka, dyrektora Teatru Śląskiego, wręczyli statuetki osobom, które promują Śląsk.
Wśród wyróżnionych w ubiegłych latach znaleźli się m.in. Lech Wałęsa, Kazimierz Kutz, Jan
Miodek, Otylia Jędrzejczak, Adam Małysz, Jan
Pietrzak, Jerzy Duda-Gracz oraz Tadeusz Drozda.
W tym roku do tego grona dołączyły kolejne wyjątkowe osoby. – Od 22 lat bardzo starannie dobieramy laureatów Hanysów. Nie ma znaczenia
skąd pochodzi nasz laureat. Ważne, że przyczynia
się do rozwoju naszego regionu – mówił Grzegorz
Poloczek, pomysłodawca imprezy.
Poza wręczeniem statuetek, gala była sporą
dawką dobrego humoru i dobrej muzyki. Na scenie podobnie jak w latach ubiegłych pojawił się
zespół Bartos Band oraz duet Kola i Jula. Nie zabrakło także występów tegorocznych laureatów.
Dla zgromadzonej w Miejskim Centrum Kultury
publiczności zaśpiewali Grzegorz Płonka, Michał
Gasz oraz Anna Guzik.
Tekst i foto: Arkadiusz Wieczorek

NAGRODZENI STATUETKĄ HANYSY 2017
• Jan Furtok – piłkarz, za wybitne osiągnięcia, piękne gole oraz umiłowanie do Śląska;
• ks. Prałat Józef Szklorz – za całokształt działalności duszpasterskiej oraz za godny do naśladowania przykład integrowania lokalnej
społeczności poprzez wyjątkową działalność społeczną, charytatywną, kulturalną i sportową;
• Grzegorz Płonka – muzyk, za wkład w archiwizowanie historii ziemi śląskiej i jej rdzennej muzyki;
• Robert Konieczny – architekt, za poczucie misji w kreowaniu nowych przestrzeni;
• Michał Gasz – aktor scen muzycznych, wokalista, autor tekstów i kompozytor został uhonorowany za głęboką i szczerą  wrażliwość
artystyczną;
• Marek Czyż – dziennikarz i publicysta otrzymał statuetkę za wiarygodne i rzetelne dziennikarstwo;
• prof. dr. hab. n. med. Adam Maciejewski – za wybitne zasługi w dziedzinie transplantologii i medycyny rekonstrukcyjnej w Polsce;
• Anna Guzik – aktorka filmowa i teatralna została nagrodzona za wszechstronne i charyzmatyczne aktorstwo.
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Ruda Śląska

Ruda Śląska

Rudzki fryzjer na medal

Dodatkowo Lucjan Szajbel pełnił funkcję
nie tylko trenera, ale również jednego
z członków jury.

AL

NOWY BYTOM

Pozarządowcy nagrodzeni

Foto: AW

Śląski Oddział PCK,
Stowarzyszenie „Lepsze
Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska”, rudzki oddział Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz
Uczniowski Klub Sportowy „Grot” – to organizacje pozarządowe, które zdobyły nagrody za
W sumie wyróżniono 29 działaczy społecznych.
szczególny wkład w życie społeczne miasta.
Wyróżniono również 29 osób działających mocy osobom w potrzebie jest nie do przew rudzkich organizacjach pozarządowych. cenienia – dodała. Tylko w 2016 roku z poNagrody wręczono podczas uroczystej gali mocy rudzkich stowarzyszeń i fundacji
skorzystało ok. 60 tys. osób. Co roku liczba
„Dziękujemy Pozarządowcom”.
– Serdecznie gratuluję nagrodzonym, ale ta wzrasta. W 2011 roku takich osób było
przede wszystkim, w imieniu rudzian, gorą- blisko 17 tys., w 2014 niecałe 40 tys., natoco dziękuję – mówiła Grażyna Dziedzic, miast w 2015 r. ponad 47 tys. W mieście
prezydent miasta. – Nikt z nas nie wyobraża jest obecnie zarejestrowanych 144 stowasobie, by miasto funkcjonowało bez sektora rzyszeń rejestrowych, 53 stowarzyszenia
pozarządowego. Wasz wkład zarówno sportowe, 29 stowarzyszeń zwykłych oraz
w rozwój Rudy Śląskiej, jak i niesienie po- 28 fundacji.
AW

Foto: AL/UM Ruda Śląska

W niebo poszybowało dwa tysiące balonów. Podczas wydarzenia młodzież zaprezentowała także swoje talenty.
Utworzenie żywej kokardy narodowej,
msza święta w intencji Ojczyzny i mieszkańców miasta, występy artystyczne,
sztafeta niepodległościowa oraz biegi – to
wydarzenia, które odbyły się 11 listopada
w Rudzie Śląskiej. W taki patriotyczny
sposób rudzianie włączyli się w świętowanie Dnia Niepodległości.
– Pamiętajmy o wartościach, takich
jak jedność, równość, szacunek do drugiego człowieka, Bóg, Honor, Ojczyzna.

Cieszmy się tym, że żyjemy w wolnym kraju i nie pozwólmy się podzielić, bo jest
tylko jedna Polska – zaznaczyła Grażyna
Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej podczas uroczystości na rynku w Nowym
Bytomiu.
Po uroczystej mszy świętej w kościele
pw. św. Pawła Apostoła, występie orkiestry KWK „Pokój” oraz przedstawieniu
Amatorskiego Teatru „Pierro” i uczniów
„Morcinka”, na rynku utworzona została

żywa kokarda narodowa, która składała
się z mieszkańców miasta trzymających
w ręce biało-czerwone balony. Uczestniczyło w niej 1280 osób! Kokarda została
zgłoszona do Biura Rekordów Polski. Na
zakończenie wydarzenia można było posłuchać także występu uczniów rudzkiej
szkoły muzycznej. Sobotnie uroczystości
rozpoczęły rudzkie obchody Roku Niepodległości, który potrwa do 11 listopada
2018 roku. 
AL

Bielszowice

Krav Maga dla wszystkich
„Bezpieczna rodzina” to hasło akcji
zorganizowanej w Szkole Podstawowej
nr 14 w minioną niedzielę (12.11). Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję
nauczyć się podstawowych technik samoobrony (Krav Maga) oraz podstawowych
zachowań w sytuacjach zagrażających życiu.
– Akcja skierowana była do wszystkich
mieszkańców Rudy Śląskiej i okolic niezależnie od płci oraz wieku. Postanowiliśmy
ją zorganizować, ponieważ na co dzień
w życiu występuje wiele zagrożeń zarówno
wobec dzieci, młodzieży, jak i osób doro-

słych – zaznacza Jarosław Szlachta, organizator wydarzenia. – Dzieci każdego dnia
padają ofiarami przemocy w szkole i w domu, dlatego uczymy je, jak skutecznie się
bronić. Poza tym uczymy też rodziców, jak
chronić siebie oraz swoich bliskich w najbardziej ekstremalnych sytuacjach – dodaje. Uczestnicy akcji nauczyli się m.in. jak
zachować się podczas ataku nożownika,
zagrożenia atakiem terrorystycznym, porwań i napadów. Mimo poważnej tematyki
całe szkolenie miało charakter sportowy.
Nie zabrakło też wielu ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz zabaw.
AL

Foto: AL

Szajbel poprowadził
do zwycięstwa polskich fryzjerów.

Foto: C.M.C. Poland

Piątka polskich fryzjerów pod okiem rudzianina Lucjana Szajbla odniosła międzynarodowy sukces. Podczas Mistrzostw
Świata Festival Mondiale de la Coiffure
C.M.C, które odbyły się we Włoszech,
rudzki fryzjer poprowadził polską kadrę do
zdobycia mistrzostwa świata. Oprócz tego
zawodnicy mogą pochwalić się także srebrnymi medalami oraz brązowym.
– To była bardzo ciężka praca, ale także
wspaniała zabawa. W zawodach wystartowali ludzie z całego świata i dlatego rywalizacja była zacięta i na bardzo wysokim
poziomie. Nie spodziewaliśmy się, że wygramy i chyba też nikt w nas tak do końca
nie wierzył. A jednak się udało – zaznacza
Lucjan Szajbel, trener polskiej kadry na mistrzostwach świata. – Jestem dumny z tego,
że udało nam się wywalczyć złoty, srebrny
oraz brązowy medal. To dla mnie sygnał, że
to, co robię, robię bardzo dobrze – dodaje.
Fryzjer z Rudy Śląskiej poprowadził do
zwycięstwa pięciu fryzjerów. Wśród nich
znaleźli się: Łukasz Janik, Sebastian Karczewski, Damian Zakrzewski, Piotr Staszewski
oraz
Wojciech
Karwat.

Świętowali niepodległość

Krav Maga to kombinacja sztuk walki.

NOWY BYTOM

„Lawiny” pełne atrakcji
Piotr Pustelnik i Kinga Ociepka-Grzegulska będą gośćmi XII Spotkań Górskich „Lawiny” w Rudzie Śląskiej. Publiczność będzie
mogła zobaczyć filmy takiego kalibru jak obsypany nagrodami na festiwalach górskich
całego świata „Valley Uprising”, czy mający
niedawno swoją premierę film „Mama”,
a także wysłuchać relacji z wyjazdów w Kaukaz, Pamir, Himalaje, na Islandię, Kilimandżaro i w góry Bałkanów. W programie znajdą się ponadto m.in. warsztaty wspinaczko-

we, zajęcia z turystyki narciarskiej, czy konkurs fotograficzny. Impreza tradycyjnie odbywać się będzie w przedostatni weekend listopada (17-19.11).
Pierwszy dzień „Lawin” (17.11) rozpoczną warsztaty wspinaczkowe dla dorosłych,
które odbędą się w szkole wspinaczkowej
Haliny i Jacka Czechów. Tego samego dnia
wieczorem w kinie Patria zobaczyć będzie
można film Pavla Barabasa „Życie dla pasji”, przypominający postać legendarnego

taternika – poety Wiesława Stanisławskiego
oraz kultowy dokument „Valley Uprising”.
Z kolei w sobotę odbędą się warsztaty wspinaczkowe dla dzieci prowadzone przez instruktorów z Rudzkiego Klubu Grotołazów
„Nocek” oraz warsztaty z turystyki narciarskiej. Następnie przeniesiemy się do Miejskiego Centrum Kultury, gdzie odbędą się
prelekcje i pokazy filmów. Na zakończenie
odbędzie się spotkanie z Kingą OciepkąGrzegulską, wspinaczką i bohaterką filmu

„Mama”. Nie zabraknie również muzycznego after party w pubie Druid. – „Lawiny” to
obecnie nasze największe przedsięwzięcie,
mające swoją wierną publiczność w całym
regionie. Goście doceniają panującą u nas
swobodną atmosferę i oczywiście to, że cała
impreza jest dla nich bezpłatna. Dla nas jako
organizatorów to spore wyzwanie, stąd też
cieszymy się, że od tylu już lat udaje się nam
nieprzerwanie organizować ten festiwal
– mówi Tomasz Bartniczak, prezes Rudzkie-

go Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych
In-nI, które jest organizatorem „Lawin”.
W ostatni dzień festiwalu (19.11) również
zaplanowano pokazy filmów, prezentacje
oraz rozstrzygnięcie konkursu fotografii górskiej. Ostatnim spotkaniem, a zarazem wisienką na „lawinowym” torcie będzie spotkanie z Piotrem Pustelnikiem, który zdobył
wszystkie 14 ośmiotysięczników Himalajów
i Karakorum. Szczegółowy program można
znaleźć na str. 16.
JO
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MPGM TBS SP. Z O.O.

Odpracowanie czynszowego
długu szansą na nowy start
Od ponad roku w naszym mieście istnieje możliwość odpracowania długu za czynsz w mieszkaniach komunalnych, zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego. To szansa dla osób, które popadły w zadłużenie, a które chcą wyjść na prostą. I to z korzyścią nie tylko
dla siebie, ale i dla innych. Bowiem w ramach odpracowania osoby te m.in. pomagają przy pracach porządkowych
oraz remontowych w miejskich placówkach i instytucjach.

W ramach współpracy z MPGM TBS pomieszczenia SP nr 2
zostały odświeżone i pomalowane.
Zarządzenie Prezydenta Miasta,
wprowadzające taką możliwość, funkcjonuje w innych miastach, a od sierpnia ubiegłego roku także w Rudzie Śląskiej. – Pomysł wziął się z oczekiwań
oraz pytań mieszkańców, którzy z różnych względów nie mogą spłacić zadłużenia, ale mogliby je odpracować.
Chcieliśmy im to umożliwić poprzez
stworzenie katalogu takich prac. Z jednej strony mieliśmy więc zasób, który
można przełożyć na pracę, a z drugiej
– prace, które trzeba wykonać. Ponadto
zastanawialiśmy się, w jaki sposób
można podnieść poziom ściągalności
zaległych czynszów i opłat. Możliwość
odpracowania długów to także szansa
na zaangażowanie tych osób do pracy
i zmiany w ich życiu – podkreśla Michał
Pierończyk, wiceprezydent miasta, odpowiedzialny m.in. za mieszkalnictwo.
O tym, że takie zarządzenie, było
bardzo dobrym krokiem, świadczą właśnie liczby. Obecnie zadłużonych jest
3705 najemców mieszkań komunalnych (czyli ponad połowa), a łączna
kwota zadłużenia to ok. 40 mln zł.
– Niestety często są to zadłużenia wieloletnie, dlatego postanowiliśmy razem
z miastem wprowadzić rozwiązanie,
dzięki któremu osobom, którym powinę-

ła się noga, dajemy możliwość unormowania długu w inny sposób niż pieniężny – zaznacza Bogusław Waćko, prezes
MPGM TBS. – Warunkiem jest przekazanie do nas wniosku w tej sprawie, po
którym analizujemy zadłużenie danego
najemcy i możliwości wykonania odpowiednich prac. Następnie wysyłamy taką osobę na badania medyczne i szkolenie BHP oraz podpisujemy umowę cywilnoprawną o pracę na podstawie godzinowego rozliczenia (13 zł brutto)
– wylicza.
Na liście prac, określonych w zarządzeniu, znajdują się: prace porządkowe
(np. sprzątanie gminnych terenów,
utrzymanie zimowe chodników, placów, parkingów, sprzątanie budynków,
czyszczenie słupów, tablic ogłoszeniowych), ogrodnicze (np. wysadzanie
kwiatów, krzewów i innych roślin, odchwaszczanie i porządkowanie terenów
zielonych, grabienie liści, formowanie
i pielęgnacja drzew, krzewów, koszenie
trawników, poboczy dróg), drobne prace remontowe (np. naprawy i konserwacja urządzeń i mebli, wyrównywanie
ścian, przygotowanie podłoża przed
malowaniem, malowanie ścian, drzwi,
ościeżnic, suﬁtów, rur, grzejników, mebli, barierek, poręczy, tapetowanie, wy-

konanie gładzi gipsowych, układanie
wykładzin podłogowych, paneli, uzupełnianie, naprawa tynków w pomieszczeniach, malowanie ogrodzeń, słupków, barierek, poręczy, trzepaków i innych elementów małej architektury,
drobne roboty brukarskie) oraz pomocnicze prace administracyjne (np. prace
biurowe, roznoszenie korespondencji,
wywieszanie i usuwanie ogłoszeń).
– Co ważne, prace te wykonywane mogą być nie tylko w ramach MPGM TBS,
ale także dla innych miejskich podmiotów. Jednostki organizacyjne miasta lub
komórki organizacyjne Urzędu Miasta
mogą zgłaszać zarządcy zapotrzebowanie na wykonanie drobnych prac porządkowych i usługowych – mówi Andrzej Gut, wiceprezes MPGM TBS.
– Takie rozwiązanie z jednej strony pozwala dłużnikom bezpieniężnie uregulować zobowiązania, a z drugiej zapewnia miastu konkretne usługi, za które
nie musimy płacić. A trzeba pamiętać,
że zaległości to znacząca kwota, którą
powinniśmy mieć do dyspozycji – dodaje.
Z takiej możliwości podczas wakacji
skorzystała Szkoła Podstawowa nr 2,
gdzie w związku z reformą edukacji
trzeba było połączyć pomieszczenia
gimnazjum z podstawówką. – Kiedy
przygotowywaliśmy się do połączenia
szkół, nasze siły były niewystarczające,
więc kiedy dowiedzieliśmy się z Wydziału Oświaty, że jest możliwość otrzymania wsparcia w postaci dodatkowych
osób do pracy, chętnie z tego skorzystaliśmy. W efekcie udało nam się odświeżyć i odmalować dużo więcej sal lekcyjnych i korytarzy. Było to dla nas bardzo
korzystne i jesteśmy bardzo zadowoleni,
bo szkoła wygląda teraz o wiele bardziej przyjemnie – ocenia Iwona Czusz,
dyrektorka SP nr 2.
Jednak możliwość odpracowania zaległego czynszu to nie tylko dla najemców szansa na pozbycie się długu i problemów, ale także na całkowite zmianę
w ich życiu. – Mieliśmy osobę, która

Od sierpnia ubiegłego roku w naszym mieście
istnieje możliwość odpracowania długu za
zaległy czynsz w ramach zasobów MPGM TBS.
Katalog prac obejmuje zadania porządkowe
i remontowe w miejskich placówkach. Dzięki
temu – z jednej strony zadłużeni mieszkańcy
mogą uregulować zobowiązania, a z drugiej
strony zyskuje miasto, dla którego prace są
wykonywane. Takie rozwiązanie z sukcesem
sprawdza się w innych miastach.
odpracowała swoje zadłużenie wykonując zadania na stanowisku konserwatora i tak dobrze się sprawdziła oraz pozytywnie została oceniona przez kierownictwo administracji, że po kilku
miesiącach do zarządu został skierowany wniosek, aby tę osobę zatrudnić. To
uczciwy i ambitny człowiek, który na
życiowej drodze wplątał się w zadłużenie, ale teraz pracuje u nas i wyszedł na
prostą – opowiada Andrzej Gut.
Odpracowanie to jednak nie jedyna
możliwość uregulowania zadłużenia
czynszowego w ramach zasobów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej TBS. Możliwa są także:

zamiana urzędowa mieszkania na tańsze w utrzymaniu, pomoc w skojarzeniu dobrowolnej zamiany mieszkania,
przyznanie na wniosek najemcy dodatku mieszkaniowego, ugoda na ratalną
spłatę zaległości, odroczenie terminu
płatności czy umorzenie należności.
– Proponujemy osobom, które już jakiś
czas borykają się z zadłużeniem różne
formy rozwiązania tego problemu.
Wszystkie przypadki rozpatrujemy indywidualnie i w zależności od sytuacji życiowej danego najemcy, proponujemy
jakieś rozwiązanie – podsumowuje
Magdalena Matonia, kierownik Działu
Windykacji MPGM TBS.

W SP nr 2 skierowany pracownik pomógł w malowaniu
sal lekcyjnych, korytarza i pomieszczeń kuchennych.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82
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Ponad 1,2 mln zł dotacji otrzymał Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla Oddziału
Neonatologicznego. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Kwota ta wystarczy na zakup czterech inkubatorów hybrydowych, dwóch inkubatorów otwartych i dwóch zamkniętych oraz siedmiu respiratorów, w tym oscylacyjnego i do
nieinwazyjnej wentylacji. Nowy sprzęt traﬁ do szpitala jeszcze przed końcem tego roku.

Nowy sprzęt dla rudzkiej neonatologii
– Postęp techniczny, jaki dokonał
się w ostatnich latach w metodach leczenia, pozwala na ratowanie coraz
większej liczby, coraz bardziej niedojrzałych noworodków. Niejako wymusza to na naszym szpitalu, będącym
jednostką z najwyższym, III stopniem
referencyjności, posiadanie sprzętu
umożliwiającego jeszcze bardziej trafne i precyzyjne leczenie – tłumaczy
dr Katarzyna Adamek, prezes Szpitala
Miejskiego Sp. z o.o.
Nowoczesne typy inkubatorów hybrydowych pozwalają na ograniczenie
niepożądanych bodźców poprzez
możliwość prowadzenia terapii w jednym inkubatorze bezpośrednio od momentu narodzin dziecka nawet do
dwóch tygodni. Dzięki nim rudzcy
neonatolodzy będą mieli możliwość
hospitalizowania rocznie o 12 małych
pacjentów więcej. Sprzęt zmaksymalizuje szanse na przeżycie wcześniaków
z masą ciała poniżej 1000 g.
Z kolei najnowszej generacji inkubatory zamknięte wpłyną na poprawę
terapii pacjentów odcinka intensywnej

terapii noworodków. Aktualnie dostępny na rynku sprzęt wyposażony
jest w systemy nawilżania niwelujące
kolonizacje drobnoustrojów. Celem
tego zakupu jest utrzymanie niskiej
liczby zakażeń na oddziale, a zmniejszenie ryzyka infekcji ma przełożyć
się na skrócenie procesu leczenia i pobytu noworodka w szpitalu.
Na liście zakupów rudzkiej neonatologii znalazło się również siedem
respiratorów. Respirator oscylacyjny
pozwoli lekarzom z Goduli zminimalizować ryzyko powikłań poprzez zaawansowane wspomaganie oddechowe. Dostępność tego sprzętu wpłynie
na zwiększenie liczby udzielanych
świadczeń dla większej liczby noworodków w ośrodku, pozwoli także na
optymalne dopasowanie terapii do potrzeb danego pacjenta.
Rocznie w rudzkim szpitalu przychodzi na świat ok. 75 wcześniaków
o wadze poniżej 1000 g i około 100120 dzieci poniżej 1500 g. Oddział
Neonatologiczny ma obecnie kilkanaście stanowisk dla wcześniaków,

Nowoczesne inkubatory pomagają ratować wcześniaki z masą ciała poniżej 1000 g.
w tym dziewięć intensywnej terapii
noworodka. Dysponuje w sumie
44 łóżeczkami, w tym 24 inkubatorami. W 2011 r. rudzka neonatologia

otrzymała prestiżowy III stopień referencyjności, co w praktyce oznacza
możliwość leczenia najciężej chorych
noworodków i wcześniaków. Do rudz-

kiego szpitala kierowane są kobiety
ciężarne z całego Śląska, traﬁają tu
również pacjentki z innych regionów
kraju.
WG

Gruntowa część ulicy Zjednoczenia zostanie zmodernizowana. Inwestycja oprócz przebudowy nawierzchni obejmie również budowę chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Wykonawca tego zadania rozpoczął już prace. Wartość inwestycji to prawie 1,9 mln zł.

Rozpoczęła się przebudowa ul. Zjednoczenia

– Prowadzimy obecnie duże inwestycje drogowe, takie jak budowa kolejnego etapu trasy N-S czy modernizacja ul. Górnośląskiej, ale nie zapominamy o modernizacji dróg gruntowych – mówi prezydent Grażyna
Dziedzic. – Rozpoczynamy inwestycję
na ul. Zjednoczenia, trwa modernizacja ulic Ciasnej i Grochowskiej – dodaje.
Ulica Zjednoczenia w Kochłowicach częściowo ma nawierzchnię
z kostki brukowej. Teraz utwardzona
zostanie pozostała część. – Nowa nawierzchnia z betonowej kostki brukowej zostanie położona od skrzyżowania z ul. Tunkla do miejsca, gdzie kończy się istniejąca już nawierzchnia
z kostki – informuje Sławomir Drożdżał z Wydziału Dróg i Mostów UM.
Modernizacji nawierzchni towarzyszyć będzie budowa kanalizacji deszczowej, obejmującej podziemny zbiornik retencyjny. Z kolei wzdłuż całej
ulicy Zjednoczenia wybudowany zostanie chodnik i ścieżka rowerowa. Również na całej długości ulicy wybudowa-

ne zostanie oświetlenie zasilane siecią
ziemną, obejmujące 20 słupów aluminiowych z oprawami typu LED. Dotychczas ta ulica była częściowo oświetlona oprawami sodowymi na słupach
betonowych, zasilanych linią napowietrzną. Zadanie, którego wartość wynosi prawie 1,9 mln zł, obejmuje również przebudowę zjazdów do posesji
i sieci teletechnicznej. Wykonawca na
realizację inwestycji ma 8 miesięcy.
Do końca roku ma zostać zrealizowana przebudowa kolejnej drogi gruntowej – ulicy Grochowskiej w dzielnicy Nowy Bytom. – Ta inwestycja obejmuje budowę nawierzchni jezdni
z kostki betonowej, zatok postojowych,
zjazdów,
kanalizacji
deszczowej
i oświetlenia ulicznego – wylicza Sławomir Drożdżał. Istniejąca przed
przebudową gruntowa nawierzchnia
ul. Grochowskiej była w złym stanie,
a podczas intensywnych opadów występowały tam zastoiska wodne. Koszt
zadania to 770 tys. zł. Modernizowana
jest również ulica Ciasna w dzielnicy
Kochłowice, gdzie prace oprócz

Nieutwardzona część ul. Zjednoczenia zyska nową nawierzchnię z kostki.
utwardzenia nawierzchni obejmują też
przebudowę części kanalizacji i oświetlenia. Ta inwestycja warta jest ponad
344 tys. zł i ma się zakończyć w połowie grudnia br.

Na inwestycje drogowe w tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej zarezerwowano ponad 61 mln zł, z tego prawie 2 mln zł na przebudowę dróg
gruntowych. Największe wydatki

związane są z kolejnymi etapami budowy trasy N-S, w tym 36 mln zł na
powstający właśnie odcinek od ul. Bukowej do ul. Kokota.
WG
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Ocena atrakcyjności miasta oraz pomysły na rozwój miasta w ciągu najbliższych lat – to najważniejsze zagadnienia warsztatów eksperckich, które odbyły się
w Rudzie Śląskiej. Są one częścią prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta do 2030 roku. – Od czasu jej uchwalenia minęły już trzy lata. W tym czasie
zaszło wiele zmian, które mają wpływ na funkcjonowanie samorządu, dlatego też musimy je uwzględnić w tym dokumencie – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic. Kolejne warsztaty strategiczne odbędą się 28 listopada, natomiast zaktualizowana strategia ma być gotowa w pierwszym kwartale 2018 r.

Dyskutowali o przyszłości Rudy Śląskiej

Udział w warsztatach wzięli lokalni
liderzy, środowiska eksperckie, przedsiębiorcy, a także samorządowcy oraz
rudzcy radni. Uczestnicy skupili się
na ocenie potencjału naszego miasta
oraz
szukaniu szans i określeniu
funkcji „eksportowych” Rudy Śląskiej. – Wraz z innymi miastami tworzymy metropolię. Nie zmienia to faktu, że Ruda Śląska może posiadać swój
wyróżnik i nad tym właśnie skupiliśmy
się podczas prac – podkreśla wiceprezydent miasta Michał Pierończyk.
– Trzeba też zaznaczyć, że podczas aktualizacji strategii nie będziemy zmieniać jej najważniejszych zapisów, czyli misji i wizji miasta oraz celów strategicznych – dodaje.
Kolejne warsztaty zaplanowane zostały na 28 listopada – podczas nich
uczestnicy skupią się na konkretnych
projektach, które mogłyby być realizowane w najbliższych latach oraz
szansach ich powodzenia.
Przypomnijmy, że przyjęta w 2014 r.
rudzka strategia, obejmująca swoim
zakresem aż 17 lat, podlega dorocznemu procesowi monitorowania owocującemu sporządzeniem rocznego raportu o stanie miasta oraz okresowemu
przeglądowi. Ten ostatni miał miejsce
w 2016 r. – W trakcie prowadzonej
analizy wyraźnie można było zaobser-

wować zmiany, jakie zaszły w otoczeniu prawnym i społeczno-gospodarczym. Wpłynęły one na funkcjonowanie
miasta, a co za tym idzie również na realizację samej strategii – informuje
wiceprezydent Michał Pierończyk.
Najważniejsze modyfikacje wpływające na strategię dotyczą tzw. otoczenia zewnętrznego. – Wymienić tu
należy zmiany, jakie zaszły w ostatnim
czasie w górnictwie. Utworzona została Polska Grupa Górnicza, a trzy
rudzkie kopalnie zostały scalone w jeden zakład. Wprowadzona została reforma oświatowa, a od ubiegłego roku
funkcjonuje również program wsparcia dla rodzin Rodzina 500+. Nie można też zapominać o ustawie metropolitalnej dla województwa śląskiego
– wylicza Grażyna Dziedzic.
Okazuje się, że zmian takich zaszło
więcej i dotyczą one także otoczenia
najbliższego. W ostatnich trzech latach w mieście powstały dokumenty
mające charakter polityk i strategii
sektorowych, które z jednej strony
prowadzą do realizacji strategii,
a z drugiej zaś strony same wyznaczają ramy realizacji tego najważniejszego dokumentu strategicznego. Chodzi
tu o m.in. takie dokumenty jak: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030, Strategia

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015
– 2030, Program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska w latach 2017 – 2021, czy
Program Zapobiegania Przestępczości
oraz Ochrony Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli miasta
Ruda Śląska na lata 2016 – 2019.
Prace związane z aktualizacją strategii rozwoju miasta rozpoczęły się
wiosną tego roku. W pierwszym jej
etapie mieszkańcy wskazywali uwagi
do aktualnie obowiązującego dokumentu. W dalszej kolejności opracowana została diagnoza społeczno-gospodarcza, zawierająca, oprócz wyników ankiet, aktualne dane statystyczne. Natomiast w sierpniu i we wrześniu w mieście przeprowadzone zostały badania ankietowe dotyczące jakości życia w mieście. Teraz po przeprowadzonych warsztatach przygotowany
zostanie projekt zaktualizowanej strategii, która następnie poddana zostanie
konsultacjom z mieszkańcami. Ostatnim etapem prac będzie przyjęcie aktualizacji przez rudzkich radnych. Powinno to nastąpić w pierwszym kwartale 2018 r.
Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami obowiązującej strategii rozwoju
dla Rudy Śląskiej, ma ona być mia-

W mieście trwają prace nad aktualizacją strategii rozwoju miasta.
stem dobrym do zamieszkania, pracy
i wypoczynku, a osiągnięcie tego możliwe będzie dzięki wykorzystaniu potencjału i aktywności rudzian. Jak czytamy w dokumencie, miasto powinno
rozwijać się z wykorzystaniem własnych naturalnych zasobów oraz bogatego dziedzictwa kulturowego. Dlatego w strategii ujęte zostały te zadania, które dotyczą zagospodarowania
i rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych. Ponadto kluczowym

celem, który ma być realizowany do
2030 r., jest dobre skomunikowanie
miasta wraz z dalszą budową trasy
N-S, co stymulować ma rozwój gospodarczy na terenach inwestycyjnych. Sporo miejsca w projekcie strategii poświęcono poprawie miejskiej
infrastruktury oraz sprawom związanym z edukacją, przedsiębiorczością
czy budową społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, utożsamiającego się z miastem.
TK

Babka ziemniaczana znana na Śląsku jako kartoflak smakiem miesiąca w konkursie magistratu „Rudzkie Smaki”. Przepis przesłany przez Wojciecha Żegolewskiego znajdzie się w kalendarzu kulinarnym na 2018 rok, wydawanym przez Urząd Miasta. Do 24 listopada magistrat czeka na propozycje przepisów na dwa
ostatnie miesiące roku. Przepis na jesienną zupę będzie smakiem listopada. Z kolei na grudzień można proponować receptury potraw wigilijnych.

Kartoflak smakiem października

Babka ziemniaczana to bardzo popularna potrawa w całej Polsce. Na Śląsku
znana jako kartoflak. Sposobów na jej
przygotowanie jest bardzo wiele, ale
głównymi składnikami tego dania są
ziemniaki, cebula i skwarki. Wojciech
Żegolewski podzielił się swoim przepisem na to proste i bardzo syte danie.
– Obok wędzonki do ciasta dodaję też
podgardle wieprzowe, które podkreśla
smak babki – zdradza. – Robię ją z 2 kg
ziemniaków na dużej blasze, bo bardzo
szybko znika – dodaje.
Na przepisy na smak listopada i grudnia rudzki magistrat czeka do 24 listopada. – Chcemy, aby kalendarz kulinarny na 2018 rok, podsumowujący tegoroczny konkurs, trafił do mieszkańców
jeszcze w tym roku, dlatego już można
przesyłać przepisy na jesienną zupę

i wigilijne potrawy – zapowiada Iwona
Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta.
Przepisy wraz ze zdjęciem potrawy
można przesyłać drogą e-mailową na
adres media@ruda-sl.pl, pocztą na adres
Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudzkie
Smaki”, bądź składać osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (p. 325).
Kartoflak
Składniki: 2-2,5 kg ziemniaków,
0,5 kg podgardla wieprzowego, 4 cebule, 5- 7 jajek, 1-1,5 szklanki mąki pszennej, 10-15 dkg wędzonego boczku, sól,
pieprz, majeranek, gałka muszkatołowa
(pół łyżeczki), cząber.
Przygotowanie: Połowę ziemniaków
gotujemy i tłuczemy lub przepuszczamy

Rudzki Informator Samorządowy

przez praskę. Pozostałą część ucieramy
na tarce – połowę na grubych oczkach,
połowę na cienkich. Ziemniaki łączymy
i mieszamy. Podgardle kroimy w kostkę
i smażymy na patelni. Na tym tłuszczu
smażymy poszatkowane cebule. Podgardle, cebule i tłuszcz ze smażenia łączymy z masą ziemniaczaną, wbijamy
jajka (jedno zostawiamy do posmarowania wierzchu ciasta), dodajemy mąkę
i drobno posiekany boczek wędzony.
Doprawiamy solą, pieprzem, majerankiem, gałką muszkatołową i cząbrem.
Prostokątną blachę smarujemy tłuszczem, przekładamy do niej masę ziemniaczaną. Wierzch smarujemy rozbełtanym jajkiem. Pieczemy około 1-1,5 godziny w temp. 180oC (termoobieg) lub
w 200oC bez termoobiegu. Smacznego!
IM

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

Przepisy na smak listopada i grudnia można przesyłać do 24 listopada.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Jubileusz

– Jak podsumuje Pan dwadzieścia
lat działalności scholi?
– Te dwadzieścia lat minęło bardzo
szybko. To była ciągła praca, wiele wyjazdów, koncertowanie w różnych miejscach w Polsce i w Europie. Przez tyle
lat w scholi śpiewało wiele osób. Na
początku było ich aż czterdzieści, a teraz schola liczy około dwudziestu osób.
Każdy zostawił tu cząstkę siebie
i wniósł coś niepowtarzalnego – bez
względu na to, ile czasu spędził w scholi. Ten wspólnie spędzony czas dał nam
wiele dobrego. Warto dodać, że naszym
pierwszym opiekunem był ksiądz Jarosław Oleś.
– Czemu poświęcona jest twórczość
scholi?

Od dwudziestu lat z pieśnią na ustach
– Główna nasza działalność skupia
się wokół ewangelizacji. Śpiewamy
pieśni o Panu Bogu i Matce Bożej,
a w naszym repertuarze znajdują się zarówno popularne pieśni kościelne, jak
i również nasze autorskie utwory. Niedługo odbędzie się koncert z okazji
dwudziestolecia działalności scholi,
który będzie oparty na naszych własnych opracowaniach muzycznych
i tekstowych.
– Kiedy rudzianie będą mogli
wspólnie z Wami świętować jubileusz?
– Koncert odbędzie się 19 listopada
w parafii pw. Ducha Świętego na Czarnym Lesie zaraz po mszy świętej o godzinie 15. Na samym początku organizacji jubileuszu zaprosiliśmy do współpracy członków scholi, którzy tworzyli
ją na początku, a następnie poprzez
ogłoszenie w parafii i mediach społecznościowych, pozostałych uczestników
chętnych do współpracy przy tym świętowaniu.
– Jakie osiągnięcia scholi uważa
Pan za najważniejsze?
– Między innymi udało nam się nagrać trzy kasety i trzy płyty. Stworzyliśmy dwa musicale na dziesiątą i piętnastą rocznicę scholi. Śpiewaliśmy też dla
Ojca Świętego Jana Pawła II w ostatnim roku jego pontyfikatu w Castel

Gandolfo. Byliśmy także zaproszeni do
włoskiego miasta Pareto na dni tego
miasta. Poza tym dobrze układa się nasze współpraca z Misjonarzami Świętej
Rodziny, czy Siostrami Boromeuszkami. Śpiewaliśmy na festiwalu Maria
Carmen w Górce Klasztornej, gdzie
wystąpiliśmy na jednej estradzie z Ryszardem Rynkowskim. Występujemy
także z okazji Dnia Dziecka w przedszkolu w Kępnie.
– A gdzie mieszkańcy Rudy Śląskiej mogli przez te dwadzieścia lat
podziwiać występy scholi „Duchu
Ogniu”?
– Od lat współorganizujemy Rudzkie
Spotkania Kolędowe oraz Festiwal
Twórczości Chrześcijańskiej „Gloria
Dei”, którego jesteśmy również laureatem. Poza tym występujemy podczas
Rudzkiego Wigilijnego Stołu, nawiązaliśmy współpracę także z innymi scholami, które działają w Rudzie Śląskiej.
Ukoronowaniem tych wszystkich działań był wspólny występ podczas Światowych Dni Młodzieży w naszym mieście, w którym uczestniczyło około
trzech tysięcy ludzi z różnych stron
świata. To wydarzenie będziemy na
pewno długo pamiętać. Dodam też, że
uczestniczyliśmy w Festiwalach Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz
w pierwszych festiwalach „Świetlan-

Foto: JO

Schola „Duchu Ogniu” obchodzi
w tym roku dwudziestolecie
swojego istnienia. Z tej okazji
rozmawiamy z Grzegorzem
Grosem, założycielem zespołu,
który działa przy parafii pw.
Ducha Świętego na Czarnym
Lesie. Z kolei w niedzielę
(19.11) odbędzie się uroczysty
koncert scholi, podczas którego
jej członkowie, sympatycy
i przyjaciele będą mogli
wspólnie świętować okrągły
jubileusz.

Schola „Duchu Ogniu” wystąpiła m.in. podczas ubiegłorocznych ŚDM.
dia”, a hymn festiwalu „Zbuduj Lepszy
Świat” jest piosenką autorską. W tych
paru słowach nie jesteśmy w stanie wymienić i opisać wszystkich naszych występów. Spotkaliśmy wielu ludzi dobrej
woli, którym winniśmy wyrazić
wdzięczność począwszy od uczestników, rodziców, kapłanów, siostry zakonne, władze miejskie oraz naszych
cichych przyjaciół.
– Proszę jeszcze na zakończenie powiedzieć, kto może przyłączyć się do
zespołu?
– Do scholi może dołączyć każde
dziecko, ale musi chcieć śpiewać i z nami pracować. Każdy znajdzie miejsce

w naszym zespole bez względu na wiek.
Teraz w naszej scholi jest najwięcej
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy bardzo angażują się w to,
co robią. Dlatego dziękuję wszystkim,
którzy są teraz z nami, ale też tym, którzy przez te wszystkie lata nas wspierali i byli z nami. Dziękuję też rodzicom,
z którymi współpraca układa się bardzo
dobrze i którzy nam pomagają – na
przykład podczas wyjazdów i w życiu
codziennym scholi. Jeszcze raz zapraszamy do wspólnego świętowania
wszystkich byłych uczestników scholi
oraz chętnych ludzi dobrej woli.
Agnieszka Lewko
OGŁOSZENIE

LISTOPAD
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
17 listopada, godz. 18.00
KONCERT ALICJI MAJEWSKIEJ – „Wszystko może się stać”. Bilety w cenie: od 49 zł
ALICJA MAJEWSKA i WŁODZIMIERZ KORCZ „WSZYSTKO MOŻE SIĘ STAĆ”. Alicja Majewska, jeden z najpiękniejszych głosów
polskiej piosenki, w koncercie promującym najnowszą płytę Artystki - „Wszystko może się stać”. Nowy repertuar wzrusza, bawi,
ale także skłania do zastanowienia się nad tym, co w życiu ważne.

Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej ul. Janasa 28
17 listopada, godz. 18.00
Koncert Jesienny „Słowa są ważne”. Wstęp wolny
Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI
ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
17-19 listopada
XII Spotkania Górskie ,,Lawiny”. Wstęp wolny.
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
41-711 Ruda Śląska, ul. E. Kokota 170, tel. 32 240-21-25 www.domkulturyrsl.pl
18 listopada, godz. 18.00
JOHAN STRAUSS OPERETKA „Wiedeńska krew”. Bilet: 50 zł
Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Janasa 28
22 listopada, godz. 11.00
Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród w Konkursie Plastycznym dla Dzieci, Młodzieży
i Rodziców: „Chcę ci powiedzieć…”. Wstęp wolny.
Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród w konkursie „Mem” – dla dzieci i młodzieży pod hasłem
„Rozmowa”. Wstęp wolny.
Koncert laureatów i wręczenie nagród w Konkurs Piosenki Pozytywnej i Pozytywnego Słowa
„Posłuchaj co ci powiem…”. Wstęp wolny.
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
23 listopada, godz. 17.30
Uroczysta Gala. Jubileusz 20-lecia Teatru „Pierro” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.
Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej pod kierunkiem Anny Morajko.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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GRAMY PO ŚLĄSKU

W miniony piątek (10.11)
rozpoczęliśmy kolejny sezon
spotkań w ramach cyklu „Gramy
po Śląsku”. Do Osiedlowego
Domu Kultury Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Matecznik”
powróciły gwiazdy śląskiej estrady.

Kolejny sezon rozpoczęty

W listopadowym koncercie zaprezentowali się
zespół Arkadia Band oraz dwie solistki – Bożena
Mielnik i Beata Mańkowska, która zaśpiewała
utwory ze swojej debiutanckiej płyty pt. „Taka
właśnie jestem”. Płyta jest już dostępna w naszym
sklepie internetowym oraz w redakcji „Wiadomości Rudzkich”. Pozostali występujący wykonawcy
zaprezentowali swoje największe przeboje, a publiczność odebrała mnóstwo nagród. Nie brakowało wspólnego śpiewu, zabawy, a nawet tańca.
Kolejne spotkanie w ODK RSM „Matecznik” już
15 grudnia o godzinie 18. Zapraszamy serdecznie
na spotkanie w świątecznym klimacie.
AW
Foto: Adam Helisz

OGŁOSZENIA

Z okazji
Dnia Pracownika Socjalnego
składam
najserdeczniejsze życzenia
wszystkim rudzkim
pracownikom socjalnym:
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Z okazji zbliżającego się Ogólnopolskiego Dnia Seniora
składamy wszystkim Seniorom naszego miasta
jak najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, radości, pogody ducha
oraz wszelkiej pomyślności.
Niech jesień życia będzie najlepszym czasem do spełnienia rzeczy niespełnionych!
Józef Osmenda
Przewodniczący Rady
Seniorów Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Codziennie wypełniacie Państwo
trudne i odpowiedzialne zadania,
które wymagają pełnego zaangażowania,
serca i poświęcenia.
Pragnę za to gorąco podziękować!
Życzę Państwu, by nigdy nie opuszczała Was
pozytywna energia, siła i pasja pracy.
Niech towarzyszy im satysfakcja i sukces,
a w życiu prywatnym szczęście i spełnienie.
Wszystkiego dobrego!
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
wszystkim Pracownikom Socjalnym w Rudzie Śląskiej
oraz osobom pracującym w naszym mieście w obszarze pomocy społecznej,
słowa wdzięczności i uznania za ciężką,
lecz jakże niezbędną pracę oraz życzenia zadowolenia i satysfakcji
z pełnionej służby na rzecz drugiego człowieka
przekazuje
Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi

www.wiadomoscirudzkie.pl 

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Aleksandra Leszczyny

wieloletniego członka
Rady Osiedla Administracji Nr 1
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Goduli
rodzinie oraz bliskim
składają
Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

14

Z przykrością zawiadamiamy,
że w wieku 87 lat zmarł w Niemczech
przyjaciel naszego miasta

śp. Paul Pogodalla

Współzałożyciel Koła
Przyjaźni Miast Leimen – Ruda Śląska.
Rodzinie składamy wyrazy współczucia
Zarząd i członkowie
Stowarzyszenia Koło Przyjaźni
Miast Ruda Śląska – Leimen

OGŁOSZENIA | 15.11.2017

OBWIESZCZENIE
Prezydent Miasta
Ruda Śląska
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.
1496) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy
Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 08.08.2017 r. Gminy Miasta Ruda Śląska - Zarządcy Dróg Publicznych z siedzibą przy placu Jana
Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Adama Biegańskiego - Biuro Projektów
„A- PROPOL” Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Gliwicach przy
ul. Gomułki 2, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi publicznej, pn:
„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej,
Brańskiego w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 1222/181, 1221/181, 1273/229, 1127/11,
1203/230, 487/28, 870/28, 869/28, 877/28, 1074/185,
1362/185, 881/114, 855/28, 607/28”.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane
strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi
i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień
w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia tj. od dnia
15.11.2017 r. do dnia 28.11.2017 r. , w siedzibie Urzędu Miasta Ruda
Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu,
w pokoju nr 320.

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

www.wiadomoscirudzkie.pl

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy
Kokotek, która zostanie oddana w użyczenie w celu użytkowania hangaru.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy
Noworudzkiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu
Państwa, położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Noworudzkiej, oznaczona numerem geodezyjnym 749/485 o powierzchni 5918 m2, użytek „Bp”, k. m. 5 obręb
Ruda, GL1S/00014838/2 (działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów).
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zbywana nieruchomość
stanowi teren produkcyjno-usługowy (symbol na planie PU2) z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe,
w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne.
Nieruchomość o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięta drzewami i krzewami, posiada zróżnicowaną konﬁgurację terenu. Dojazd do działki z drogi publicznej ulicy Szyb Walenty odbywać się będzie na zasadach ogólnych poprzez
gminne drogi wewnętrzne – ulice Szyb Mikołaj i Noworudzką.
Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 281.000,00 zł (netto).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu zostanie powiększona o należny podatek
od towarów i usług (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).
Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2017 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 (zakładka nieruchomości), - w terminie do dnia 12.12.2017 r. dokonają wpłaty
wadium w kwocie 14.100,00 zł przelewem na konto: 71 1050 1214 1000 0010 0109
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem
„wadium – ul. Noworudzka” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tut. Urzędu) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach:
poniedziałek – środa 8.00 – 16.00, czwartek 8.00– 18.00, piątek 8.00-14.00; jeżeli jako
jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba ﬁzyczna lub prawna, w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących
do przetargu,
– przed otwarciem przetargu przedłożą wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji
prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2042) zwalnia się z obowiązku
wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu
w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 217 II piętro), 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, w
terminie do dnia 12.12.2017 r. do godz. 16.00.
Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej
kopercie. Na kopercie należy umieścić napis następującej treści:
„Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa położonej przy ulicy Noworudzkiej”.
Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie
przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie
data stempla pocztowego.
Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,
– kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego,
– pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium
w razie uchylenia się od zawarcia umowy, podpis.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na
temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32
248-75-63.
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Dar uzdrawiania ﬁlipińskiego uzdrowiciela

CLAVER PALITAYAN PE

Claver Pe pochodzi ze znanej rodziny hilerów na Filipinach. Jest jednym z najlepszych hilerów na świecie z wieloletnim
doświadczeniem, praktyką uzdrawiania oraz ogromnymi osiągnięciami i sukcesami w uzdrawianiu ludzi, co potwierdzają jego liczni
pacjenci z Polski i całego świata, którzy stracili wiarę w leczenie metodami farmakologicznymi.
Pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, epilepsji, nerwicach, deformacji
kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, leukemii,
wrzodach żołądka i dwunastnicy, chorobach migdałów i zębów, cystach, guzach piersi, chorobach kobiecych
oraz w wielu innych schorzeniach. Uzdrowiciel stosuje również zabiegi reﬂeksologiczne,
które immunologicznie oddziałują na schorowane i wycieńczone chorobą ciało.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest Pan Wiktor z Katowic, któremu po dwóch wizytach zeszły kamienie
z woreczka żółciowego, a guz tarczycy wchłonął się, co potwierdza badanie USG. Pani Janina z Krakowa
odczuwała dolegliwości torbieli piersi oraz mięśniaków na narządach rodnych. Po trzech wizytach torbiel
wchłonęła się a mięśniaki zanikły.
DOPÓKI PACJENT WIERZY W ISTNIENIE SIŁ PONADLUDZKICH I JEST
OTWARTY NA DZIAŁANIE UZDROWICIELA MOŻE ZAWSZE OSIĄGNĄĆ POMOC
PRZYJMUJE: 20 listopada – RUDA ŚLĄSKA i KATOWICE

Zapisy:

21 listopada – GLIWICE i RYBNIK

506-536-270, 784-608-979
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres
99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy
Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą
niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych
nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul.
Kingi, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni:
1) 965 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 4948/216 o powierzchni 28 m2, użytek dr,
KW nr GL1S/00006378/0 i 4949/213 o powierzchni 937 m2, użytki: dr, R-VI, KW nr GL1S/00007235/3,
2) 925 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 4954/216 o powierzchni 741 m2, użytki:
R-V, dr, Lz-V, KW nr GL1S/00006378/0 i 4955/213 o powierzchni 184 m2, użytki: dr, R-VI, KW nr GL1S/00007235/3,
wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/6 część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 758 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4950/216 o powierzchni 369 m2, użytki: Lz-V, dr, KW nr GL1S/00006378/0,
– 4951/213 o powierzchni 389 m2, użytki: dr, R-VI, KW nr GL1S/00007235/3 - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr
4950/216 i 4954/216 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN27) i tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU1), działki nr 4948/213, 4949/213, 4955/213 i 4951/213 stanowią
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN27).
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i usługowej (nr 4949/213), porośnięte drzewami i krzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Na Piaski przez działki nr 4950/216 i
4951/213. Zgodnie z art. 6 ustawy o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) obiekty budowlane
powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Na Piaski dla działek
nr 4949/213 i 4949/213. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym
tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działkach nr 4950/216 i 4951/213 wynoszą:
– dla działek nr 4948/216 i 4949/213 –143.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 126.000,00 zł, droga 17.000,00 zł,
– dla działek nr 4955/213 i 4954/213 –141.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 124.000,00 zł, droga 17.000,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi, z
zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może
stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika
wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2017 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl)
i w terminie do dnia 11.12.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działek nr : 4948/216 i 4949/213
– 7.200,00 zł, 4955/213 i 4954/213 – 7.100,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Kingi, działka nr ………” przelewem na
rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta
Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek
8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

ogłoszenie

17

www.wiadomoscirudzkie.pl

KUPIĘ AKCJE
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA

TEL. 510-806-072

| 519-700-062

NAJWYŻSZE CENY | BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA
POKRYWAMY KOSZTY NOTARIALNE | GOTÓWKA OD RĘKI

| Polecamy
Michael Hughes

Mali ludzie

Londyn, koniec 1999 roku. Chris, zdolny programista, pracuje w firmie, która
stara się zapobiegać efektowi tak zwanej
pluskwy milenijnej, mogącej sprawić, że w
noc sylwestrową zostanie sparaliżowana
sieć komputerowa na całym świecie. Ten
zamknięty w sobie milczący młody człowiek
nie ma zbyt wielu znajomych, jedyną bliższą mu osobą jest koleżanka z pracy, Lucy,
dziewczyna o dość osobliwym wyglądzie i
sposobie bycia.
Pewnego dnia Chris zauważa na targu
staroci tajemniczą starą drewnianą układankę i nagle czuje, że po prostu musi ją
kupić.
Wtedy rozpoczyna się zaskakująca podróż przez wieki, podczas której widzimy
doznającego oszałamiających wizji Williama Blake’a, ślepego poetę Johna Miltona,
który właśnie ukończył swe wiekopomne dzieło, i szaleńca dokonującego brutalnych morderstw na West Endzie. Oglądamy dawny Londyn z jego szczególnym klimatem i niepowtarzalną atmosferą.
Skąd jednak bierze się to dziwne uczucie, że świat niedługo się skończy?

Remigiusz Grzela

Podwójne życie
reporterki.
Fallaci. Torańska
Długo wyczekiwany portret dwóch wybitnych dziennikarek.
Dwie wyjątkowe kobiety, dwie silne
osobowości, dwie wybitne dziennikarki.
Odważne, bezkompromisowe, piekielnie
pracowite. Teresa Torańska bardziej empatyczna – ostra, ale nieprzekraczająca norm;
Oriana Fallaci bez skrupułów, w ocenie innych niemająca hamulców. Czasem mijały
się na reporterskim szlaku, ale nigdy się nie
spotkały.
Rozmawiały z reżyserami i aktorami historii, starały się ich zrozumieć, by pomóc swoim czytelnikom w lepszym pojmowaniu zjawisk i wydarzeń. Mimo to nie udało im się nas zmienić – nie wpływają
na nas ani wstrząsające reportaże, ani wybitne powieści, choć stanowią aż nadto
wyraziste memento. Zapominamy, że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze i
że pobłażliwość wobec nienawiści – również tej ukrywającej się w języku – prędzej
czy później prowadzi do katastrofy.
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Usługi

Usługi pogrzebowe

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

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

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32
240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel.
507-055-024.
Centralne ogrzewanie: gazowe
węglowe. Remonty mieszkań, łazienek. Tel. 512-121-532.
Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780116-672.
Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32 30720-99, 784-699-569.
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 32 260-0033. Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp. z o.o.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 189
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Halemba, dom 200 m2, 339 tys.,
www.ANEL.pl tel. 502-052-885.
Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej,
pilne. Tel. 502-107-384.
Atrakcyjne oferty kawalerek, dwupokojowych, trzypokojowych mieszkań w Rudzie Śląskiej, dobre ceny. Zapraszamy. Agencja LOKATOR, tel.
793-017-323.
Atrakcyjne domy szeregowe:
WIREK ul. Jankowskiego 107 m2
GODULA os. Paryż od 125 m2
cena od 330.000 zł.
HALEMBA ul. Solidarności
od 74 m2 cena od 255 000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055.
KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887-877-189.
Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej Bielszowicach, cena 450 tys. do negocjacji, tel. 601-934-091, 667-588-400.

Przeprowadzki tanio, dojazd
gratis. Tel. 605-109-517.

Bykowina trzypokojowe  54,69 m2,
123 tys., zdjęcia na OLX. Tel 600-090252.

Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274056.

Wynajmę mieszkanie w Nowym
Bytomiu – 43 m2, ul. Parkowa. Tel. 606913-488, 501-315-285.

Hydraulik. Tel. 797-599-031.

Zapraszamy do salonu

Nieruchomości

Alex

(C.H. DOMINO – pasaż dolny),

•
•
•
•
•

Oferujemy:

farbowanie i stylizację włosów
prostowanie keratynowe
stylizację paznokci
zabiegi parafinowe
modne w tym okresie opalanie natryskowe.

Dla stałych klientów oferujemy różne promocje
i rabaty oraz atrakcyjne ceny.

Tel. 32 700 70 78

Do wynajęcia mieszkania i kwatery pracownicze również dla obcokrajowców. Dzielnica Nowy Bytom ul.
Niedurnego i Wirek ul. Dąbrowskiego. Tel. 725-025-008. Rozmawiamy
po rosyjsku.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel.
507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich
marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502865-808.
Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA.
Tel. 733-031-261.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
Skup zużytych akumulatorów
i felg aluminiowych. Tel. 697-646492.
Skup samochodów na części. Tel.
697-646-492.
Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie
zaświadczeń. Cena 0,55 za kg. DOBRA
CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300.
Ruda Śląska - Chebzie ul. Kokotek 52
(niedaleko Urzędu Skarbowego).
Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK,
AWO, KOMAR, RYŚ i inne, oraz części.
Tel. 515-533-560.
Kupię części – Warszawa, Syrena.
Tel. 515-533-560.
Sprzedam samochód dostawczy
Lublin 2006 r., 11 tys. cena do negocjacji. Tel. 601-504-030.

Praca
Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pracowników budowlanych
doświadczenie min 2 lata, kierownika budowy, brygadzistę z prawem
jazdy kat. B, tel. 601-504-030
w godz. 7-16, 32 242-24-11.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488596.
Poszukujemy pracowników produkcyjnych oraz operatorów wózków
widłowych – Katowice Panewniki.
Atrakcyjne warunki, 100 % weekendy,
premie. Tel. 519-820-943.
Firma sprzątająca poszukuję pracowników na obiekt JMP Ruda Śląska
ul. Szyb Walenty 10. Poszukiwane
osoby do pracy trzy zmianowej, praca
także w weekendy. Kontakt: 661-991554.
Fryzjerkę na dobrych warunkach
zatrudnię. Halemba, tel. 509-553851.
Valdi Plus Mikołów – kelnerów
z doświadczeniem i  panie do pomocy
na przyjęcia okolicznościowe (osoba
musi być zmotoryzowana). Tel. 32
330-05-62.

Różne
Drewno kominkowe. Tel. 530-412007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507851-852.
Kupię wszelkie starocie porcelanę,
szkło, zegary, figurki, obrazy. Tel. 603280-675.
Antyki, starocie, meble, fi gurki, zegary, inne kupię. Tel. 515-533-560.
Musisz opróżnić dom, mieszkanie,
garaż, strych z mebli i innych niepotrzebnych rzeczy – zadzwoń. Tel. 515533-560.
Kupię ogródek działkowy (Godula,
Orzegów, Ruda). Tel. 694-331-152.

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna
ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

• Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej
i II stopnia stomatologii zachowawczej
• Profilaktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67
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BIEGI

Biegiem dla niepodległości

Biegi Niepodległości odbyły się po raz 24.

Ponad 300 zawodników wystartowało w biegu
głównym, który odbył się w Dzień Niepodległości
(11 listopada). W halembskim lesie odbyły się już
XXIV Biegi Niepodległości, które zgromadziły
mieszkańców z Rudy Śląskiej, a także okolicznych miast. W ten sportowy sposób postanowiono
uczcić odzyskaną w 1918 roku przez Polskę niepodległość.
– Po raz pierwszy bieg z okazji Święta Niepodległości w Rudzie Śląskiej został zorganizowany
w 1994 r., a jego inicjatorem był Henryk Kopeć,
medalista mistrzostw Polski w lekkiej atletyce, zawodnik, a później trener i kierownik sekcji lekkiej
atletyki w KS Pogoń Ruda Śląska. Zależy nam na

tym, żeby ta inicjatywa była kontynuowana. Po
pierwsze z uwagi na jej sportowy i patriotyczny
charakter, a po drugie z szacunku dla jej pomysłodawcy – tłumaczy Zygmunt Grzybek, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie
Śląskiej.
Zapaleni biegacze oraz miłośnicy nordic walking mogli sprawdzić swoje siły na trasie 12 oraz
4 km. Uczestnicy biegu głównego zostali podzieleni na siedem kategorii, w zależności od płci
i wieku, a najmłodsi zawodnicy mieli mieć skończone 16 lat. Natomiast ograniczenia wiekowe nie
dotyczyły biegu rekreacyjnego, który liczył sobie
4 km.
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ZAPASY

Zapaśnicy idą jak burza
W miniony weekend
w Berlinie rozegrana została
tegoroczna edycja międzynarodowego turnieju w zapasach kobiet. Bardzo dobrze, na tle swoich przeciwniczek z europejskiej czołówki, zaprezentowały się
startujące w barwach naszego
kraju
zawodniczki
ZKS-u Slavia Ruda Śląska.
Kamila Kulwicka zajęła
drugie miejsce w kategorii
do 68 kg, a Paulina Danisz
i Dominika Kulwicka stanęły na najniższym stopniu
podium, odpowiednio w kaNatalia Kubaty i Natalia Strzałka wystartują na Mistrzostwach Świata U 23.
tegoriach 61 kg i 57 kg.
Z kolei Angelika Mytkowska była piąta w kategorii do 55 kg.
Z kolei w Dzień Niepodległości (11.11) rudzcy
Warto zaznaczyć także, że już niedługo Natalia zapaśnicy wzięli udział w Ogólnopolskim MemoKubaty i Natalia Strzałka wystąpią na Mistrzo- riale im. Tadeusza Sety i Henryka Nowocienia
stwach Świata U23 w zapasach. Od 21 do 26 listo- w zapasach w stylu wolnym. W zawodach, które
pada Bydgoszcz będzie gościła zawodniczki i za- odbyły się w Borkowicach uczestniczyli zawodwodników z 54 krajów świata, którzy będą rywali- nicy w grupie dzieci, młodzików i kadetów. Zazować podczas pierwszych w historii Mistrzostw wodnicy Slavii zaprezentowali się bardzo dobrze,
Świata U23 w zapasach. W tej historycznej impre- zdobywając pięć złotych medali (Sajmon Klepaczie nie może zabraknąć właśnie zawodniczek rudz- ki (53 kg), Tomasz Gawron (59 kg), Aleksander
kiej Slavii. Natalia Kubaty i Natalia Strzałka będą Czarnota (66 kg), Marcel Wójcik (85 kg) i Dawid
bronić barw naszego kraju, odpowiednio w katego- Gawlik (100 kg), trzy medale srebrne (Jakub Lekriach 63 kg i 69 kg. Natalię Kubaty zobaczymy na ston (47 kg), Kamil Kaiser (53 kg), Damian Rebydgoskich matach 23.11 (czwartek), natomiast Na- misz (63 kg) i jeden medal brązowy (Klaudiusz
Wiezner (63 kg).
talię Strzałkę – 24.11 (piątek).
REKLAMA

Nie wiesz co zrobić?
Wpadłeś w kłopoty?

PIŁKA NOŻNA W SKRÓCIE
Urania Ruda Śląska – Sparta Katowice 1:0
1-0 Gomola, 90 + min
Unia Kosztowy – Grunwald Ruda Śląska 13:0
1-0 Wolny, 9. min (karny), 2-0 Maciaszek, 14.
min, 3-0 Jaromin, 28. min, 4-0 Jaromin, 34. min,
5-0 Jaromin, 40. min, 6-0 Małkowski, 48. min,
7-0 Pawłowski, 51. min, 8-0 Maciaszek, 54. min
(karny), 9-0 Małkowski, 57. min, 10-0 Małkowski, 61. min, 11-0 Wolny, 69. min, 12-0 Pawłowski, 79. min, 13-0 Wolny, 84. min

Pogoń Imielin
– Wawel Wirek 4:1
0-1 Pyc, 7 min (karny), 1-1 Bundzyło, 13. min,
2-1 K.Cisoń, 20. min, 3-1 Niewiedział, 56. min,
4-1 Matysek, 90. min
Iskra Pszczyna
– Pogoń Ruda Śląska 6:0
1-0 Biedrzycki, 54. min, 2-0 Prusek, 67. min, 3-0
Zawadzki, 68. min, 4-0 Zawadzki, 71. min, 5-0
Grajcarek, 85. min, 6-0 Żur, 88. min

JU-JITSU

Jedenaście medali dla Bastionu
Jedenaście medali zdobyli zawodnicy rudzkiego Bastionu podczas najważniejszego turnieju
w roku, czyli Mistrzostw Polski w BJJ, które odbyły się w Poznaniu. Rudzianie musieli zmierzyć
się z ponad 1200 zawodnikami z całej Polski.
– Dziękujemy całemu Bastionowi Ruda Śląska
za wspólne przygotowanie do zawodów. To były
litry wylanego potu na treningach, ale też świetna
atmosfera, która towarzyszyła nam przez cały
czas. Wspólny doping oraz wsparcie całej Bastion
Tomasz Paszek (po lewej) zdobył srebrny medal
bandy wznosiły wysoko naszych zawodników
podczas zawodów w Poznaniu.
w bardzo ciężkiej drodze po medale – komentuje
Tomasz Paszek z Bastionu Ruda Śląska.
Wyniki: Karolina Chojnowska – złoto, Bastion Maciulewicz – 2 x brąz, Patrycja Ozor – brąz, NaSiwers Rafał Majewski – złoto, Denis Sekura – talia Panek – brąz, Marek Filip – brąz, Piotr Szymsrebro, Tomasz (Bastion) Paszek – srebro, Marcin roszczyk – brąz, Mariusz Nowak – brąz.

MAMY ROZWIĄZANIE

POŻYCZKI BANKOWE
POŻYCZKI POZABANKOWE
CHWILÓWKI
NA OŚWIADCZENIE
ZŁÓŻ WNIOSEK ONLINE
www.centrum9.pl
Ruda Śląska
ul. Niedurnego 38
(obok OPTYKA)

tel. 32 244-21-31
Barbara Blaut Niezależny Operator Finansowy Centrum9 z siedzibą w Kozach 43-340, przy ul. Bielska 37, NIP 937 173 23 57 informuje, iż jako pośrednik kredytowy
współpracuje z: UnilinkCash, Provident, Tak To, Incredit, Netcredit,Zaplo, Aasa, TF Bank, Vivus, Optima, Hapi, Euroloan, Mogo, Ferratum, Getin Bank, Axcess, Euroexpert,
Europożyczka, Capital Service, Mikrokasa, Supera, Fundusz Korona, Wygodna Pożyczka, FGP, Idea Pożyczka, OGI, Agar, CashIn, Dineros, Łatwy Kredyt, Cross Loan, MG Finance,
Eurocent, Chwilówki Śląsk, Euro Kasa i otrzymuje od ww pożyczkodawców wynagrodzenie I w ramach współpracy jest umocowany do dokonywania wszelkich czynności
faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów o dany produkt ﬁnansowy (umów pożyczki/kredytu).
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Piłka nożna

Slavia niepokonana
KS Slavia Ruda Ślaska – ROW II Rybnik 6:2 (4:0)

Ostatni mecz Slavii na własnym boisku w tym
sezonie za nami. Jednak piłkarze po raz kolejny nie
zawiedli swoich wiernych kibiców i udowodnili,
że nie mają sobie równych. Rybnicką drużynę rozłożyli na łopatki i zakończyli spotkanie wynikiem
6:2. W pierwszej połowie też prowadzili i na przerwę zeszli z wynikiem 4:0. Było to już czternaste
zwycięstwo rudzkiego zespołu w tym sezonie.
Już od samego początku spotkania to rudzianie
wyszli na prowadzenie i co chwilę atakowali bramkę przeciwników. Na początku to starszy Rejmanowski był bliski zdobycia bramki, jednak piłka
trafiła w słupek. Po kilku minutach do akcji wkroczył Moritz, a zakończył ją Puschaus strzałem
z kilkunastu metrów do pustej bramki. W 34. minucie piłkę do bramki wbił T. Szpoton i zamienił
karnego na gola. Natomiast w 38. minucie na trze-

ciego gola zapracował M. Rejmanowski, który
znowu w 45. minucie spotkania wykończył akcję
Moritza i Strzempka. W drugiej połowie Slavia nadal nie dawała szans piłkarzom z Rybnika. I tak już
w 58. minucie spotkania Puschaus zamknął dośrodkowanie i pokonał z bliska bramkarza gości,
zdobywając już piątą bramkę dla rudzkiego zespołu. Jednak przyjezdni zaczęli nadrabiać stracone
bramki i w 65. minucie przeciwnicy pokonali Strąka. Ten gol wpłynął jednak na grę miejscowych,
którzy już w 70. minucie spotkania zdobyli kolejną
bramkę dzięki Wujcowi. Na tym jednak nie koniec.
Przyjezdni chcieli jeszcze odrobić straty i w 78.
minucie meczu wbili drugiego gola. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:2. Bramki z meczu: Puschaus 16′ i 58′, M. Rejmanowski 38′ i 45′, Szpoton 34′ i Wujec 70′.

Biegi

Sukcesy biegaczy w Czechach
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Pływanie

Sztafeta niepodległościowa w Aquadromie
Około 150 zawodników wzięło udział w pływackiej sztafecie niepodległościowej w Aquadromie. 11 listopada starsi i młodsi wielbiciele pływania pokonali w sumie 1918 długości basenu, włączając się w ten sposób w obchody Dnia Niepodległości.
– Sztafeta cieszyła się dużym zainteresowaniem
naszych klientów, którzy chętnie włączyli się we
wspólne świętowanie, przepływając symboliczne
1918 długości basenu – podsumowała Agnieszka
Piekorz-Hałczyńska z rudzkiego Aquadromu.
– Zależało nam, żeby wszyscy się tu dobrze bawili
i żeby to była impreza dla całych rodzin. Wiek ani
poziom umiejętności pływackich nie grały roli.
Nie było też zwycięzców i przegranych. Chcieliśmy się wszyscy razem dobrze bawić i świętować
– dodała.
Uczestnicy sztafety przepłynęli 1918 długości basenu.

Sztafeta odbywała się w Strefie Sportu na czterech torach – na dwóch torach basenu sportowego
o długości 25 m oraz dwóch torach basenu z ruchomym dnem o długości 20 m. W zawodach mogli wziąć udział zarówno dorośli jak i dzieci, nawet te słabiej pływające, korzystające z przyborów
pływackich typu rurki piankowe, zwanych popularnie „makaronami”, rękawków i innych dmuchańców. Poza tym bazą sztafety byli profesjonalni pływacy, m.in. z rudzkich klubów pływackich
takich jak UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska
oraz UKP Ruda Śląska, którzy zostali zaproszeni
Zawody otwarła prezydent miasta Grażyna Dziedzic. do udziału w projekcie.

Pływanie

W zawodach wzięli udział uczniowie z rudzkich klas sportowych.

Młodzi rudzianie zdobyli medale podczas biegów Hornicka Destika zorganizowanych w czeskiej
miejscowości Frydek Mistek. W tym roku TL Pogoń reprezentowało aż 54 zawodników i uczniów
lekkoatletycznych klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 15 Sportowej
i Szkoły Podstawowej nr 27.
– Z roku na rok impreza zyskuje na popularności
i co najważniejsze – na wartości sportowej szczególnie w rywalizacji dzieci i młodzieży. W kalendarzu młodych rudzkich lekkoatletów są to ostatnie
zawody w sezonie. Kolejny raz padł niesamowity
rekord frekwencji. W 24 biegach rywalizację ukończyło aż 1149 zawodników do lat 17 z Czech, Polski
i Słowacji. Zawody od strony organizacyjnej prze-

prowadzone były perfekcyjnie, organizatorzy zapewnili uczestnikom piękne medale oraz zamiast
tradycyjnych dyplomów imienne numerki startowe
– komentuje Jacek Czyż, opiekun młodzieży.
Dzieci z roczników 2009 i młodsi mieli do pokonania trasy długości 300 m lub 150 m, natomiast
starsi z roczników 2000-2008 rywalizowali na pętli o długości 836 m. Podczas uroczystej dekoracji
zawodników z miejsc I-VI zaprezentowali się:
2006 III miejsce – Hanna Youssef, 2005 III miejsce – Natalia Bernady, 2000 III miejsce – Nicola
Szeliga, 2005 III miejsce – Tymon Socha, 2004 III
miejsce – Jakub Szwajnoch, 2003 VI miejsce – Łukasz Zastawny, 2002 V miejsce – Jakub Kozłowski.

Koszykówka

Koszykarze na medal

KS Pogoń Ruda Śląska – AZS AGH Kraków 78:69 (19:17, 15:20, 18:18, 26:14)
Rudzcy koszykarze mogą świętować. W minioną sobotę (11.11) podczas meczu na własnym boisku nie dali szans drużynie z Krakowa. Rudzianie
pokonali przeciwników 78:69.
– Wielką radość i niespodziankę sprawili
wszystkim kibicom koszykarze z drużyny Pogoń
Ruda Śląska wygrywając w Dzień Niepodległości
z silnym przeciwnikiem, który jest liderem w grupie południowej drugiej ligi. Wygrali w czwartej

kwarcie, dopiero kiedy Tomasz Stankala rzucił
dwie trójki, które zadecydowały, że Kraków zgubił
się całkowicie, a zwycięstwo należało do rudzian
– mówi Edward Kowol, emerytowany trener
KS Pogoń Ruda Śląska.
To wielki sukces dla rudzkiej drużyny, choćby
z tego względu, że prawie wszystkie statystyczne
wskaźniki wskazywały, że wygrana leży po stronie krakowian.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Pływacy na podium
Marta Poppe i Arek Grychtoł, czyli zawodnicy
UKS-u Manta Kochłowice Ruda Śląska, stanęli
na podium podczas zawodów Gliwice Night&Lights Swim, które odbyły się 11 listopada na Krytej
Pływalni „Olimpijczyk”. Zawodnicy na 50 m stylem motylkowym w swoich kategoriach wiekowych zajęli drugie miejsca. Z kolei na 50 m stylem grzbietowym Marta zajęła miejsce trzecie,
a Arek Grychtoł pierwsze. To jeszcze nie koniec.
Na dystansie 50 m dowolnym Marta Poppe była
druga, a Arek Grychtoł zdobył złoto. Rudzianie
nie mieli sobie równych także w stylu klasycznym
oraz grzbietowym. (Marta zdobyła złoto na 50 m
klasycznym, a Arek kolejne złoto na 100 m grzbietowym). Podsumowując, każdy ze wspomnianej
dwójki zawodników miał cztery starty eliminacyjne, cztery finały i cztery medale. Do finałów doszli
również: Kamil Szafarczyk, Michalina Skudlik,
Natalia Kozubowska, Inga Pieczul, Marta Skudlik

Pływacy z kochłowickiej Manty odnieśli spore
sukcesy podczas zawodów w Gliwicach.

i Dominika Nocoń. Sporo zawodników otarło się
natomiast o miejsca finałowe. Większość poprawiła rekordy życiowe, a wśród 66 klubów biorących udział w zawodach, klub UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska był na miejscu szóstym.

Piłka ręczna

Zawodniczki Zgody najlepsze
Pierwsze miejsce zdobyły zawodniczki rudzkiej
Zgody w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej
Młodziczek, który odbył się z okazji Dnia Niepodległości w hali sportowej KS-u Zgody Ruda Śląska. W zawodach uczestniczyły zespoły z Żor,
Olkusza, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic
oraz z Bystrej. Dziewczęta rudzkiej Zgody odniosły wszystkie zwycięstwa i zajęły pierwsze miejsce w turnieju. Ponadto Martyna Hajda odebrała

nagrodę dla najskuteczniejszej zawodniczki, a Nikola Lessner otrzymała wyróżnienie.
Skład zwycięskiego zespołu: Justyna Gontarek,
Nikola Lessner, Julia Wilczyńska, Wiktoria Pietryga Wiktoria, Martyna Hajda, Marta Bodzianowska, Natalia Szydełko, Daria Sierant, Julia
Rak, Oliwia Szewczyk, Oliwia Dera Oliwia, Magdalena Młynarek, Dominika Madej. Trener: Józef
Szmatłoch.
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NA ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE W LISTOPADZIE I GRUDNIU
Z TERMINEM REALIZACJI W I KWARTALE 2018 R.

DODATKOWY RABAT*

* NIE DOTYCZY TOWARÓW W CENACH PROMOCYJNYCH

NASZE
SALONY
RUDA ŚLĄSKA
(RUDA)
UL. MATEJKI 14

TEL.
32 340-00-84

RUDA ŚLĄSKA
(WIREK)
UL. 1 MAJA 194

TEL.
32 340-85-26

RUDA ŚLĄSKA
(HALEMBA)
UL. P. SKARGI 114A

•
•
•
•
•
•

OKNA
DRZWI WEJŚCIOWE I POKOJOWE
ROLETY I ROLETKI MATERIAŁOWE
BRAMY
OKNA DRZWI I ZABUDOWY Z ALUMINIUM
SZAFY – ZABUDOWY WNĘK

OFERTA WAŻNA OD 1.11. DO 15.12.2017 R. PROMOCJE NIE SUMUJĄ SIĘ.

TEL.
32 242-40-95

