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Omega z pucharem WR

Była rywalizacja, ale nie zabrakło także dobrej zabawy. Palące słońce dodatkowo podgrzewało atmosferę. W sobotę na boisku przy ulicy 
Czarnoleśnej odbył się Turniej Piłkarski o puchar „Wiadomości Rudzkich”. W szranki stanęło dziesięć drużyn. A było o co walczyć – nagrodę 
w postaci 2000 złotych zdobyła drużyna Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów ,,Omega”. Organizatorem turnieju były ,,Wiadomości Rudzkie”, 
współorganizatorem – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
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NOWOŚĆ: 
ślub w plenerze!

– Postanowiliśmy zorganizować ten 
turniej, gdyż uznaliśmy, że w sezonie wa-
kacyjnym mało jest imprez, w trakcie 
których można aktywnie spędzić czas. 
Uznaliśmy, że piłka nożna będzie najlep-
szą dyscypliną, bo wiele osób w nią gra 
– tłumaczy w jaki sposób narodziła się 
idea turnieju Monika Herman-Sopniew-
ska, sekretarz redakcji „Wiadomości 
Rudzkich”.

W turnieju wzięli udział zarówno star-
si jak i młodsi zawodnicy – każdy z nich 
musiał mieć ukończone 18 lat.

– Bierzemy udział w takich turniejach 
z zamiłowania do piłki nożnej. Każdy 

z nas kiedyś grał w jakiejś drużynie. Te-
raz niektórzy z nas mają po 40 lat, ale 
nadal lubimy pobiegać za piłką – opo-
wiadał Krzysztof Bryja z Team 27. 

O główną nagrodę walczyło dziesięć 
drużyn, które zostały podzielone na dwie 
grupy. W każdej z grup mecze rozgrywa-
ne były systemem każdy z każdym. Naj-
lepsza w całym turnieju okazała się dru-
żyna Okręgowej Stacji Kontroli Pojaz-
dów ,,Omega”. Na drugim miejscu na 
podium uplasował się ZZRG KWK Biel-
szowice, a na trzecim – Team 27.

Zwycięzcy nie kryli swojej radości 
z wygranej. – Zwycięstwo bardzo nas 
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Sprzedam 
połowę domu 

w Rudzie Śl. 1, uL. ACHTELIKA 2
w tym mieszkanie 208 m2  

+ strych do adaptacji 196,5 m2, 
lokale biurowe  

lub gabinetowe 161 m2

oraz hala 127,4 m2

Całość – cena netto 400 000 zł
Tel. 514-604-976 , 514-604-978

Zwycięzcy pierwszej edycji Turnieju Piłkarskiego o puchar ,,Wiadomości Rudzkich”. Foto: MS

7 sierpnia
(środa)
2013 r.
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cieszy. Tym bardziej, że nagroda główna 
była bardzo atrakcyjna, w końcu to 2000 
złotych! Była fajna organizacja i dużo 
dobrej zabawy. Chętnie wzięlibyśmy 
udział w takim turnieju jeszcze raz – mó-
wił z uśmiechem Tomasz Goncik, kapi-
tan drużyny, która zajęła pierwsze miej-
sce. Zawodnicy zwycięskiej drużyny to: 
Łukasz Ścigała, Jarosław Szczotka, 
Adam Łaszek, Sebastian Skiba, Artur 
Kubicki, Tomasz Droździk, Maciej Dań-
ko, Krzysztof Grzybek, Marcin Kazuch.

Pozostałe ekipy także dzielnie wal-
czyły. Drużyny, które zajęły drugie 
i trzecie miejsce w turnieju otrzymały 

pamiątkowe puchary oraz drobne upo-
minki.

– Staraliśmy się bardzo aby wygrać, 
ale nie udało się. Niedosyt pozostaje, ale 
sama impreza była bardzo fajna – za-
pewniał Mateusz Kowalkowski, zawod-
nik ZZRG KWK Bielszowice.

– To jest nasz pierwszy start w turnie-
ju. Dobrze się bawiliśmy. Gratulujemy 
zwycięzcom, bo byli zdecydowanie lepsi 
– dodał Krzysztof Bryja z Team 27.

W trakcie turnieju został także wyło-
niony najlepszy strzelec. Został nim Da-
mian Jordanowski z ZZRG KWK Biel-
szowice. – Nie ma recepty na zostanie 
królem strzelców. Wszystko zależy od 
zgrania całej drużyny i podań kolegów. 
Później wystarczy się znaleźć w odpo-
wiednim miejscu i strzelić – mówił za-
wodnik po odebraniu nagrody. –Ten tytuł 
daje satysfakcję. Było wielu uczestników, 
a ja byłem najlepszy. To cieszy – dodał.

Puchar dla najlepszego bramkarza tra-
fił do rąk Piotra Józefioka z ZZRG KWK 
Pokój, który broniąc dzielnie bramki 
w meczu z drużyną PUK, doznał poważ-
nej kontuzji – zwichnięcia kostki. 

– To moja pierwsza kontuzja od lat, 
ale nie narzekam – komentował po me-
czu kontuzjowany zawodnik Piotr Józe-
fiok. – Imprezę uznajemy za udaną. Już 
myślimy o organizacji kolejnego takiego 
turnieju jeszcze w tym roku – podsumo-
wała Izabela Nowrotek, specjalista ds. 
marketingu spółki Śląskie Media.

Sandra Hajduk

DYSTRYBUTOR

Zapraszamy
punkty handlowe
do współpracy
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KRONIKA TYGODNIA

Mandaty zaufania
Straż miejska od początku lip-

ca, wzorem lat ubiegłych, prowa-
dzi akcję profilaktyczną „manda-
ty zaufania”. W jej ramach funk-
cjonariusze patrolują dzikie ką-
pieliska. Od rozpoczęcia akcji 
strażnicy miejscy rozdali już 40 
specjalnych mandatów. Do tej 
pory w całej Polsce od maja uto-
nęło już 300 osób. Najtragicz-
niejszy był ostatni weekend, dla-
tego strażnicy miejscy zapowia-
dają wzmożone kontrole.

Zawalenie
W piątek (2.08.) w Bielszowi-

cach przy ul. Cichej doszło do 
zawalenia się dachu budynku. Na 
chwilę obecną przyczyna zdarze-
nia nie jest znana. Według usta-
leń policji budynek to pustostan. 
Miejsce zostało zabezpieczone 
przez strażaków. Po prześwietle-
niu gruzu przy użyciu specjal-
nych kamer stwierdzono, że nikt 
nie został poszkodowany.

Statystyki
Urodzenia  –  43
Zgony  –  24
Małżeństwa  – 13
Rozwody  –  9

M-32

W ostatnie dni lipca receptę na 
nudę znalazło Stowarzyszenie św. 
Filipa Nereusza. Zaprosiło ono 
najmłodszych na zabawy pod-
wórkowe. W trzech dzielnicach mi-
asta: Bykowinie, Rudzie i Halembie 
na wszystkich chętnych od 
poniedziałku (29 lipca) do środy (31 
lipca) czekało wiele atrakcji. Tory 
przeszkód, gry terenowe i zawody 
sportowe – to tylko niektóre z nich.

– W Rudzie Śląskiej jest mało 
atrakcji dla dzieci. Chcieliśmy im 

Nie powinni się nudzić rudzianie spędzający urlop w Rudzie Ślą-
skiej. Zarówno dla tych starszych jak i młodszych przygotowano 
bowiem szereg atrakcji. Ciekawie było pod koniec lipca, a sierpień 
powinien upłynąć jak z nut.

Sierpień jak z nut
jakoś zorganizować czas. Uśmiech 
dzieci jest najlepszą nagrodą – 
mówiła współprowadząca zabawy 
Patrycja Szczurowska.

Sierpień przyniesie ze sobą kole-
jne atrakcje. Już niebawem, bo 11 
sierpnia w Parku im. A. Kozioła po 
raz trzynasty zaprezentują się orki-
estry dęte. Tego dnia nie zabraknie 
tradycyjnego już przemarszu, 
elektryzujących koncertów oraz 
musztry paradnej. Gwiazdą festi-
walu będzie Krystyna Prońko. 

Jazzmanka wystąpi z Big Bandem 
KWK „Śląsk”.

Moc wrażeń czeka na rudzian 
także 17 sierpnia. Wtedy to zagości 
w mieście „Lato z radiem”. Na sce-
nie zaprezentują się gwiazdy pol-
skiej estrady – Krzysztof Kraw- 
czyk i Patrycja Markowska. Imprezę 
zakończy pokaz sztucznych ogni.

Oferty dla najmłodszych 
przygotowały lokalne ośrodki kul-
turalne. Zajęcia świetlicowe w Do-
mu Kultury w Bielszowicach 
odbędą się od 19 do 23 sierpnia. 
Cieszyły się one tak dużym zain-
teresowaniem, że wszystkie miejs-
ca są już zarezerwowane. Natomi-
ast 26-30 sierpnia w Muzeum 
Miejskim im. Maksymiliana 
Chroboka odbędą się warsztaty 

„Wakacje w Muzeum”. Dzieci 
wezmą udział w zajęciach spor-
towych, a w trakcie wycieczek 

REKLAMA

Zabawy zorganizowane przez Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza dały dzieciom wiele 
radości.  Foto: SH

W konkursie MaxModels.pl pani 
Grażyna wzięła udział bez wahania. 
Miała w nim opisać czym jest szyk 
– jej odpowiedź oczarowała jury:

„Dla mnie szyk to prostota, ład 
w każdym niemalże znaczeniu tego 
słowa. To piękno, które kojarzy 
i podsuwa mi tylko jedno słowo – 
KOBIETA. Bo dla mnie szyk wła-
śnie najbardziej kojarzy się z ko-
bietą z lat 50.-60. Z kobietą piękną, 
niezależną, poruszającą się z wdzię-
kiem, kroczącą dumnie niczym 
paw bez jakiegokolwiek pośpie-
chu...”

– Wygrałam dzięki moim klient-
kom, bo takie one są – szykowne. 
Tak sobie je wyobrażam i tak sta-
ram się je ubrać – prosto, klasycz-
nie, wyjątkowo – opowiada Grażyna 
Pander-Kokoszka.

Projektantka wygrała również  
w innym konkursie „Zaraź swoją 
pasją”, gdzie opisała magię sukien-
ki. Niedawno pani Grażyna była 
w jury ogólnopolskiego konkursu 
Miss Polka. Cały czas jej projekty 
biorą udział w sesjach mody.

– Robię kolejne sesje, zdjęcia 
moich sukienek można obejrzeć 

Dla mnie szyk to prostota...

Grażyna Pander-Kokoszka w swojej pracowni. Foto: MHS

O niej już pisaliśmy. Po naszym artykule rozdzwoniły się telefony. – Kim ona jest, gdzie jest jej pracownia? – pytali Czytelnicy. Grażyna Pan-
der-Kokoszka, która na co dzień prowadzi Pracownię Krawiecką G-Style w dzielnicy Ruda przy ul. Janasa 24 nie spoczywa na laurach – szyje, 
projektuje, uczestniczy w pokazach i sesjach mody, bierze udział w konkursach zgarniając nagrody. Przede wszystkim jednak dużo pracuje. 
To właśnie praca sprawia, że o rudzkiej projektantce coraz głośniej słychać nie tylko w regionie. Dziś sprawdziliśmy, co obecnie robi. 

w magazynie Gentleman. Jestem 
otwarta na propozycje. Moje pro-
jekty można zobaczyć m.in. na mo-
jej stronie na portalu społeczno-
ściowym Pracownia Krawiecka  
G-Style. Modelki, organizatorzy se-
sji dzwonią i pytają o wypożyczenie 
moich projektów. Nie mam z tym 
problemu, wiele z nich udostępniam 
– mówi. 

Ale pani Grażyna podkreśla, że 
projektuje przede wszystkim dla 
zwykłych kobiet i bardzo lubi kon-
takt z klientką. 

– Ekspedientki w sklepach czę-
sto na siłę nam coś wciskają. Że 
nam w tym ładnie i nam to pasuje. 
Potem przychodzi taka pani do 
mnie i wyprowadzam ją z błędu. 
Nie wiem czy się obrazi, ale to nie-
ważne. Istotne jest to, żeby odnala-
zła swój styl i znalazła to, w czym 
jej naprawdę dobrze – kolor, fason, 
materiał. W tym staram się pomóc. 
Poza tym dużo szyję, bo chciała-
bym mieć bezpośredni wpływ na 
to, co wychodzi z mojej pracowni. 
Pomagają mi Ania i Gosia, bez 
których nie dałabym rady i na któ-
re zawsze mogę liczyć. Mieszkanki 

Rudy Śląskiej ubierają się zwy-
czajnie – każda patrzy w portfel, 
oceniając czy ta sukienka przyda 
się na różne okazje. Można uszyć 
taką sukienkę – sprawdzi się kla-
syka z ciekawymi dodatkami, które 
można potem wymienić. I nie są to 

drogie projekty – od 100 do 300 
złotych. Ceny są bardzo przystęp-
ne. Materiał można wybrać u mnie. 
Ważne jest, by przyjść miesiąc 
wcześniej – zachęca pani Graży-
na.

Monika Herman-Sopniewska

wyjazdowych poznają m.in. 
historię Bytomia i Gliwic.

Sandra Hajduk
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TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR ,,WIADOMOŚCI RUDZKICH”

WspółorganizatorOrganizator Partner strategiczny Partner 

Zwycięzcy turnieju, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów „Omega”, otrzymali czek o wartości 2000 zł.

II miejsce – ZZRG KWK Bielszowice. III miejsce zajął Team 27.

Piłkarze wylewali siódme poty.

Strzelcem turnieju został Damian Jorda-
nowski z drużyny  ZZRG KWK Bielszo-
wice.

Turniej rozpoczął się losowaniem drużyn.

Taki turniej to nie tylko rywalizacja, ale także dobra zabawa.

Do rywalizacji stanęło 10 drużyn.

Wysoka temperatura była największym rywalem zawodników.Amatorzy popisali się zawodowymi umię-
jętnościami.

Rywalizacja zakończona...

Czternastominutowe spotkania były nie lada wyzwaniem.

Fotorelacja: Magdalena Szewczyk



Wędkarski drugi wicemistrz

WOKÓŁ NAS

był to mój pierwszy raz. O tym, że 
lama zaczęła rodzić, dowiedziałem 
się od bawiących się w parku chłop-
ców, którzy szybko przybiegli z in-
formacją – tłumaczy pan Hieronim, 
wdzięczny za pomoc.

Mała lama, przychodząc na świat 
w niedzielę, miała sporą widownię 
– w tym czasie bowiem w „Strzel-
nicy” było sporo odwiedzających. 
Pan Hieronim, kupując Punię nie 
był do końca pewien, że jest w cią-
ży: – Lamę kupiłem w sierpniu 
ubiegłego roku. Sprzedawca tylko 
podejrzewał, że lama może być 
ciężarna – dodaje. Właściciel zoo 
postanowił, że imię dla nowego 
zwierzątka wymyśli wnuczka: – 
Lama jest cała biała, więc posta-
nowiłam, że będzie się nazywać 
Śnieżka – mówi dziesięcioletnia 
Julia. Teraz zwierzę będzie pod 
stałą opieką pana Hieronima oraz 
weterynarza.

Magdalena Szewczyk

Co dalej z Dębem Goduli?
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To pierwsze takie narodziny 
w Rudzie Śląskiej. W minizoo,  
w parku „Strzelnica” na świat przy-
szła lama. Jak mówi właściciel zoo, 
pan Hieronim Kasica, mamą ważą-

Na świat przyszła Śnieżka 

cego około jedenastu kilogramów 
zwierzątka, jest Punia. 

– Same narodziny nie były łatwe, 
ale porody odbierałem już wcze-
śniej. Jednak jeśli chodzi o lamę, 

Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół 
Drzew martwi się jaki będzie dalszy 
los Dębu Goduli, który znajduje się 
obok ruin domu Karola Goduli.

– Wygląda majestatycznie, pięknie, 
ale zarazem tragicznie. Ma spróchnia-
łe i połamane częściowo konary oraz 
wyciek z pnia. Potrzebna mu jest na-
tychmiastowa fachowa opieka konser-
watorska. Jeśli jej zabraknie, możemy 
utracić na zawsze to niezwykłe drzewo, 
pamiętające czasy Karola Goduli. 
Warto też, aby władze miasta pomyśla-
ły wreszcie o nadaniu Dębowi Goduli 
statusu pomnika przyrody ożywionej – 
mówi Adam Podgórski, prezes Rudz-
kiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew. 

– Pamiętamy o tym drzewie, nie ma-
my zamiaru go ani niszczyć ani zanie-
dbywać. Jak tylko znajdą się na to fun-
dusze, zadbamy o nie. Nie zapominamy, 
że dąb jest częścią dziedzictwa po Ka-

rolu Goduli – odpowiada Andrzej So-
śnierz, fundator Fundacji Zamek Chu-
dów. 

Monika Herman-Sopniewska

Dąb Goduli – piękny i majestatyczny. 
Foto: RTPD

Kącik adopcyjny
Rex to ok. 8-letni bardzo sympatyczny i przyjacielski psiak w typie owczarka 

niemieckiego, który trafił do schroniska po likwidacji pseudohodowli.  Rex ko-
cha ludzi i bardzo potrzebuje z nimi kontaktu. Jest wspaniałym psem, który za-
służył na lepsze życie. 

Kontakt w sprawie adopcji: tel. 509-450-480.

Rudzianie mogą odwiedzić Śnieżkę w bielszowickim parku. Foto: MS

Pasję do wędkarstwa przejął po 
ojcu i niewątpliwie ma do tego 
smykałkę. Robert Mirek ma dopie-
ro 13 lat i odnosi w wędkarstwie 
coraz większe sukcesy. Na począt-
ku lipca wystartował w Spławiko-
wych Mistrzostwach Polski Mło-
dzieży U14 i U18 w Poznaniu. Ru-
dzianin pokonał około stu zawodni-
ków i został drugim wicemistrzem 
w kategorii U14.

– Robert łowi od czterech lat, jest 
wychowankiem szkółki wędkarskiej 
prowadzonej przez Henryka Bębnowi-
cza. Uprawia zarówno wędkarstwo 
spławikowe jak i rzutowe. W obu tych 
dyscyplinach osiąga znaczące wyniki. 
Staje na podium nawet w zawodach 
międzynarodowych – opowiada Dariusz 
Ciacia, opiekun młodzieży koła nr 92 
Polskiego Związku Wędkarskiego  
w Rudzie Śląskiej Halembie, do które-

go należy Robert. – Jego trzeba zoba-
czyć w akcji. Łowienie w jego wykona-
niu to prawdziwa ceremonia – dodaje.

Oprócz Roberta w zawodach wystarto-
wał Michał Jałowiecki. Ten zawodnik 
uplasował się na 27 miejscu. Dzieci od lat 
siedmiu i młodzież, która chciałaby spró-
bować swoich sił w wędkarstwie, mogą 
zapisywać się do szkółki działającej przy 
halembskim kole wędkarskim. Nabór 
trwa cały rok. SH

Robert Mirek na mistrzostwach Polski pokonał wielu doświadczonych zawodników.
Foto: arch.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej  informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta nieruchomości gruntowej w rejonie ul. Piotra Skargi, która 
zostanie oddana w najem, z przeznaczeniem pod istniejący garaż.

OGŁOSZENIA



STARE!!!!Kierunek przedsiębiorczość
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Akcja krwiodawstwa
Klub Honorowych Daw-

ców Krwi przy KWK Ha-
lemba organizuje 10 sierp-
nia w hali MOSiR-u na Ha-
lembie  akcję krwiodaw-
stwa. Na akcję organizato-
rzy zapraszają wszystkich 
mieszkańców Rudy Ślą-
skiej. To już czwarta akcja 
organizowana w tym roku 
przez klub. Zebrana krew 
zostanie przeznaczona dla 
poszkodowanych w letnich 
wypadkach samochodo-
wych.

Nietypowa sesja
W obiektywie znalazł się 

kolejny z rudzkich obiektów 
poindustrialnych. Na terenie 
stuletniego szybu „Mikołaj” 
odbyła się sesja fotograficz-
na wykorzystująca estetykę 
steampunku, czyli jednego 
z nurtów fantastyki nauko-
wej. Sesję zdjęciową zorga-
nizowała Fundacja Heredi-
tas Silesiae Superioris. – Se-
sja ma na celu ukazanie 
atrakcyjności obiektów po-
przemysłowych jako plene-
rów do działań artystycz-
nych – podkreśla Dorota 
Mrówka, prezes zarządu 
Fundacji Hereditas Silesiae 
Superioris. 

69. rocznica powstania
Ruda Śląska włączyła się 

w działania upamiętniające 
69. rocznicę Powstania War-
szawskiego. W czwartek 
o godzinie 17.00 w całym 
mieście zabrzmiały syreny 
alarmowe. – Warto się na 
chwilę zatrzymać, uczcić 
pamięć bohaterów, którzy 
walczyli i ginęli podczas 
Powstania Warszawskie-
go(…) – podkreślała prezy-
dent Grażyna Dziedzic.

Bądź na bieżąco

W każdą środę tygodnik „Wiadomo-
ści Rudzkie” dostępny jest w 140 punk-
tach na terenie miasta (kopalnie, przy-
chodnie, UM, sklepy, szpital, targowi-
ska). Codziennie na naszym portalu 
(www.wiadomoscirudzkie.pl) pojawia-
ją się świeże informacje dotyczące ży-
cia miasta. Tam też, w każdą środę, 
można przeczytać najświeższe wydanie 
gazety w formie elektronicznej. Na fa-
cebookowym profilu mamy już pięć 
tysięcy fanów, a na naszym portalu 
działa od niedawna funkcja newslette-
ra. – Dzięki niemu dwa razy w tygodniu 

na skrzynkę mailową spływają informa-
cje dotyczące wydarzeń z życia miasta. 
Warto się zapisać, bo jest to wygodna 
forma otrzymywania informacji – tłu-
maczy Hanna Matysek, doradca klienta 
w spółce Śląskie Media.

Aby dołączyć do newslettera wystar-
czy wejść na portal www.wiadomosci-
rudzkie.pl  i wpisać swój adres mailowy 
w zakładce newsletter. Każdy kto się 
zapisze, będzie otrzymywać informacje 
z życia miasta dwa razy w tygodniu – 
we wtorki i w piątki.

Agnieszka Pach
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W skrócie

By psiak znalazł dom
Każdy psiak 

w schronisku czeka 
na nowych właścicie-
li i swój nowy dom. 
Aby łatwiej było go 
znaleźć podopiecz-
nym Społecznego 
Schroniska dla Zwie-
rząt w Rudzie Ślą-
skiej, przeprowadza-
ne jest szkolenie „Li-
ra”.

– Ma ono pokazać, 
że pies schroniskowy 
nie jest gorszy od tego z hodowli. 
Ludzie boją się adopcji i tego, że 
nie będą potrafili zapanować nad 
ciągnącym na smyczy psem. Chęt-
niej i szybciej adoptują takiego, 
który jest przeszkolony – ocenia 
Monika Mazurkiewicz, wolonta-
riuszka schroniska.

Szkolenie przeprowadza się meto-
dą „Clic & Voice”, która łączy zalety 
głosu i klikera. Na początku odbywa 
się króciutki spacer, podczas którego 
psy rozładowują napięcie, a następ-
nie szkoleniowiec pokazuje jak na-

uczyć psa danej komendy. Uczestni-
cy z kolei próbują to zrobić ze zwie-
rzętami. Podczas treningu znajduje 
się też czas na zabawę z psem.

– Zwierzęta uczą się przede 
wszystkim opanowania podstawo-
wego dla psa rodzinnego zakresu 
umiejętności. Celem programu jest 
także budowanie pozytywnego kon-
taktu pies – człowiek, opartego na 
współpracy, poszanowaniu i wza-
jemnym zrozumieniu – dodaje Mo-
nika Mazurkiewicz. 

Agnieszka Pach

Jeśli marzysz o tym, by być swo-
im własnym szefem, ale potrzebu-
jesz wsparcia finansowego na zało-
żenie firmy, to ten projekt skierowa-
ny jest właśnie do Ciebie. Wspólnie 
z 29 Urzędami Pracy zlokalizowa-
nymi na terenie województwa ślą-
skiego rudzki PUP będzie realizował 
projekt „Kierunek przedsiębior-
czość”.

Projekt adresowany jest do osób 
zarejestrowanych jako bezrobotne 
w tutejszym Urzędzie Pracy.

– Już we wrześniu rudzki Urząd 
Pracy rozpocznie rekrutację 39 osób 
spośród zarejestrowanych bezrobot-
nych, które chcą pracować na wła-
sny rachunek. Zgodnie z zapisami 
projektu, w ww. gronie znajdują się 
osoby do 30. roku życia. Dwuetapo-
wy proces rekrutacji polegać będzie 

m.in. na ocenie złożonych przez po-
tencjalnych przedsiębiorców formu-
larzy rekrutacyjnych oraz rozmowie 
z doradcą zawodowym – tłumaczy 
Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Ru-
dzie Śląskiej.

Każdy z uczestników projektu 
zostanie objęty wsparciem w posta-
ci opracowania, bądź też aktualiza-
cji Indywidualnego Planu Działa-
nia. Następnie uczestnicy projektu 
wezmą udział w czterdziestogo-
dzinnym szkoleniu, w trakcie które-
go będą mogli między innymi do-
wiedzieć się, jak stworzyć bizne-
splan i jak wygląda procedura zało-
żenia firmy. Nie zabraknie także 
doradztwa indywidualnego. Osta-
tecznie spośród 39 uczestników 
projektu, 32 osoby będą miały moż-

REKLAMA

Prenumerata newslettera jest bezpłatna, podobnie jak gazeta. Foto: AP

 Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej realizuje szereg działań mających na celu 
aktywizację bezrobotnych.  Foto: SH

Szkolenie ma pomóc psom znaleźć nowy dom. Foto: arch.

liwość otrzymania bezzwrotnych 
dotacji. Będą musiały przy tym 
spełnić określone warunki, w tym 
m.in. zobowiązać się do prowadze-

nia działalności gospodarczej przez 
minimum 12 miesięcy. Więcej na 
www.puprudaslaska.pl.

Sandra Hajduk
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

REKLAMA

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne EntuzjA

Liliana Wywioł
córka Marzeny i Jarosława 
ur. 21.07. (3900 g, 55 cm)

Kacper Knopik
syn Wioletty i Marcina

ur. 26.07. (3140 g, 53 cm)

Filip Nowok
syn Moniki i Marcina

ur. 30.07. (4100 g, 58 cm)

Oskar Niedzielski
syn Jolanty i Mirosława

ur. 30.07. (4200 g, 55 cm)

Aleksandra Kobierska
córka Anny i Marka

ur. 31.07. (4300 g, 60 cm)

Bartłomiej Wójtczak
syn Martyny i Grzegorza

ur. 30.07. (3910 g, 58 cm)

Sandra Minicki
córka Joanny i Mariana

ur. 31.07. (3300 g, 57 cm)

Lena Góźdź
córka Justyny i Artura

ur. 29.07. (4020 g, 56 cm)

Dominik Bajerowski
syn Darii i Grzegorza

ur. 30.07. (3250 g, 52 cm)

Dominik Świergosz
syn Agnieszki i Wojciecha
ur. 24.07. (2000 g, 49 cm)

Lena Głodek
córka Anny i i Bartłomieja
ur. 28.06. (1380 g, 47 cm)

Malwina Szulik
córka Doroty i Grzegorza

ur. 10.07. (1925 g, 49 cm)

Lena Zwardoń
córka Joanny i Przemysława
ur. 30.07. (3410 g, 56 cm)

Bartłomiej Szulik
syn Doroty i Grzegorza

ur. 10.07. (1905 g, 47 cm)

Dominik Mijacz 
syn Katarzyny i Roberta

ur. 31.07. (3450 g, 52 cm)

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta (obok pokoju 236) lokalu 
użytkowego mieszczącego 
się w Rudzie Śląskiej w bu-
dynku przy ulicy Solidarno-
ści 5, stanowiącego własność  
Miasta Ruda Śląska, który 
przydzielony zostanie w try-
bie bezprzetargowym na pod-
stawie umowy najmu zawar-
tej na okres 3 lat na rzecz do-
tychczasowego użytkownika.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta (obok pokoju 236) 
wykazu lokalu użytkowego 
mieszczącego się w Rudzie 
Śląskiej przy ulicy Jadwigi 
Markowej 22, stanowiącego 
własność  Miasta Ruda Ślą-
ska, który przydzielony zo-
stanie w trybie bezprzetargo-
wym na podstawie umowy 
użyczenia zawartej na czas 
nieoznaczony.

OGŁOSZENIA
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INTERWENCJA

– Ania zadzwoniła do mnie dzień 
po pożarze i powiedziała mi o tym, 
co się stało. Cała rodzina została 
z tym, co każdy z nich miał na sobie 
wychodząc z domu. Akurat nikogo 
z domowników nie było w mieszka-
niu, gdy wybuchł pożar. Dwa dni 
przed pożarem Ania i jej brat bliź-
niak obchodzili swoje 20. urodziny. 
Nie można tego uznać za dobry pre-
zent – opowiada Kamila Krzyk.

Mieszkanie jest doszczętnie spa-
lone. Trzeba w nim wyremontować 
dosłownie wszystko, poczynając od 
instalacji elektrycznej, przez zro-

bienie nowych tynków, aż po prace 
wykończeniowe. Spłonęły meble 
oraz sprzęt AGD i RTV a także rze-
czy prywatne. Gdy znajomi Ani za-
poznali się z ogromem strat posta-
nowili pomóc – zaczęli organizo-
wać zbiórkę.

– Najbardziej potrzebne są ubra-
nia i kosmetyki, czyli rzeczy co-
dziennego użytku. Niezbędne są też 
takie rzeczy jak pościel, koce czy za-
stawa stołowa. Jeżeli ktoś ma zbęd-
ne farby czy płyty gipsowe, to one 
również się przydadzą – mówi Mo-
nika Dominiak. – Wszystkie rzeczy 
zostaną posegregowane, a to, czego 
będzie za dużo, zostanie przekazane 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej. Otrzymaliśmy pomoc ze 
strony władz miasta – wiceprezy-
dent Anna Krzysteczko zorganizo-
wała nam pomieszczenia do prze-
chowywania zebranych rzeczy. Je-
steśmy za to bardzo wdzięczni, bo 
sami byśmy sobie nie poradzili – 
dodaje.

Mieszkanie zostało doszczętnie spalone.  Foto: arch.

W imieniu mieszkańców 
ulicy Matejki zadzwonił do 
nas zdenerwowany mieszka-
niec Rudy, którego niepokoi 
stan ulicy przy której mieszka: 

– Dzwonię w sprawie za-
padniętej ziemi w dzielnicy  
Ruda przy ulicy Matejki 9. 
Wyrwa w ziemi powstała po 
raz trzeci w przeciągu 3 tygo-
dni, tak się dzieje po każdym 
deszczu. Zgłaszaliśmy sprawę 
do MPGM-u, ale nie otrzy-
maliśmy żadnej konstruktyw-
nej odpowiedzi. Czy da się 
coś z tym zrobić? Podejrze-
wam, że pod ziemią musi być 
złamana rura i na skutek tych 
załamań zapada się ziemia. 
Niestety nikt nie reaguje na  
nasze interwencje – relacjo-
nował mieszkaniec Rudy. 

– W związku z zaistniałą sy-
tuacją sprawdziliśmy kamerą 
stan rur kanalizacyjnych i nie 
stwierdziliśmy naruszeń oraz 
załamań. Zapadlisko zostało 
zasypane, a z wierzchu zabez-
pieczone betonem – odpowiada 
Krzysztof Mikołajczak, rzecz-
nik prasowy MPGM-u w Ru-
dzie Śląskiej. 

*  Z redakcyjnej
 skrzynki

Gdy pierwsze informacje o zbiór-
ce pojawiły się na Facebooku, bły-
skawicznie zaczęły zgłaszać się oso-
by, które chciały pomóc poszkodo-
wanej w pożarze rodzinie.

– Nie spodziewałyśmy się, że ta 
akcja się aż tak rozwinie. Początko-
wo chodziło o to, by skrzyknąć do 
pomocy znajomych, żeby zebrać 
chociażby ubrania. Nagle ludzie za-
częli dzwonić, że chcieliby oddać 
meble czy kuchenkę. To naprawdę 
niesamowite, że że tak wiele obcych 
osób decyduje się pomóc – mówią 
dziewczyny.

Zbiórka rozpoczęła się w ubiegły 
czwartek i potrwa tydzień. Drobne 
rzeczy, takie jak ubrania, sztućce 

czy kosmetyki można przynosić do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej znajdującego się w Rudzie 
Śląskiej-Halembie przy ulicy Soli-
darności 7 w następujących dniach 
i godzinach: poniedziałek 14.00-
17.00, wtorek 8.00-10.00, środa 
8.00-10.00, czwartek 14.00-15.30, 
piątek 8.00-10.00. Rzeczy duże ga-
barytowo (meble, sprzęt AGD, itp.) 
będą składowane w hali MOSiR
-u na Nowym Bytomiu. Każdy, kto 
chciałby zostawić taką rzecz, pro-
szony jest o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny z organizatorami akcji 
w celu ustalenia szczegółów. Tele-
fon kontaktowy: 531-312-344

. Sandra Hajduk

Nadzieja ze zgliszczy

To tak naprawdę mogło przydarzyć się każdemu z nas. W wyniku 
pożaru, który w poniedziałek 29 lipca wybuchł w bloku znajdującym 
się przy ulicy Solidarności 10 w Rudzie Śląskiej-Halembie, 20-letnia 
Ania, jej brat bliźniak, mama i ojczym stracili dorobek całego życia. 
Przyjaciele dziewczyny nie pozostali jednak obojętni – troje z nich: 
Kamila Krzyk, Monika Dominiak i Artur Grzyska postanowiło wziąć 
sprawy w swoje ręce i zorganizować zbiórkę najpotrzebniejszych rze-
czy. – Wierzymy w ogromne serca wszystkich rudzian – mówią.

REKLAMA

DYŻUR 
REDAKTORA
Monika Herman-Sopniewska
tel. 512-295-228

monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

ALARM
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Będą kolejne parkingi

Ponad 100 nowych miejsc parkingowych przybędzie w Rudzie Śląskiej do końca roku.  Najwięcej z nich 
powstanie przy ul. Solidarności 10, gdzie miasto właśnie przekazało teren pod budowę parkingu na 60 
pojazdów. Wartość wszystkich tegorocznych inwestycji realizowanych przez miasto w tym zakresie ma 
wynieść blisko 900 tys. zł.

Nowy parking przy ul. Solidarno-
ści w Halembie powstanie w ciągu  
trzech najbliższych miesięcy, znaj-
dzie się tutaj miejsce dla 60 pojaz-
dów. W ramach inwestycji powstaną 
drogi dojazdowe oraz chodniki. Par-
king zostanie również oświetlony. 
Wszystkie prace kosztować będą 
miasto ponad 530 tys. zł, a realizo-
wać je będzie wyłoniona w przetargu 
jedna z rudzkich firm. – Realizacja 
tej inwestycji powinna rozwiązać 
problem z parkowaniem, z którym bo-
rykają się okoliczni mieszkańcy. Co 
ważne, nowe miejsca parkingowe 
będą ogólnodostępne, w związku 
z czym z parkingu korzystać będą mo-
gli również pacjenci pobliskiej przy-
chodni – podkreśla prezydent Graży-
na Dziedzic.

Kolejny z nowych parkingów po-
wstanie także w Halembie, przy ul. 
Grodzkiej 9. Będzie mogło parkować 
tu jednocześnie 13 samochodów. Par-
king, podobnie jak w przypadku in-
westycji przy ul. Solidarności, także 
zostanie oświetlony. Całość prac po-

winna się zamknąć w kwocie ok. 100 
tys. zł. – W tej chwili prowadzona jest 
procedura przetargowa, ale firma, 
która ostatecznie wykonywać będzie 
tę inwestycję, powinna ją zakończyć 
jeszcze jesienią – wyjaśnia Tomasz 
Debernic z Wydziału Dróg i Mostów. 

Trzecia z zaplanowanych jeszcze 
na ten rok inwestycji dotyczy budo-
wy ok. 40 miejsc parkingowych przy 
ul. Brodzińskiego w Halembie. 
Obecnie rozstrzygnięty został prze-
targ na opracowanie dokumentacji 
projektowej. Po jej opracowaniu ko-

lejnym krokiem będzie ogłoszenie 
przetargu na wykonanie samej inwe-
stycji. W budżecie miasta na realiza-
cję tego zadania zarezerwowano 
kwotę 150 tys. zł.

Ustalając zakres inwestycji dro-
gowych w mieście, w tym również 

budowę parkingów, rudzcy samo-
rządowcy biorą też pod uwagę gło-
sy samych mieszkańców, którzy 
podczas cyklicznych spotkań 
z prezydent Grażyną Dziedzic 
skarżyli się, że nie mają gdzie par-
kować. W tym roku  w Rudzie Ślą-
skiej utworzono już 30 miejsc par-
kingowych przy ul. Joliot-Curie 
w Wirku. Dzięki tegorocznym – 
zrealizowanym i planowanym – 
inwestycjom na koniec 2013 roku 
w Rudzie Śląskiej  w porównaniu 
do końca roku 2010 przybędzie 
prawie 600 miejsc parkingowych. 
Tylko  w ubiegłym roku w Rudzie 
Śląskiej wykonano ponad 350 
miejsc parkingowych. Powstały 
one przy  ul. Ratowników – 85 
miejsc, Jankowskiego – 65 miejsc, 
Poloczka – 48 miejsc, Słowiań-
skiej – 40 miejsc, Energetyków – 
31 miejsc, Modrzewiowej – 30 
miejsc, Wawelskiej – 23 miejsca, 
Niedurnego – 14 miejsc, oraz Sol-
skiego i Brzechwy.

W tym roku na rozbudowę i mo-
dernizację infrastruktury drogowej 
Ruda Śląska przeznaczy 21 mln zł, 
to 40 proc. tegorocznych wydat-
ków inwestycyjnych gminy. Do-
datkowe 11,1 mln zł pochłoną bie-
żące remonty dróg i chodników.

TK

„Opłaty śmieciowe” czas płacić!

Do końca sierpnia mają czas mieszkańcy Rudy Śląskiej na zapłatę pierwszej „opłaty śmieciowej”. Ale pieniądze do kasy miasta można 
wpłacać już dziś. W Rudzie Śląskiej jest około 8 tys. właścicieli i zarządców nieruchomości, którzy zobowiązani są do uiszczania „opłat śmie-
ciowych”. Za pierwsze dwa miesiące funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami rudzianie zapłacą około 3,3 mln zł. 

– Do miejskiej kasy „opłata śmie-
ciowa” powinna być, zgodnie z uchwa-
łą Rady Miasta, wpłacana co dwa mie-
siące – przypomina prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Z obowiązku pamiętania 
o terminach wpłat są zwolnieni lokato-
rzy bloków, ponieważ za nich wszystko 
załatwia spółdzielnia. Nowość dotyczy 
tylko mieszkańców domów jednoro-
dzinnych, którzy opłatę za wywóz śmie-
ci muszą wpłacać teraz na konto  
Urzędu Miasta, a nie firmy wywozowej 
– podkreśla prezydent. Z uregulowa-
niem należności za śmieci nie ma co 
czekać – szybsza zapłata pozwoli 
na uniknięcie niepotrzebnej „nerwów-
ki” i długich kolejek, które mogą się 
tworzyć pod koniec miesiąca. 

Zgodnie z obowiązującymi w Ru-
dzie Śląskiej zasadami, „opłata śmie-
ciowa” powinna być regulowana sześć 
razy w roku (do końca lutego, kwiet-
nia, czerwca, sierpnia, października 
oraz grudnia). Dwumiesięczne okresy 
rozliczeniowe obowiązują też przed-
siębiorców, działkowców oraz pla-
cówki oświatowe i służby zdrowia. 
Różnica pomiędzy nimi a mieszkań-
cami polega na tym, że ci pierwsi pła-
cą od wielkości potrzebnych kubłów 

na śmieci, natomiast ci ostatni – „od 
głowy”.

Każdy właściciel i zarządca nieru-
chomości przed dokonaniem wpłaty 
musi pamiętać o ciążących na nim obo-
wiązkach. – Od czasu złożenia pierw-
szych deklaracji minęło już cztery mie-
siące, więc w wielu przypadkach ilość 
domowników mogła się zmienić – ko-
mentuje Ewa Wyciślik, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska. – Tym niemniej 
musimy pamiętać, że nie możemy zmie-
niać wysokości opłaty „na własną 
rękę”. Każdy taki fakt musi zostać po-
party złożeniem w Urzędzie Miasta no-
wej „deklaracji śmieciowej”. Mamy na 
to 14 dni od chwili, gdy ktoś się do nas 
wprowadza czy wyprowadza z domu – 
zastrzega naczelnik. 

Krótko mówiąc, dokonywana wpła-
ta musi odpowiadać opłacie, jaka zo-
stała wyliczona w „deklaracji śmiecio-
wej”. Przypadki, w których kwoty te 
nie będą się zgadzać, magistrat będzie 
kierował do wyjaśnienia. W lepszym 
położeniu będą przy tym osoby, które 
dokonają nadpłaty – w tych sytuacjach 
będzie ona zatrzymywana na poczet 
kolejnej należności. Osoby, które  za-

płacą natomiast za mało, będą musiały 
pokryć różnicę wraz z odsetkami.  

Takich problemów nie powinny 
mieć osoby, które zdecydują się na za-
płatę „opłaty śmieciowej” w kasie 
Urzędu Miasta – wtedy wysokość na-
leżności za śmieci zweryfikuje system 
komputerowy. Na wysokość dokony-
wanej wpłaty powinni jednak uważać 
ci, którzy dokonują jej za pośrednic-
twem poczty, banku czy też przelewem 
internetowym. W tych przypadkach 
poprawność kwoty zostanie bowiem 
zweryfikowana dopiero po tym, gdy 
wpłynie na rachunek magistratu.

Ogółem za pierwsze dwa miesiące 
funkcjonowania nowego systemu 
śmieciowego do miejskiej kasy ma 
wpłynąć około 3,3 mln złotych. Z tej 
kwoty na rachunek urzędu 3 mln zł po-
winni przelać właściciele domów jed-
norodzinnych, MPGM oraz spółdziel-
nie i wspólnoty mieszkaniowe. 300 tys. 
zł mają natomiast zapłacić za ten okres 
przedsiębiorcy, działkowcy oraz pla-
cówki oświatowe i służby zdrowia. – 
Kwoty te mogą się nieznacznie zmienić, 
ponieważ nie wszyscy złożyli nam jesz-
cze „deklaracje śmieciowe”. W naj-
bliższym czasie straż miejska rozpocz-

nie kontrole nieruchomości, które nie 
zadeklarowały, że wytwarzają odpady 
komunalne – podkreśla naczelnik Ewa 
Wyciślik. 

Pieniądze z opłat w całości zostaną 
przeznaczone na  funkcjonowanie no-
wego systemu śmieciowego. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ma się 
on samofinansować z opłat wnoszo-
nych przez mieszkańców, a miasto nie 
może dołożyć do niego ze swego bu-

dżetu ani jednej złotówki. Pieniądze 
z opłaty mają pokryć takie koszty jak 
odbiór, transport, zbieranie, odzyski-
wanie i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych, zapewnienie mieszkań-
com kubłów na śmieci, utworzenie 
i utrzymanie punktów, w których moż-
na oddać posegregowane śmieci oraz 
koszty obsługi administracyjnej. 

„Opłatę śmieciową” należy wpłacać 
na rachunek: 90 1050 1214 1000 0023 
6920 7580. W tytule przelewu należy 
wpisać: „opłata – odpady”, imię i na-
zwisko lub nazwę właściciela nieru-
chomości, adres nieruchomości, której 
opłata dotyczy oraz okres, za który re-
gulowana jest należność. 

KP

Rejestracja w ZIP w rudzkim magistracie

Kiedy, gdzie i z jakiego powodu korzystałeś z opieki lekarskiej? Ile kosztowało Twoje leczenie? Na te i inne pytania odpowie Zintegrowany Informator Pacjenta. Wystarczy 
zarejestrować się w serwisie ZIP Narodowego Funduszu Zdrowia. Takiej rejestracji będzie można dokonać już niebawem w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska. 

 Od 12 do 14 sierpnia oraz od 19 
do 20 sierpnia w siedzibie Urzędu 
Miasta będzie można rejestrować 
się w serwisie Zintegrowanego In-
formatora Pacjenta. W tych dniach 
przy specjalnie oznakowanych sta-
nowiskach na parterze głównego 
budynku, przy Biurze Obsługi 
Mieszkańców, będą dyżurować 
pracownicy Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

Od 1 lipca każdy pacjent może 
śledzić dane dotyczące swojego le-
czenia. Jest to możliwe dzięki kon-
tom internetowym, które każdy pa-
cjent posiada w serwisie 
internetowym w ramach Zintegro-
wanego Informatora Pacjenta. ZIP 
jest ogólnopolskim serwisem udo-
stępniającym zarejestrowanym 
użytkownikom dane o ich leczeniu 
i finansowaniu leczenia od 2008 r. 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Każdy, kto chce sprawdzić, ile 
kosztowała jego rehabilitacja, za-
bieg operacyjny czy leczenie u le-
karza rodzinnego, a także ile NFZ 
zapłacił za refundowaną receptę, 
musi osobiście zarejestrować się w 
serwisie. Zarówno rejestracja, jak 
i korzystanie z serwisu są bezpłat-
ne. Mając ze sobą dowód osobisty 

lub paszport musimy udać się do 
punktów rejestracji, które działają 
m.in. w delegaturze Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Gliwicach 
(ul. Górnych Wałów 9) i w Biurze 
Obsługi Ubezpieczonych w Kato-
wicach (ul. Kossutha 13). 

Rejestrować można się również 
w mobilnych punktach ZIP. – Wie-
my, że dla wielu mieszkańców Rudy 
Śląskiej wizyta w Katowicach czy 
Gliwicach jest pewnym utrudnie-
niem, dlatego wychodząc naprze-
ciw potrzebom zainteresowanym 
stworzyliśmy mobilny punkt ZIP – 
mówi Marek Kopczacki, rzecznik 
Śląskiego Oddziału Wojewódzkie-
go NFZ. – Od 12 do 14 sierpnia 
oraz od 19 do 20 sierpnia można 
przyjść do Urzędu Miasta, gdzie 
nasi pracownicy będą wprowadzać 
wnioski, nadawać specjalne loginy, 
z którymi każdy pacjent będzie mógł 
sprawdzić historię swojego lecze-
nia – tłumaczy. Wcześniej można 
zarejestrować się na stronie: https://
zip.nfz.gov.pl, wypełnić formularz 
zgłoszeniowy, wydrukować po-
twierdzenie złożenia wniosku, ale 
nie jest to wymagane. 

Na rejestrację należy zarezerwo-
wać kilka minut, a dostęp do da-

nych uzyskuje się po 24 godzinach. 
– Ze względów proceduralno-praw-
nych nie są jeszcze dostępne konta 
osób niepełnoletnich, ale z czasem 
również rodzice będą mogli śledzić 
historię leczenia swoich pociech – 
wyjaśnia Marek Kopczacki. Na 
stronie serwera jest też dostępna 
wersja demo systemu, dzięki której 
możemy zapoznać się, jak dane 
wyglądają.

– Dzięki systemowi możemy 
sprawdzić, czy dane wprowadzone 
do systemu przez lekarza są zgodne 
z faktycznym leczeniem. Był przy-
padek, że pacjent – mężczyzna od-
krył, że miał operację jajnika. W sy-
tuacji, kiedy odkrywamy błędne 
dane o naszym leczeniu, kontaktu-
jemy się z Działem Skarg i Wnio-
sków Narodowego Funduszu Zdro-
wia – informuje rzecznik. 

W Zintegrowanym Informatorze 
Pacjenta możemy także sprawdzić, 
jakie placówki działają w ramach 
kontraktu z NFZ, jakimi specjali-
stami dana placówka dysponuje, 
czy jest dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Możemy 
także sprawdzić, które mamy miej-
sce w kolejce do specjalisty, za-
czerpnąć informacji o programach 

profilaktycznych, leczeniu za gra-
nicą. Dzięki ZIP pacjent ma łatwy 
dostęp do informacji o udzielonych 
mu świadczeniach opieki zdrowot-
nej, finansowanej ze środków pu-
blicznych i aktualnym prawie do 
świadczeń. – ZIP uszczelni system 
opieki zdrowotnej w zakresie wy-
datkowanych środków finansowych 
– podkreśla Marek Kopczacki. 
Warto dodać, że na serwerze ZIP 
nie są przechowywane dane oso-
bowe pacjentów, tak więc na pod-

stawie danych wyświetlanych  
w portalu nie jest możliwe zidenty-
fikowanie osoby, której one doty-
czą.

Do tej pory mobilny punkt Zinte-
growanego Informatora Pacjenta 
odwiedził Gliwice, Bielsko-Białą, 
Częstochowę i Bytom. – Mobilny  
punkt cieszy się ogromnym powo-
dzeniem. Dotychczas skorzystało 
z niego ponad 600 osób – mówi 
rzecznik.

IM

W rudzkim magistracie zostaną uruchomione dwa stanowiska rejestracji do systemu 
ZIP.

W tym roku utworzono już 30 miejsc parkingowych przy ul. Joliot-Curie w Wirku. Prace kosztowały ponad 80 tys. zł.

„Opłatę śmieciową” można zapłacić w kasie Urzędu Miasta, na poczcie, w banku lub 
przelewem internetowym.

A w rudzkich szkołach praca wre 

Modernizacja instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewania, remonty sal gimnastycznych, wymiana okien i drzwi - to najważniejsze 
prace remontowe, jakie w czasie tegorocznych wakacji są prowadzone w rudzkich placówkach oświatowych. Tylko na ten cel miasto zamierza 
w tym roku przeznaczyć ponad 2 mln zł. W sumie na inwestycje w oświatę w budżecie miasta zarezerwowano ponad 17 mln zł.

– Utrzymanie infrastruktury oświa-
towej to jeden z naszych priorytetów. 
Musimy zapewnić naszym dzieciom 
dobre warunki nauki i pracy, ale jed-
nocześnie musimy myśleć o obniżeniu 
kosztów utrzymania obiektów oświa-
towych. W tym celu przeprowadzane 
są remonty oraz termomodernizacje 
placówek oświatowych – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic. – 60 
proc. budżetu Wydziału Inwestycji 
stanowią właśnie wydatki na oświatę 
– dodaje.

Większość tegorocznych remon-
tów placówek oświatowych przepro-
wadzonych zostanie w okresie waka-
cyjnym. W ten sposób dwie rudzkie 
placówki – Zespół Szkół nr 5 przy ul. 
Jankowskiego oraz Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 przy ul. 
Mickiewicza wzbogacą się o nową 
instalację centralnego ogrzewania. 
Prace te pochłoną prawie 600 tys. zł. 
Ponadto w ZS nr 5 wymieniona zo-
stanie stolarka okienna, podobnie jak 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 6. – Dotychczasowe zniszczo-
ne już okna zostaną wymienione na 
nowe wykonane z PCV, zainstalowa-

ne zostaną także nowe parapety. Do-
datkowo podczas prac w ZSP nr 6 
wymienione zostaną niektóre z ze-
wnętrznych drzwi – wyjaśnia Piotr 
Janik, naczelnik Wydziału Inwesty-
cji.   

Kolejne inwestycje związane będą 
z remontem elewacji i wymianą po-
krycia dachowego Miejskiego Przed-
szkola przy ul. Poniatowskiego. 
W Miejskim Przedszkolu nr 45 oraz 
Gimnazjum nr 6 wyremontowane zo-
staną sanitariaty, a w Szkole Podsta-
wowej nr 40 w Goduli odnowiona 
zostanie sala gimnastyczna. 

Jedna z większych inwestycji prze-
prowadzona zostanie w Szkole Pod-
stawowej nr 15, gdzie za ponad 200 
tys. zł wykonana zostanie nowa insta-
lacja elektryczna oraz przeprowadzo-
ny będzie remont sali gimnastycznej. 
– Jest to pierwszy etap prac związa-
nych z wymianą instalacji elektrycz-
nych. Roboty przeprowadzone zosta-
ną w trzech segmentach budynku. 
Ponadto podczas remontu wymienio-
na zostanie mocno wyeksploatowana 
nawierzchnia sali gimnastycznej – 
wylicza Piotr Janik.

Pozostałe prace prowadzone pod-
czas wakacji w rudzkich placówkach 
oświatowych związane będą m.in. 
z naprawą boiska przy Szkole Pod-
stawowej nr 30, budową chodnika – 
dojścia do Gimnazjum  nr 6, czy za-
budową windy w budynku 
Gimnazjum nr 9. Choć wszystkie 
większe remonty w rudzkich szko-
łach i przedszkolach przeprowadzane 
są w czasie miesięcy wakacyjnych, 

niewykluczone, że część prac wyko-
nywanych będzie jeszcze jesienią.  
– Spowodowane to jest specyfiką 
i czasem trwania procedur przetargo-
wych. Niektórych remontów nie da 
się też wykonać w dwa miesiące – 
podkreśla Piotr Janik. 

Oprócz realizacji wymienionych 
wyżej inwestycji w Rudzie Śląskiej 
poszczególne placówki oświatowe 
w czasie trwania roku szkolnego oraz 

podczas wakacji wykonują drobne 
naprawy i prace konserwacyjne – 
Jeszcze w 2009 r. ustalony został próg 
50 000 zł. Do tej kwoty wszelkie pra-
ce w placówkach prowadzą ich dy-
rektorzy. Są to wszelkiego rodzaju 
niewielkie naprawy, usuwanie awa-
rii, czy malowanie sal – tłumaczy 
Grażyna Jaszczyk z Wydziału Oświa-
ty.

W 2013 r. na tego typu prace w po-
szczególnych szkołach i przedszko-
lach w budżecie miasta zabezpieczo-
no niemal 600 tys. zł. Ogółem 
wszystkie tegoroczne remonty  
w rudzkich placówkach oświatowych 
kosztować będą blisko 3 mln zł. 
W ubiegłym roku placówki oświato-
we przeprowadziły prace remontowe 
i modernizacyjne na kwotę 700 tys. 
zł. Wszystkie wydatki inwestycyjne 
w oświatę wyniosły niecałe 11 mln 
zł. W tym roku będzie to kwota po-
nad 17 mln zł. 

W Rudzie Śląskiej w lipcu rozpo-
częła się także termomodernizacja 
budynków Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 oraz Miejskiego 
Przedszkola nr 47. Na ukończeniu są 
dwie podobne inwestycje dotyczące 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 oraz 
Gimnazjum nr 8. Koszt termomoder-
nizacji placówek oświatowych w tym 
roku wyniesie ponad 6 mln zł.

TK

W Zespole Szkół nr 5 przy ul. Jankowskiego wymieniona zostanie instalacja centralnego 
ogrzewania oraz stolarka okienna.
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– Kawiarnia działa od 31 lipca 
i zaskoczyła nas ogromna liczba 
klientów, którzy przychodzą na ka-
wę, desery i lody. To potwierdza 
tylko, że jest zapotrzebowanie na 
miejsce, gdzie można spokojnie na-
pić się kawy. Dlatego ten punkt jest 
dla nas tak ważny. To centrum Ha-
lemby, między dwoma osiedlami – 
świetne miejsce do spotkań dla każ-
dej grupy ludzi – mówi Robert 
Szołtysek, właściciel kawiarni 
,,Wiśnowy Sad Cafe”.

– Dla gości zmotoryzowanych 
czeka parking przy lokalu – tak, aby 
każdy mógł szybko i wygodnie do-
trzeć na miejsce. Chętnych do re-
laksu przy „słodkim co nieco” nie 
brakuje.

Wiśniowy Sad Cafe otwarty!

Uroczo, przytulnie, klimatycznie – w nowej kawiarni ,,Wiśniowy Sad Cafe” można napić się 
każdej kawy i rozsmakować w przeróżnych deserach. Tego miejsca nie sposób ominąć. Lokal 
znajduje się przy ul. 1 Maja 25 a i czynny jest codziennie od godz 9.00 do 21.00.

Widzimy bardzo duży progres je-
śli chodzi o pijalność kawy – goście 
zaczęli szukać dobrych i ciekawych 
smaków, coraz więcej wiedzą na te-
mat kawy, a my staramy się spro-
stać każdym wymaganiom – dodaje 
Robert Szołtysek. 

Robert Szołtysek – właściciel kawiarni 
,,Wiśniowy Sad Cafe”.

Kawy, lody, ciasta, desery, likie-
ry i wina – na takie pyszności nie 
trzeba nikogo specjalnie namawiać. 
A wszystko to dostępne w przyjem-
nym klimatyzowanym wnętrzu lub 
w kawiarnianym ogródku. Zapra-
szamy! MHS

Reklama
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Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ul. Barbary 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 przestrzennego miasta ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Barbary, stanowiąca działkę oznaczoną numerem 
geodezyjnym 1572/156 o powierzchni 2698 m2, obręb Kochłowice, zapisana na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00012839/5 (działy III i IV wolne są od wpisów). Zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1572/156 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(symbol planu MN1) oraz fragmentarycznie teren ulic wewnętrznych (symbol planu KDW) i trwałych użytków zielonych (symbol planu 
ZN1).

Przedmiotowa działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej; działka inwestycyjna posiada regularny kształt zbliżony do 
trójkąta; grunt jest zatrawiony i porośnięty drzewami i krzewami.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 284.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2013 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 3.10.2013 r. dokonają wpłaty 
wadium w kwocie 14.200,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, 
Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – Barbary” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miasta Ruda Śląska) oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie 
aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 60 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia 
umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena 
nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej 
własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający 
przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza 
się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z Vat 
pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą 
zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium 
zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 227-228), tel. 32 244-90-56.

OGŁOszenie O PrzetarGu nieOGraniCzOnyM

    rudzka sPóŁdzielnia MieszkaniOwa
    ruda Śląska ul. Magazynowa 12
    tel. 32 248-24-11, –15/, fax 32 248-43-22, e-mail:rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: wykonanie termomodernizacji 3 budynków w zasobach rudzkiej 
spółdzielni Mieszkaniowej w rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 6.08.2013 r. do dnia 
14.08.2013 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy: dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda 
Śląska nr 13 10902037000000053600 5415, zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu 
odebrania Faktury VAT, odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00 w pokoju 306. 

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub e-mailem zamówienia z podaniem danych 
potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z Vat).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 

12, w pokoju 213 do dnia: 21.08.2013 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 21.08.2013 r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie : 30.000,- zł/budynek.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 000000053600 5415 do dnia 

21.08.2013 r. do godz. 8.30.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz 

Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez 

podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: pracownik Działu Technicznego tel. 32 248-24-11 (15) 

wew. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.

Państwu
irenie i Bolesławowi

loska
wyrazy głębokiego

współczucia z powodu śmierci
 

syna MarCina
 

składają
Grażyna i Marian Mazur

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Pani
lucynie Michalskiej

pracownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta
wyrazy szczerego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Matki
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących 
się w rejonie ul. Adama Mickiewicza, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże blaszane, ul. Piastowskiej - 
Potokowej, które zostaną oddane w dzierżawę i najem, z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne i garaże blaszane i murowane, 
ul. Panewnickiej, która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, ul. Jastrzębiej, która zostanie oddana 
w dzierżawę, z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny, ul. Podlaskiej, która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod ogródki 
rekreacyjne, ul. Rybnickiej, która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, ul. Pięknej, która zostanie oddana 
w dzierżawę, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, ul. Leśnej, która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, ul. 
Nowy Świat, która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, ul. Kazimierza Brodzińskiego która zostanie oddana 
w dzierżawę, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.



ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

DOMY wolno stojące na nowo powstałym osiedlu  
„Srebrne Stawy” w Bytomiu-Szombierkach

pow. 118 m2 i 144 m2

Posiadłość  207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Wolno stojący Halemba  258/750  550 000 zł
Wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula 240/508 499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 749 m2  98 zł/m2 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 763 m2   98 zł/m2

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 801 m2  98 zł/m2 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  98 zł/m2

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  98 zł/m2 
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom  29 m2  40 tys. zł 
M-2 Ruda Śl.-Orzegów  33 m2  29 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Godula 36 m2  99 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek 39 m2  95 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek  48 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek  47 m2  125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bykowina  48 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  51 m2  95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  105 tys. zł 
M-4 Ruda Śl.-Godula  63 m2  153 tys. zł 
M-5 Ruda Śl.-Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 69 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Halemba  60 m2  1500 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula  54 m2  800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek 44 m2  1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 36 m2  900 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Wirek 29 m2  980 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  1200 zł/m-c 
Ruda Śl.-Nowy Bytom  90 m2  3000 zł/m-c 
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
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NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32

602-521-635, 509-089-219
508-1750863

www.stemark.pl

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

R Centralne ogrzewanie, wod.-kan., gaz. – 
sprzedaż, usługi. Tel. 501-727-479, 32 248-
75-41 po 18.00.

R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

R SERWIS AGD – naprawa pralek. Tel. 
530-412-007.

R Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu. Na-
tychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32 240-83-
20, 32 240-83-21.

R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

R Potrzebujesz gotówki? KREDYTY 
gotówkowe oraz konsolidacyjne. 
Wystarczy dowód osobisty. Tel. 731-35-
35-35.

R REM-MAX – kompleksowe remonty ła-
zienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-
024.

R Profesjonalne remonty łazienek, miesz-
kań, domów. Tel. 512-121-532.

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

R Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-83-
55-81.

R Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafel-
kowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

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

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

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

R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. tel. 
601-292-699.

R Czyszczenie dywanów, wykładzin, 
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-09-
60.

R Pożyczka z komornikiem, tel. 605-848-
324, firmy bez BIK-u! Ruda Śl. 1. 

R ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI 
– w ramach świadczonych usług propo-
nujemy obsługę prawną gratis. Tel. 601-
934-091, 693-113-904, 32 244-30-79.

R Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjo-
nalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, 
instalacje c.o., remonty. Tel. 32 244-40-90, 
784-699-569.

R Meble na wymiar. Tel. 32 244-09-60.

R Domofony, serwis RTV, tel. 500-540-743.

R Kredyty gotówkowe/konsolidacyjne/od-
dłużeniowe 50.000 rata 298 zł, tel. 32 740-
91-58, 667-575-757.

R Masz problemy w bankach DZWOŃ!!! 50 
tys. rata 800 zł – tel. 782-770-077.

R Nie otrzymałeś kredytu zadzwoń. Niskie 
raty – tel. 782-770-077.

R Oferta kredytowa najtańszych banków. 
Dojeżdżamy do klienta. Tel. 506-406-192.

R Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517-260-
780.

R Drobne usługi remontowe. Tel. 696-045-
930.

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

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

R Godula, jednopokojowe, 38 m2, 65 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Wirek, dwupokojowe, 30 m2, 69 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 98 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Nowy Bytom, dwupokojowe, 50 m2, 58 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Wirek, trzypokojowe, 47 m2, 130 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 56 m2, 
128 tys., Bykowina. LOKATOR, tel. 793-
396-040.

R W Rudzie Śl. – NOWE domy szerego-
we i bliźniaki, Halemba i Kochłowice od 
94 m2, od 265 tys., www.nieruchomosci-
gabriel.pl, tel. 32 242-06-09, 605-731-
250.

R Kochłowice – PILNIE sprzedam cztero-
pokojowe, 76 m2, 135 tys. GABRIEL, tel. 
607-706-692.

R Ruda Płd. – PILNIE sprzedam dwupo-
kojowe 43 m2, 99 tys. GABRIEL, tel. 607-
706-692.

R Jednopokojowe, tanio, 34 m2, 65 tys. LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

R CODZIENNIE NOWE NOWE 
OFERTY TANICH MIESZKAŃ na 
WWW.LOKATOR.NIERUCHOMO-
ŚCI.PL

R  Wirek –sprzedam 34 m2, 85 m2 GA-
BRIEL, tel. 607-706-692.

R Sprzedam mieszkanie Godula-Latki. Tel. 
696-163-767.

 
R Sprzedam mieszkanie 65 m2: 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, ubikacja. Komfortowe, 
Godula, ul. Lipińska. Tel. 691-377-573.

R Do wynajęcia od zaraz mieszkanie 45 
m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka) – Nowy 
Bytom, wieżowiec. Odstępne 700 zł plus 
czynsz i media. Tel. 603-576-374.

R Dwupokojowe, c.o. miejskie, tanio, 46 m2, 
115 tys., Bykowina. LOKATOR, tel. 793-
396-040.

R Sprzedam kawalerkę 40 m2 w Rudzie 
Śląskiej 1, centrum starego osiedla, ul. Duna-
jewskiego. Tel. 606-62-04-12.

R Wynajmę umeblowaną kawalerkę 
w Wirku przy ul. Curie. Tel: 601-875-010.

R Do wynajęcia dwupokojowe. Tel. 519-
364-658, po 17.00

R Domek Letniskowy nad zalewem Naklo 
Chechlo sprzedam, cena 55 tys. zł., tel.32 
728-12-01, email: domekchechlo@wp.pl 

R Sprzedam M-4, 63 m2, II piętro, Godula, 
Piechy – 153 tys. Tel. 513-042-557.

R Kawalerkę na Goduli przy ul. Podlas 
sprzedam lub wynajmę (bez pośredników) 
tel. 504-33-90-34.

 
R Sprzedam garaż, Szyb Zofii-Godula. Tel. 
(32) 248-37-04.

 
R Sprzedam mieszkanie 52 m2, na Halem-
bie. Tel. 605-250-485.

 
R Wynajmę umeblowaną kawalerkę, Ha-
lemba. Tel. 515-102-291.

R Mieszkanie do wynajęcia, 40 m2, po re-
moncie, Bielszowice niedaleko Plazy i szpi-
tala. Tel. 697-687-346.

R Do wynajęcia mieszkanie w Chorzowie, 
rejon Redena, 50 m2, IV piętro, 3 otwarte po-
koje: kuchnia z jadalną, salon z sypialnią. 
Cena 1090 zł/mc + media. Tel. 507-055-556.

NAUKA
R Bezpłatna Policealna Szkoła Antyterro-
ryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 32 203-27-
01, 605-294-324, www.grom-ochrona.pl.

R Agent ochrony – kursy do licencji, raty 
(praca) Katowice 32-203-27-01, 605-294-
324, grom@grom-ochrona.pl.

MOTORYZACJA 
R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę 
i inne – stan obojętny. Tel. 507-572-625.

R Kupię skorodowane auta, powypadko-
we, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

R Skup samochodów za gotówkę. Tel. 
505-049-833.

R Skup samochodów. Płacimy najwięcej, 
dojazd do klienta. Tel. 793-780-654.

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE PRACA
R Fryzjerki/fryzjerów zatrudnię. Po 
szkole, przynajmniej 2 lata praktyki 
w zawodzie. Studio Fryzjerskie ,,Lu-
cjan”, tel. 601-488-125.

 
R Zatrudnię kierowców do obsługi linii ko-
munikacji miejskiej, tel. 32 260-15-93 lub 
607-154-245.

 
R Dam pracę, Ruda Śląska-Halemba, ul. J.
Brzechwy 21 c, Saladyn Kebab. Tel. 793-
424-924.

 
R Szwalnia w Rudzie Śląskiej poszukuje do 
pracy wykwalifikowane szwaczki. Tel. 32 
771-79-81, 601-874-401.
 
R Firma „PUMAR HYDRAULIKA” z 
Siemianowic Śląskich zatrudni do pracy 
pod ziemią dozór górniczy, elektryczny  i 
mechaniczny, elektryków, górników, 
strzałowych i ślusarzy. Tel. 32 73-59-
178, 32 73-59-179.

R Pracowników budowlanych, murarzy-tyn-
karzy oraz kierownika budowy z doświad-
czeniem Ruda Śląska, tel. 32 242-24-11.

 
R Fryzjerkę zatrudnię. Ruda Śląska, tel. 509-737-
781.

 
R Opiekunka z doświadczeniem zaopiekuje 
się osobą starszą, tel. 606-224-523.

 
R  Firma adaMO powstała w 2008 roku 
w rudzie Śląskiej. Głównym celem dzia-
łalności firmy jest wyposażanie szkół, 
przedszkoli, placówek oświatowych w wy-
sokiej klasy materiały edukacyjne, nie-
zbędne do prawidłowego i efektywnego 
rozwoju młodych ludzi. szukam osoby od-
powiedzialnej, sumiennej, z dobrą dykcją 
i swobodą wypowiedzi, która będzie zaan-
gażowana w wykonywaną pracę. w za-
mian oferuję pracę od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.30-15.30 ze sta-
łym wynagrodzeniem.więcej informacji 
udzielam telefonicznie: tel. 792-355-677. 

RÓŻNE
R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472-
138.

 
R Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.

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

  
R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wi-
rek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.

R Prawa do akcji kOMPanii wĘ-
GlOweJ kupię. tel. 507-851-852.

R Antyki, starocie, meble, figurki, zegary, 
inne kupię. Tel. 515-533-560.

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

 
R Skup i sprzedaż używanych podręczni-
ków, Halemba, Solidarności 7, zegarmistrz 
obok poczty, Grodzka 4, sklep papierniczy.

 
R Sprzedam owczarki niemieckie, tel. 730-
091-790.

MATRYMONIALNE
R Rozwiedziony, 180 cm, przed pięćdzie-
siątką, pozna panią do 45 lat, szczupłą. Tel. 
723-317-804.

 
R Rozwiedziona, szczupła, zadbana, pozna 
wolnego pana do 55 lat. Tel. 606-709-062

HURT-PAK

Profesjonalne rozwiązania dla handlu.
Jesteśmy dla Ciebie. Zadzwoń!!! 

kasy drukarki fiskalne• 
oprogramowanie dla firm• 
wagi elektroniczne• 
czytniki i kolektory  • 
kodów kreskowych
Sprzedaż – Serwis – Doradztwo• 

41-700 Ruda Śl, ul. Wolności 20, e-mail: hurtpak@vp.pl, tel. 601-428-377, 601-506-421

LIDER W SPRZEDAŻY KAS FISKALNYCH

U nas kupisz na odłożoną płatność bez banku

601-428-377
601-506-421

partner

SZKOLENIA 
FISKALNEGRATIS!

Prezydent 
Miasta  

ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu 

na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta, wykazu części 

nieruchomości gruntowych 
położonych przy ul. 

Kędzierzyńskiej – Przy 
Kolei i Orzegowskiej 62 
w Rudzie Śląskiej, które 
przydzielone zostaną w 

trybie bezprzetargowym na 
podstawie umów dzierżawy 

zawartych na czas 
oznaczony na okres 3 lat 

na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II 
piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych 
znajdujących się przy placu Jana Pawła II, które zostaną oddane  
w najem z przeznaczeniem pod działalność usługową.

wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o.  anna Piątek (prezes). redakcja:  anna 
Piątek (redaktor naczelna), Monika Herman-sopniewska (sekretarz redakcji), 
Dziennikarze: sandra Hajduk, Magdalena szewczyk, agnieszka Pach, ro-
bert Połzoń. redakcja:  41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-
60-97, fax 32 248-74-10.
dział ogłoszeń, promocji, reklamy i marketingu: izabela nowrotek, tel. 
512-295-227, Mirela twardoch, tel. 502-306-007, Hanna Matysek, tel. 512-

799-211, aleksandra Mazur, 32 248-60-97,  czynny w godz. pn.-pt. 8.00-16.00, reklama@wiadomoscirudz-
kie.pl.  druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl, e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych 
w publikowanych tekstach. redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. nie publikujemy  
ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyna Dziedzic informuje o utrud-

nieniach w ruchu drogowym spowodowanych organizacją w dniu  
11 sierpnia 2013 r. przemarszu uczestników XIII Międzynarodowego 
Festiwalu Orkiestr Dętych im. A. Kozioła. Na odcinku od Muzeum 
Miejskiego im. M. Chroboka do zejścia przy restauracji Adria, ulica 
Wolności w godzinach 14.45-15.30 będzie zamknięta.

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych jest imprezą cykliczną,  
o zasięgu regionalnym, cieszącą się dużą popularnością wśród miłośni-
ków tego rodzaju spektakli muzycznych.

Nad bezpieczeństwem uczestników przemarszu będzie czuwać Poli-
cja i Straż Miejska. 

Przepraszam za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym.
Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta na XIII Międzyna-

rodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. A. Kozioła w dniu 11 sierpnia 
2013 r. w Parku im A. Kozioła w Rudzie Śląskiej – dzielnica Ruda.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta

Ruda Śląska

 PREZyDENt MIAStA RuDA ŚląSKA 
ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie  
przy ulicy Krętej z przeznaczeniem na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
  Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem na poprawienie wa-

runków zagospodarowania nieruchomości przyległej jest niezabudowana nieruchomość 
gruntowa położona w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ulicy Krętej, oznaczona nume-
rem geodezyjnym 727/254 o powierzchni 161 m2, zapisana na karcie mapy 3 obręb By-
kowina oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod Nr KW GL1S/00008557/3 (działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów). 
Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska jest wolna od długów, ciężarów 
i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Nabyw-
ca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, 
bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Termin złożenia wniosków przez osoby wy-
mienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami upłynął w dniu 26.12.2012 r. Przetargi przeprowadzone w dniach: 27.02.2013 r. 
i 7.05.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym. 

Zbywana nieruchomość położona jest w dzielnicy Bykowina przy ulicy Krętej. Najbliż-
sze otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz budynki gospodarcze. 
Nieruchomość posiada nieregularny kształt wielokąta. Działka jest w części ogrodzona. 
Teren porośnięty jest trawą. Nieruchomość nie posiada dojazdu z drogi publicznej. Przy 
południowej granicy działki ułożony jest kabel teletechniczny oraz wodociąg o średnicy 
110 mm. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nie-
ruchomość figuruje jako teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach 
(symbol planu MM1). 

 Do udziału w rokowaniach uprawnione są osoby będące współwłaścicielami lub 
użytkownikiem wieczystym nieruchomości przyległych, graniczących z przedmioto-
wą działką gminną, tj. działek nr: 260/45, 292, 289.

Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 10.000,00 zł.
Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg 

stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualna stawka podatku wynosi 
23%).

Rokowania odbędą się w dniu 10.09.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć uprawnione 
osoby, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń 
i na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości mieszka-
niowe) oraz w terminie do dnia 4.09.2013 r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 500,00 
zł przelewem na konto tut. Urzędu i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, 
a ponadto przedłożą w trakcie rokowań wymagane dokumenty i oświadczenia. Nabyw-
ca nieruchomości ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu 
notarialnego. 

Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknię-
cia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Informacji na temat rokowań udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 215), tel.32 244-90-56 wew. 2150.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyna Dziedzic informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym spowodowanych organi-

zacją w dniu 17 sierpnia 2013 r. imprezy pt. „Lato z Radiem w Rudzie Śląskiej”. 
Utrudnienia spowodowane będą przeznaczeniem jednego pasa ulicy Bytomskiej na potrzeby parkingowe.
Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy będzie czuwać Policja i Straż Miejska. 
Przepraszam  za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym.
Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta na „lato z Radiem w Rudzie Śląskiej”, 17 sierpnia 2013 r. od godz. 

16.00, MOSiR w Rudzie Śląskiej, dzielnica Orzegów.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta

Ruda Śląska

Schemat graficzny imprezy „Lato z Radiem 2013”, która odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2013 r. (w godz. 16.00-23.00) 
na obiekcie MOSiR-u w Rudzie Śląskiej-Orzegowie.
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Kolumnę sportową 
zredagowała 

Sandra Hajduk

Ratowniczy talent
Ratownictwo wodne nie opiera się 

wyłącznie na ratowaniu ludzkiego ży-
cia. To także bardzo widowiskowy 
sport. A ona niewątpliwie ma w tej dys-
cyplinie talent. Chociaż trenuje zaled-
wie od dwóch lat, to na podium Grand 
Prix Polski i Mistrzostw Polski stawała 
już 30 razy. We wrześniu przed Anną 
Nocoń nowe wyzwanie – wystartuje  
w Mistrzostwach Europy Juniorów, 
które odbędą się we Włoszech.

– Moja przygoda z pływaniem zaczę-
ła się dziewięć lat temu. Po raz pierw-
szy na trening zaprowadził mnie tata. 
Dwa lata temu natomiast związałam się 
z ratownictwem. Spodobało mi się i po-
stanowiłam iść w tym kierunku. Zrobi-
łam kurs na młodszego ratownika. Tre-

ner zachęcił mnie do startów w zawo-
dach i tak to się zaczęło – opowiada 
16-latka. – Chciałabym się dalej rozwi-
jać w tym kierunku. We wrześniu jadę 
na Mistrzostwa Europy Juniorów. Nie 
ukrywam jednak, że w tym celu potrzeb-
ny jest mi sponsor. Ratownictwo wodne 
nie jest dyscypliną olimpijską, w związ-
ku z tym jest bardzo słabo dofinansowa-
ne – przyznaje dziewczyna.

Jak zapewnia trener Ani, Mateusz 
Niegot, dziewczyna ma talent i warto  
w nią zainwestować.

– Konkurencja na Mistrzostwach 
Europy jest duża, ale Ania mieści się  
w pierwszej dziesiątce. Nigdy wcześniej 
nie startowała w zawodach o takiej 
randze, ale jak na najmłodszy rocznik 

Mistrzostwa Europy Juniorów to szansa dla Ani na zaprezentowanie się na arenie mię-
dzynarodowej.

Pływanie

Łucznictwo

Dobry występ Wylężek
Od 26 do 28 lipca na torach łuczni-

czych „ZAWISZY” w Bydgoszczy 
o tytuł mistrzów Polski walczyło ponad 
150 najlepszych juniorek i juniorów 
w kraju, a w ich gronie jedyna repre-
zentantka UKS-u „GROT” – Agata 
Wylężek. Naszej jedynaczce na stałe 
już zadomowionej w czołówce krajo-
wego zestawienia łuczniczek w swojej 
kategorii wiekowej, przyszło po raz ko-
lejny zmierzyć się z trudną i nie-
wdzięczną rolą jednej z faworytek do 
medali.

W piątek odbyły się pierwsze strze-
lania kwalifikacyjne na tzw. długich 
dystansach (70 m + 60 m), na których 
Agata zdobyła: 291 pkt (odległość 70 
m) oraz 312 pkt (odległość 60 m). O ile 
wynik z najdłuższego dystansu mógł 
pozostawić odczucie pewnego niedosy-
tu, o tyle rezultat osiągnięty na odległo-
ści o 10 m krótszej, pozwolił naszej 
zawodniczce cieszyć się ze zdobycia 
tzw. małego brązowego medalu za zaję-
cie trzeciego miejsca. Suma zdobytych 
punktów z obu odległości pozwoliła 
sklasyfikować naszą reprezentantkę po 
pierwszym dniu zawodów również na 
wysokiej trzeciej pozycji. W sobotę 
strzelania kwalifikacyjne kontynuowa-

Kalendarzyk kibica
Piłka nożna – IV liga, grupa I

10.08. sobota, godz. 17.00 Slavia 
Ruda Śląska  

– Grunwald Ruda Śląska
Piłka nożna – klasa okręgowa, 

grupa I
10.08. sobota, godz. 11.00 Urania 

Ruda Śląska – Dąb Gaszowice
Piłka nożna – klasa okręgowa, 

grupa II
10.08. sobota, godz. 17.00 Jastrząb 

Bielszowice  
– MKS Siemianowiczanka

10.08. sobota,  
godz. 17.00 GKS Wawel  

Wirek Ruda Śląska  
– MKS Śląsk Świętochłowice 

startujący w kategorii juniorów, jej wy-
niki są obiecujące – mówi Mateusz 
Niegot, trener a zarazem Kierownik 
Sekcji Ratownictwa Sportowego OM 
WOPR Ruda Śląska. – Jesteśmy bardzo 

Ostatni 
dzwonek

Już 10 sierpnia na murawach boisk 
pojawią się piłkarze IV ligi i ligi okrę-
gowej, by zainaugurować nowy sezon. 
Nim jednak to nastąpi, rozegrali oni 
kolejne spotkania sparingowe, które 
mają pomóc w jak najlepszym przygo-
towaniu się do ligowych rozgrywek.

W środę (31.07.) Grunwald Ruda 
Śląska zmierzył się na wyjeździe 
z trzecioligową Polonią Łaziska Gór-
ne. Gospodarze już na przerwę scho-
dzili z czterobramkową zaliczką. 
Ostatecznie spotkanie zakończyło się 
wynikiem 5:1 dla Polonii, a jedyną 
bramkę dla zielonych strzelił w 55 mi-
nucie Brzozowski, wykorzystując po-
danie Maciongowskiego. W sobotę, 
także na wyjeździe, Grunwald bez 
problemu pokonał MKS Siemianowi-
czankę, aplikując gospodarzom pięć 
goli. Hat-tricka zaliczył Kot, po jed-
nym golu zdobyli Brzozowski oraz 
zawodnik testowany. 

Także w środę (31.07.) inna rudzka 
ekipa grająca w IV lidze – Slavia Ru-
da Śląska, zmierzyła się z grającymi 
od nowego sezonu w III lidze Szom-
bierkami Bytom. Bytomianie schodzi-
li na przerwę z jednobramkową prze-
wagą, ale w drugiej połowie spotkania 
lepiej zaprezentowała się ekipa z Ru-
dy Śląskiej, która ostatecznie po strza-
łach Zalewskiego i Kowalika wygrała 
2:1. Planowane na sobotę 
spotkanie z GKS-em II Katowice nie 
odbyło się.

Grająca od nowego sezonu w I gru-
pie ligi okręgowej Urania Ruda Śląska 
zmierzyła się w środę z Unią Świer-
klany. Kochłowiczanie otworzyli wy-
nik spotkania, jednak rywale szybko 
zdołali doprowadzić do remisu. Po 
strzale Musiała Urania znów wyszła 
na prowadzenie. Wynik spotkania na 
1:3 ustalił Kornas.

W piątek natomiast Wawel Wirek 
zremisował na wyjeździe z ŁTS-em 
Łabędy 1:1. Pierwszego gola zdobyli 
gospodarze, jednak Wawel zdołał wy-
równać, wykorzystując rzut karny.

Piłka nożna

STARE!!!!

Rudzki akcent na MŚ
Pięć zwycięstw, trzy porażki, 

siódme miejsce – tak w skrócie 
wyglądały Mistrzostwa Świata 
Kadetek w siatkówce. Do Taj-
landii wraz z reprezentacją po-
jechali związani z Rudą Śląską 
Marcin Widera oraz Kornelia 
Moskwa. Polki w grupie wy-
grały z Grecją, Chinami, Ar-
gentyną, a przegrały z Japonią. 
W walce o ćwierćfinał repre-
zentacja wygrała z Portoryko. 
Natomiast w meczu o awans do 
półfinału Polki przegrały z re-
prezentacją USA i pozostała im 
walka o miejsce 5-8. Siatkarki 
przegrały z Japonią i wygrały 
z Dominikaną. Ostatecznie 
uplasowały się na siódmym 
miejscu.

Udane występy w OOM
26-28 lipca w Łodzi odbyła 

się Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży. Zawodnicy Towa-
rzystwa Lekkoatletycznego 
„Pogoń” mogą zaliczyć wy-
stęp w niej do udanych. Re-
kord życiowy w biegu na 3000 
m pobił Dawid Zaczek. Osią-
gając czas 8:53,99 zajął on 
czwarte miejsce. W biegu na 
400 m wystartował Bartłomiej 
Myszor. Z rezultatem 50,11 
uzyskując w eliminacjach 
49,85 zajął on siódme miejsce. 
Jedenasta w biegu na 100 m 
przez płotki była wracająca po 
kontuzji Joanna Zagrodnik, 
która uzyskała czas 15,58.

Piłka nożna – ekstraklasa:
Górnik Zabrze  

– Piast Gliwice 2:1
Cracovia  

– Ruch Chorzów 2:1

W skrócie

dumni z tego, że w tak krótkim czasie 
udało nam się zbudować mocną ekipę. 
W końcu mamy w swoim składzie repre-
zentantkę Polski oraz sześciu medali-
stów Mistrzostw Polski – podkreśla.

no na tzw. odległościach krótkich, czyli 
50 m oraz 30 m, na których Agata osią-
gnęła odpowiednio: 292 pkt (odległość 
50 m) oraz 322 pkt (odległość 30 m). 
Oba wyniki można zaliczyć do przy-
zwoitych, w związku z czym nasza za-
wodniczka nadal pozostawała w czo-
łówce klasyfikacji, można jednak śmia-
ło powiedzieć, że odrobina dekoncen-
tracji przeszkodziła jej w osiągnięciu 
lepszych rezultatów punktowych. Su-
mując wyniki z pierwszego i drugiego 
dnia mistrzostw, Agata uzbierała 1217 
pkt, dzięki którym do pojedynków in-
dywidualnych (rundek) wystartowała 
z wysokiej szóstej pozycji. Pojedynki 
przeprowadzone w niedzielę, od same-
go początku były bardzo wyrównane. 
Do II rundy Agata awansowała w wyni-
ku barażu, dzięki strzelonej „dziesiąt-
ce” przy jednoczesnej „siódemce” swo-
jej przeciwniczki. Rozstrzygnięcie po-
jedynku w 1/8 finału, jakkolwiek rów-
nież bardzo wyrównanego, nie wyma-
gało tym razem przeprowadzenia bara-
żu. Niestety w pojedynku ćwierćfinało-
wym, nasza zawodniczka trafiła na 
bardzo dobrze tego dnia dysponowaną 
rywalkę i pomimo bardzo wyrównanej 
walki musiała ostatecznie przełknąć 

gorycz porażki. Dzięki zdobyczom 
punktowym z ostatniego pojedynku, 
w klasyfikacji końcowej Mistrzostw 
Polski Juniorów, nasza reprezentantka 
uplasowała się ostatecznie na bardzo 
dobrej siódmej pozycji.

Należy jeszcze dodać, że Dział Wy-
szkolenia Polskiego Związku Łuczni-
czego ogłosił skład kadry narodowej na 
II półrocze 2013 r. Tam również nie za-
brakło naszych zawodników. W kate-
gorii juniorek Agata Wylężek uplaso-
wała się w kadrze na drugim miejscu, 
natomiast Adam Ścibski w kategorii 
młodzieżowiec – na miejscu piątym.

Agata Wylężek weszła w skład kadry naro-
dowej.  Foto: arch.



Michał Kozłowski, 
kierownik Okręgowej 
Stacji Kontroli
Pojazdów na Goduli
tel. 506-113-356
– W związku z tym, że obser-

wujemy ostatnio wzmożone za-
interesowanie montażem insta-
lacji gazowych, przygotowali-
śmy dla naszych Klientów bar-
dzo atrakcyjną ofertę. Cena 
montażu sekwencyjnej instalacji 
LPG zaczyna się już od 1850 
złotych. Koszt założenia instala-
cji gazowej w starszych samo-
chodach wynosi od 1450 zło-
tych. Dodatkowo przy zamonto-
waniu instalacji gazowej u nas, 
Klient otrzyma do 30 litrów ga-
zu gratis. Oprócz niskich cen 
oczywiście oferujemy także swo-
je wieloletnie doświadczenie  
i fachowość.
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Zadowolenie naszych Klientów 
jest dla nas najważniejsze!

– Pracuje Pan tutaj od niedaw-
na?

– W firmie AUTO-BUD zatrudni-
łem się niedawno, ale w zawodzie 
mechanika pracuję od dziesięciu lat. 
Już wcześniej słyszałem na temat tej 
firmy wiele dobrego, a teraz przeko-
nałem się o tym, że nie były to puste 
słowa. Pracuję w grupie bardzo 
życzliwych osób. Jednak tym, co 
najbardziej zwróciło moją uwagę, 
jest podejście do Klienta. Tutaj jest 
on najważniejszy i każdy pracownik 
dba o to, by opuścił on to miejsce 
zadowolony. Ogromnym plusem jest 
fakt, że firma cały czas się rozwija, 
co mnie jako pracownikowi stwarza 
wiele możliwości. Niedługo pojawi 
się tu komputer, który umożliwi nam 
pełną diagnostykę i kasowanie błę-
dów. Mam wieloletnie doświadcze-
nie w montażu instalacji gazowych. 
To jest kolejna dziedzina usług, któ-
rą chcemy rozwijać.

– Warto zainwestować w insta-
lację gazową?

– Wiele osób decyduje się ostat-
nio na zamontowanie w swoim sa-
mochodzie instalacji gazowej. Ma 
to głównie związek ze stale rosnący-

mi cenami paliw. Gaz jest w dal-
szym ciągu prawie dwukrotnie tań-
szy od benzyny oraz oleju napędo-
wego. Jednak aby cieszyć się tań-
szym tankowaniem, należy pamiętać 
o kilku bardzo ważnych rzeczach. 
Pierwszą z nich jest wybór dobrej 
firmy, która zajmuje się montażem 
instalacji gazowych. Niejednokrot-
nie spotykamy się z instalacją urzą-
dzenia niepasującego do danego 
modelu samochodu. Taki stan rze-
czy może nieść ze sobą przykre kon-
sekwencje. Najpoważniejszą z nich 
jest uszkodzenie silnika. Jeśli tak się 
stanie, czeka nas spory wydatek. 
Oczywiście ta kwota jest uzależnio-
na od modelu auta, ale można być 
pewnym tego, że liczona będzie ona 
w tysiącach złotych. Ważne jest tak-
że odpowiednie wyregulowanie in-
stalacji gazowej, aby właściwie 
współpracowała ona z silnikiem. W 
tym aspekcie najważniejsze jest do-
świadczenie montera.

– O czym jeszcze muszą pamię-
tać właściciele samochodów posia-
dających instalację gazową?

– Należy pamiętać o regularnym 
przeglądzie instalacji gazowej. Jest 

Marcin Kazuch – mechanik, nowy pracownik firmy AUTO-BUD, tel. 511-092-323.

to bardzo ważne, bo może nas uchro-
nić przed większymi wydatkami 
w przyszłości. Niejednokrotnie zda-
rza się, że tankujemy na stacjach, 
które według nas dbają o jakość pali-
wa. Nie zawsze tak jest, co my me-

chanicy widzimy na przykład po 
tempie zanieczyszczenia filtra gazu. 
Jeśli będziemy przestrzegać tych 
podstawowych zasad, to z pewno-
ścią nie pożałujemy inwestycji  
w instalację gazową.

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW OMEGA
GODULA ul. Stara 1, czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14, tel. 32 -72 55 888

PROMOCJA!!!
Montaż instalacji gazowych do samochodów już od 1450 zł

OKRĘGOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW

OMEGA
GODULA ul. Stara 1
czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14
tel. 32 -72 55 888

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
POJAZDÓW MECHANICZNYCH

tel. 508-921-558tel. 519-154-378
tel. 510-049-787

 506-113-356

Stacja LPG SIGMA• 
Serwis klimatyzacji• 
Geometria kół • 

Usługi transportowe• 
Diagnostyka komputerowa• 
Montaż i serwis instalacji LPG• 
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