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To nie była zwykła sobota w mieście. O Rudzie Śląskiej mogła usłyszeć cała Polska w popularnej audycji Lato z Radiem. Impreza zakończyła się blisko północy, w Orzegowie zaśpiewała Patrycja Markowska i Krzysztof Krawczyk.

Sobota z Radiem

Patrycja Markowska rozgrzewała publiczność.

– Bardzo nam się podoba, jesteśmy
zadowoleni. Słuchamy audycji Lata
z Radiem od lat, ale na żywo bierzemy w niej udział po raz pierwszy.
Specjalnie z Zabrza przyjechaliśmy
tutaj – mówiła Urszula Kasprzyk.
– Niedawno przyszłam tutaj
z dziećmi i bardzo się cieszę, że takie
rzeczy dzieją się w Orzegowie. Nareszcie coś się tu dzieje, to pierwsza
taka duża impreza od lat – opowiadała Sylwia Kiełbasa z Orzegowa, która
na imprezę przyszła z piątką swoich
dzieci.

Ta impreza nie mogła się nie udać.
Tłumy rudzian, a także wielu gości
spoza miasta bawiły się podczas maratonu atrakcji zaserwowanych przez
radiową Jedynkę. O 8 rano na płycie
rudzkiego rynku pojawił się charakterystyczny, jedynkowy namiot. Gośćmi
porannej części Lata z Radiem byli:
Marlena Hermanowicz, dyrektor artystyczna Teatru Bezpańskiego oraz Dorota Mrówka i Jarosław Gibas z Fundacji Hereditas, którzy mówili przede
wszystkim o walorach zabytków postindustrialnych w Rudzie Śląskiej.

Foto: MHS

W rudzkiej edycji Lata z Radiem wzięli udział również: Grzegorz Skurczak
z Nadleśnictwa Katowice, August Jakubik, znany ultramaratończyk, Barbara Nowak, dyrektor rudzkiego Muzeum Miejskiego oraz Przemysław
Noparlik ze Stowarzyszenia Genius
Loci.
Lato z Radiem wymyślił wiosną
1971 roku Aleksander Tarnawski –
twórca innych popularnych audycji
Polskiego Radia takich jak Sygnały
Dnia i Cztery Pory Roku. Audycja
nadawana jest co roku od 21 czerwca,

punktualnie o 9.00, przez 7 dni w tygodniu, przez całe wakacje. W każdą sobotę i niedzielę Lato z Radiem wyrusza w wakacyjną, największą w Polsce
trasę koncertową.
Po południu radiowa Jedynka przeniosła się do Orzegowa – o dobrą, wielogodzinną zabawę zatroszczyli się
znani dziennikarze: Roman Czejarek
i Bogdan Sawicki.
– Po raz pierwszy jesteśmy w Rudzie
Śląskiej – to nowe miejsce, którego
jeszcze nie znałem. Jestem w tej dobrej
sytuacji, że to my możemy przebierać
w ofertach jak w ulęgałkach – w związku z czym przy kilkuset chętnych na
dwadzieścia miejsc do obsadzenia –
jest naprawdę duży wybór. Cieszę się,
że w tym roku traﬁło również na Rudę
Śląską – mówił Roman Czejarek.
Lato z Radiem to nie tylko audycja, ale też świetne koncerty. Na
rudzkim Burloku wystąpiły znane
gwiazdy – Patrycja Markowska
i Krzysztof Krawczyk. Na miejscu
organizowano ciekawe konkursy,
a Karolina Rożej zapraszała zainteresowanych do magicznego ruchomego
studia Polskiego Radia. Do swojego
stanowiska zapraszali także pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy zachęcali do rejestracji
na platformie usług elektronicznych.
Cała impreza zakończyła się pokazem sztucznych ogni.
Monika Herman-Sopniewska
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KRONIKA TYGODNIA

Karambol na A-4
Czwartek na autostradzie A-4
rozpoczął się od karambolu. Rano na granicy Rudy Śląskiej
i Chorzowa zderzyło się sześć
samochodów. Pierwszy pojazd
uderzył w barierkę, a następny
w jego tył. Później do reszty dojechali jeszcze czterej kolejni
kierowcy, którzy nie zdążyli wyhamować na czas. Do zdarzenia
doszło na zwężonym odcinku
w kierunku Katowic, gdzie aktualnie trwają remonty drogowe.
Dwie osoby trafiły na badania do
szpitala, jednak nikt nie odniósł
poważniejszych obrażeń.

Szalony, radosny, wysportowany – taki był przed wypadkiem. Jeden skok do wody podczas urlopu w Turcji odmienił jego życie. Dziś 24-letni Kamil z Halemby jest sparaliżowany. Po operacjach leży na Oddziale Intensywnej Terapii w Piekarach Śląskich.
Rodzina i przyjaciele nie opuścili go w chorobie.

Braci się nie traci...
– Kiedy skakał do basenu, nikt
nie przypuszczał, że skończy się
to taką tragedią. Byłam z nim na
miejscu i obserwowałam całą sytuację. Myślałam, że to żart i Kamil się wygłupia – mówi Anna
Skapczyk, siostra Kamila.
Po tym skoku Kamil już nie
wstał. Miał złamany kręgosłup.
Lekarze orzekli, że być może nigdy nie wróci do dawnej sprawności. Jego stan był ciężki. Wdała się zachłystowa infekcja płuc.
Należało jak najszybciej zorganizować samolot ratownictwa medycznego, który był w stanie
przewieźć Kamila do Polski.
W szpitalu w Turcji operowano
go, a potem przetransportowano
do Polski. Specjalny samolot wynajęty przez rodzinę kosztował
75 tysięcy złotych. Wypadek Kamila nie został objęty ubezpieczeniem. Firma odmówiła pokrycia kosztów leczenia, ze względu
na nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej ilości alkoholu we
krwi. Ostateczna kwota za leczenie Kamila w Turcji nie jest jeszcze znana. Wiadomo, że operacja, pobyty w szpitalu i transport
z zagranicy to ogromne koszty.

– Za wszystko zapłaciła nasza
rodzina, nie mieliśmy oszczędności, musieliśmy zaciągnąć
kredyt. Ale na tym nie koniec.
Teraz przed Kamilem kosztowna
rehabilitacja. Lekarze dają nadzieję, że Kamil będzie chodził.
Ale nie wiemy kiedy – czy za kilka miesięcy, a może kilka lat?
Chcemy, żeby jak najszybciej
stanął na nogi – dodaje Anna
Skapczyk.
W potrzebie nie opuścili go
przyjaciele. Na Facebooku pojawił się profil o nazwie BSNT
(Braci się nie traci) – pomoc dla
Kamila, który założyli jego przyjaciele. W jego treści kierują apel
do wszystkich, którzy mogą pomóc:
„Bardzo prosimy o pomoc
w opłaceniu kosztów leczenia
i rehabilitacji. Pomyśl, jak niewiele dzieli od nieszczęścia.
Chcemy wierzyć w Kamila, siebie, w ludzi, w przyjaźń i bezinteresowną pomoc. Prześlij na konto
tyle ile możesz, a jeżeli nie masz
funduszy, to prosimy, powiedz
znajomym, udostępnij, niech inni
usłyszą – może pomogą”.
Monika Herman-Sopniewska

Chcą podziękować za dotychczas otrzymane łaski, a także prosić o kolejne. W poniedziałek
(19.08) z parafii pod wezwaniem Bożego Narodzenia wyruszyła jubileuszowa, XXXV Halembska
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku bierze w niej udział prawie 270 pielgrzymów.

W związku z tym, że rudzianie idą
na Jasną Górę już po raz 35, wydano
specjalny numer gazetki parafialnej.
– Chociaż zazwyczaj na czas wakacji zawieszamy działalność, tym
razem zrobiliśmy wyjątek i z okazji
jubileuszowej pielgrzymki wydaliśmy
specjalny numer naszej parafialnej
gazetki. Można go nabyć od 15 sierpnia. Znajdują się w nim słowa księży
proboszczów z parafii Matki Bożej
Różańcowej, Bożego Narodzenia
i Podwyższenia Krzyża Świętego,
a także wspomnienia pielgrzymów,
którzy wielokrotnie brali udział
w pielgrzymce na Jasną Górę – opowiada Katarzyna Długosz, przedstawicielka zespołu redakcyjnego ga-

Czołowe zderzenie
Pomylenie wjazdu ze zjazdem
na autostradzie A-4 może być
przykre w skutkach. Przekonał
się o tym w sobotni poranek
80-letni kierowca hyundaia, który próbował zjechać z A-4. Niestety skręcił w niewłaściwy zjazd
i wjechał pod prąd. W efekcie
uderzył w poprawnie jadące z naprzeciwka BMW. Obaj kierowcy
trafili do szpitala. Na miejscu
wypadku pojawił się helikopter
pogotowia ratunkowego.

Statystyki
Urodzenia 
Zgony 
Małżeństwa 
Rozwody 

– 46
– 18
– 25
– 8

Pielgrzymowanie
– Biorę udział w pielgrzymce po raz
drugi. W mojej rodzinie to tradycja.
Wszystkie kuzynki brały udział w pieszej pielgrzymce, więc ja też chciałam
spróbować. Droga jest ciężka, ale myślę, że będzie fajnie, bo można poznać
bardzo wiele nowych osób – mówiła
Dominika Gajowska z Kłodnicy.
Wśród tegorocznych pielgrzymów nie zabrakło także takich, któ-

rzy w pieszej pielgrzymce biorą
udział po raz pierwszy.
– Chciałam zobaczyć jak to jest.
Idę w kilku intencjach. Najbardziej
chciałabym, żeby moja babcia wyzdrowiała. Nie boję się jakoś szczególnie trasy. Dużo chodzę po górach,
więc nie powinnam mieć z tym problemu – podkreślała Sylwia Szewczyk.

Na zdjęciu Kamil jeszcze przed wypadkiem – uśmiechnięty i pełen pasji.

Foto: arch.

Pomoc dla Kamila: Nr konta: 22 1090 2037 0000 0001 2157 4208
Nazwa odbiorcy: SRS Gwiazda Ruda Śląska – Kamil Skapczyk
Adres: ul. Burszki 7, 41-706 Ruda Śląska
Tytuł przelewu: BSNT – pomoc dla Kamila
Bank Zachodni WBK I Oddział Ruda Śląska
IBAN: PL22 1090 2037 0000 0001 2157 4208
BIC: WBKPPLPP; Kod banku: WBKPPLPP

W tegorocznej pielgrzymce na Jasną Górę bierze udział prawie 270 osób.

zetki parafialnej „Boże Narodzenie”.
Kulminacyjnym momentem pielgrzymki będzie czwartek, zwany
„dniem halembskim”. Pielgrzymi

Foto: SH

opuszczą Jasną Górę w piątek rano.
Do Halemby wrócą w sobotę wieczorem.
Sandra Hajduk
REKLAMA
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ZBLIŻENIA
26 tysięcy osób zarejestrowanych, z czego 16 tysięcy już może sprawdzać historię swojej choroby. Od lipca działa Zintegrowany Informator Pacjenta. Przez pięć dni mieszkańcy Rudy Śląskiej
mogli rejestrować się w serwisie. Z tej okazji do poniedziałku (19 sierpnia) skorzystało 558 osób. ZIP to system pozwalający sprawdzić kiedy, gdzie i z jakiego powodu pacjent korzystał z opieki
lekarskiej. Każdy, kto chce dowiedzieć się również ile kosztowała jego operacja, wizyta u specjalisty, czy rehabilitacja, musi osobiście zarejestrować się w serwisie. O tym jak funkcjonuje ZIP, czy
jest w stanie uszczelnić system opieki zdrowotnej w zakresie wydawanych na leczenie pieniędzy, rozmawialiśmy z Grzegorzem Nowakiem – dyrektorem śląskiego oddziału NFZ w Katowicach.

Leczenie pod kontrolą
– System działa od niespełna miesiąca, widać już pierwsze efekty?
– W systemie rejestruje się coraz więcej osób i to cieszy. Pacjenci chcą wiedzieć czy historia ich choroby zgadza się
z tym, co jest odnotowane w systemie.
Mają coraz większą świadomość. To powoduje również, że jeżeli odkrywają jakąś nieprawidłowość, od razu o tym informują, a my możemy zareagować.
– A tych nieprawidłowości jest
dużo?
– Codziennie odbieramy kilkanaście
telefonów z pytaniami, uwagami czy
zgłoszeniami o nieprawidłowościach.
Dostajemy również maile. Pacjenci
zwracają uwagę na świadczenia, których
nie mieli wykonanych, na recepty, których nie dostali, a są wykazane w rejestrze. Waga tych zdarzeń nie jest aż tak
przerażająca, ale każde tego typu zgłoszenie powoduje, że system zaczyna się
porządkować. I o to nam chodzi. Warto
podkreślić, że pacjent nie jest tu stroną.
Zgłaszając nam taką informację nie musi
uczestniczyć w żadnym postępowaniu,
czyli nie ma obawy, że będzie wzywany,

przesłuchiwany. My w takiej sytuacji
musimy określić, czy wykryty błąd to
błąd statystyczny czy błąd o innym charakterze.
– System skierowany jest głównie
do pacjentów, ale będzie też pomocny
lekarzom?
– I to bardzo! Pacjenci często zapominają o szczegółach swojej choroby – jakie zabiegi były robione, kiedy, jakie leki
im przepisano. Po uzyskaniu tzw. karty
autoryzacji lekarza – lekarz będzie mógł
sprawdzić całą historię i nie będzie wtedy żadnych wątpliwości. To korzyść
również dla samego pacjenta. Często zapominamy jakiejś dokumentacji medycznej albo musimy iść po receptę a nie
pamiętamy nazw leków. Wtedy wystarczy zalogować się w systemie – tam
wszystkie informacje będą zawarte i mamy problem z głowy.
– Korzyści z jednej strony, ale to też
trochę kij na lekarzy, bo będą kontrolowani i rozliczani.
– Możemy mówić, że jest to kij żeby
pogrozić tym, którzy niewłaściwie funkcjonowali w tym systemie, nadużywali

tych przepisów. Nam nie chodzi o to żeby grozić lekarzom palcem, żeby ścigać,
czy na siłę szukać nieprawidłowości.
Bardziej zależy nam na prewencji. To
narzędzie trochę kontrolne tzn. że wszyscy mają świadomość, że są kontrolowani, że trzeba się dobrze przykładać do tej
pracy, głównie do sprawozdawczości.
– System będzie rozwijany?
– Docelowo ZIP ma dać pełny obraz
pacjentowi. To znaczy nie tylko historię jego choroby, czyli weryﬁkację recept i świadczeń, ale również możliwość sprawdzenia kolejki do danego
specjalisty by móc wybrać miejsce,
gdzie wizyta będzie możliwa jak najszybciej. Chcemy również, by pacjenci
w przyszłości mogli rejestrować się
w tym systemie do lekarza. Co jeszcze
jest ważne? Już poza ZIP-em, we wrześniu, chcemy uruchomić specjalną
przeglądarkę, na której dodatkowo
każdy zainteresowany sprawdzi ile dana usługa medyczna kosztuje. Zaczynamy w ten sposób edukować pod kątem ekonomii medycznej, zaczynamy
zwracać uwagę na koszt operacji, reha-

Grzegorz Nowak – dyrektor śląskiego oddziału NFZ.

bilitacji, wizyty u stomatologa, lekarza
rodzinnego czy specjalisty. Pacjenci
nie pytają ile to kosztowało, ale czasem
narzekają, że NFZ nie płaci albo że za
mało płaci. Każdy będzie mógł znaleźć
określoną chorobę, sprawdzić jej przyczyny i koszt leczenia.
– Korzystanie z ZIP-u jest bezpłatne, a gdzie można się zarejestrować?
– W punktach rejestracji, które działają w delegaturze NFZ w Gliwicach
i w Biurze Obsługi Ubezpieczonych
w Katowicach. Uruchomiliśmy również
mobilne punkty ZIP. Odwiedziliśmy już
Gliwice, Bytom, Częstochowę, Bielsko-

Foto: AP

Białą, i Rudę Śląską. W najbliższym czasie będziemy w Zabrzu, w Miasteczku
Śląskim, a 22 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim. Chcemy również docierać
do osób niepełnosprawnych i pojawimy
się w Reptach. Sama rejestracja jest bardzo prosta. Wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport. Zajmuje to
kilka minut. Dostajemy login i hasło. Na
indywidualne konto każdy pacjent loguje się już sam. To bardzo proste, ale jeżeli ktoś ma z tym problem, warto o pomoc
poprosić kogoś z rodziny.
– Dziękuję za rozmowę.
Anna Piątek
REKLAMA

Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych
ul. Wrocławska 120, 41-902 Bytom | www.medyk.bytom.pl tel. 32/281-56-11
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• Opiekun Medyczny
• Opiekun Osoby Starszej (MOŻLIWOŚĆ ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH ZA GRANICĄ!)
• Technik Usług Kosmetycznych
• Technik Sterylizacji Medycznej NOWOŚĆ (1 rok)
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WOKÓŁ NAS

Hałasy z boiska

Gem, set, mecz!

Rudzianie mieszkający przy boisku „Bulok” na Goduli coraz częściej muszą borykać się z bezsennymi nocami. Postanowili zasięgnąć
pomocy w naszej redakcji: – „Mieszkam przy ul. Modrzejewskiej. Piszę
w imieniu sąsiadów i mieszkańców,
którzy pracują i chcą w nocy spać.
Z tego co wiem, boisko ,,Bulok” jest
czynne do 22.00. Niestety w ostatnich
dniach coraz częściej młodzież gra
tam i hałasuje nawet po 24.00. Wrzawy, przekleństwa, krzyki – spać nie
można! Pijąca młodzież na tym boisku to już codzienność” – pisze
mieszkanka i dodaje: – „Myślę, że
jest ktoś odpowiedzialny za to, co się
tam dzieje”.
Sprawę skierowaliśmy do Straży
Miejskiej: – Swego czasu patrolowaliśmy to boisko, bo otrzymywaliśmy
podobne zgłoszenia, ale sprawa uci-

Andrzej Nowak, rzecznik prasowy
Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
MS

Od pierwszych sukcesów Agnieszki
Radwańskiej minęło już trochę czasu –
teraz przyszła kolej na Jerzego Janowicza. Kolejny Polak w czołówce rankingu ATP i WTA to nie tylko powód do
dumy. Każdy sukces naszych sportowców zwykle powoduje boom na daną
dyscyplinę. Także rudzianie coraz częściej myślą o tym, by wziąć rakietę
w dłoń i udać się na najbliższy kort tenisowy. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie
w Rudzie Śląskiej można skorzystać
z tego rodzaju atrakcji. MOSiR proponuje m.in. korty przy ul. Bytomskiej,
które zarezerwować można w recepcji
MOSiR-u osobiście lub telefonicznie
pod numerem 32 248-22-58. Godzina
gry kosztuje 15 zł. W tenisa można zagrać również przy TKS „Slavia”
w dzielnicy Ruda, czy przy UKS „15
Halemba”, znajdującym się na ul. Energetyków 15. Na terenie miasta, przy

mu mieszkał Godula, a w mniejszej siedzibie zamieszkiwała służba. Od dłuższego czasu nam się wydawało, że coś tutaj
nie pasuje – wciąż jednak są pewne wątki
do wyjaśnienia – mówi Andrzej Sośnierz,
fundator Fundacji ,,Zamek Chudów”.
Fundacja od wiosny prowadzi prace
rekonstrukcyjne w domu Goduli – dawnej posiadłości dworskiej Ballestremów.
Monika Herman-Sopniewska

Andrzej Sośnierz pokazuje mury właściwego domu Karola Goduli.

Jak widać na zdjęciu, boisko i bloki oddziela jedynie rząd drzew.

chła. Jeśli jednak problem znów się
nasilił, jesteśmy zmuszeni do częstszej kontroli tego miejsca – zapewnia

Foto: MS

Tenis to chyba jedna z najtrudniejszych
technicznie dyscyplin sportu. Foto: MS

krytej pływalni na Nowym Bytomiu, od
19 lat działa także Stowarzyszenie Tenisowe „Gem”, którego prezesem jest Jerzy Strachota. Choć na tamtejszych kortach pierwszeństwo mają zrzeszeni, pan
Jerzy, jeśli tylko to jest możliwe, udostępnia boiska mieszkańcom.
MS

Gdzie jest dom Goduli?
Czy odkopany dom Goduli nie jest
domem Goduli, za który powszechnie
był uważany? Z sensacyjną koncepcją
wystąpił kilka dni temu redaktor strony
facebookowej pn. Zamek Rudzki i dom
Karola Goduli, prowadzonej przez Fundację „Zamek Chudów”.
– Stwierdzam z bardzo dużą dozą
prawdopodobieństwa, że dom wskazywany dotychczas jako dom Goduli, nie
jest nim, lecz oficyną przy domu Goduli.

Prawdziwy dom Goduli znajdował się
na wschód od tej oficyny – pisze autor.
Anonimowy autor wysnuwa swoje
przypuszczenia po analizie najstarszej
i w świetle jego ustaleń, jedynej zachowanej fotografii wzgórza dworskiego
w Rudzie. Pochodzi ona ze zbiorów
Działu Historii i Dokumentacji Mechanicznej Muzeum w Gliwicach.
– Jeśli mieliśmy tu taką zabudowę, to
można przypuszczać, że w tym dużym do-

Foto: MHS

Znajdź nas na Facebooku!

Kącik adopcyjny

Wiadomości Rudzkie
Już 5511 osób

Karo to 2-letni średniej wielkości psiak, który kocha ludzi i ich towarzystwo, szybko nawiązuje kontakty. Karo jest pogodny, chętny do zabawy i długich spacerów. To bardzo mądry i bystry pies, szybko się uczy.
Piękne psisko o niezliczonych zaletach. Będzie wspaniałym przyjacielem.
Kontakt w sprawie adopcji, tel. 509-450-480.
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WOKÓŁ NAS

Ruda Śląska miastem dla młodych?
– Jako młoda mieszkanka odnoszę
wrażenie, że w Rudzie Śląskiej nic się
nie dzieje. Ludziom w moim wieku ciężko tu znaleźć jakieś atrakcje. Mam też
poczucie, że średnio promuje się naszą
młodzież – ocenia Basia z Wirku.
Z taką opinią można się często spotkać podczas rozmów z młodymi
mieszkańcami Rudy Śląskiej. W ich
odczuciu miasto nie jest przyjazne
młodym ludziom.
– Tak się składa, że w ostatnim czasie miasto organizuje wiele imprez dla
ludzi młodych. Oczywiście można się
spierać, czy wystarczająco dużo i czy
zaspokajają one oczekiwania młodych
ludzi – odpowiada Adam Nowak,
rzecznik UM.
A co miasto proponuje młodym
mieszkańcom? Liczne koncerty i spektakle na dworcu w Chebziu, malowanie

graffiti, zajęcia w Domach Kultury, bibliotekach, klubach sportowych czy
w CIS-ie. Dla aktywnych buduje się
trasy i szlaki rowerowe. Bogatą ofertę
dla młodych ludzi przedstawiają też
miejskie stowarzyszenia.
– Ważne, aby młodzież chciała
uczestniczyć w tego typu imprezach,
angażować się czy nawet je inicjować,
wzorując się na tych aktywnych, którym pomagamy poprzez promocję, organizację czy nawet wsparcie finansowe. Pracujemy nad strategią rozwoju,
to chyba najlepszy moment dla młodych ludzi, by włączyć się do prac nad
tym ważnym dla miasta dokumentem.
Jeśli Ruda Śląska nie jest przyjazna dla
młodych ludzi, to najlepiej niech młodzi sami to zmienią – podsumowuje
Adam Nowak.
Agnieszka Pach

Ślonskie rachowanie
– W listopadzie zeszłego roku pojawił się pomysł stworzenia zbioru zadań
matematycznych napisanych gwarą.
Można zauważyć, że popularność
identyfikacji ze Śląskiem ciągle wzrasta. Jako matematyk i człowiek, którego korzenie wywodzą się ze Śląska,
zauważyłem, że nie ma rynku takiej
książki – mówi Łukasz Gubała, prezes
Stowarzyszenia Matematycznego „Linea”. – W realizacji tego projektu pomaga mi moja dziewczyna Aneta Pu-

kocz. Ona rysuje ilustracje do zadań –
dodaje.
W publikacji pojawić się mają
zadania o zróżnicowanym poziomie trudności.
– Chciałbym, aby do końca roku
było to zredagowane przez kogoś
doświadczonego w pisaniu książek
po śląsku. Potem będziemy skupiać
się na druku i marketingu – tłumaczy.
Robert Połzoń

Przykładowe zadanie, które pojawi się w śląskim zbiorze matematycznym:

Mody hopafedel umi skokać łoroz na 2 metry. Polana, na keryj hopafedel skoko je 50 metrów dugo
i 30 metrów szyroko. Wiela skoków nojmyniej musi wykonać hopafedel, żeby z jednego winkla się
dostać na drugi?  

W
STARE!!!!

skrócie

Różowa noc
Różowa noc pełna atrakcji tuż, tuż!!! Już w najbliższą sobotę, 24 sierpnia, w CH
Plaza wielkie otwarcie
PINK Bowling & Club Ruda Śląska. Dla naszych
Czytelników mamy 15 podwójnych zaproszeń na to
wydarzenie. Na SMS-y
czekamy od środy od godz.
10.00 do czwartku do
godz. 12.00. Wystarczy
wysłać SMS-a o treści
wiad. PINK + imię i nazwisko pod nr 71100 (koszt
SMS-a 1,23 zł z VAT).

Gloria Dei

Wiele imprez organizowanych przez miasto odbywa się na rynku.

Foto: arch.

Przed pierwszym dzwonkiem
Od września prawie 15 tysięcy
rudzkich uczniów wróci do swoich szkół. Przygotowania do nowego roku szkolnego rozpoczynają się już teraz. Koszt wyprawki szkolnej to kwota zaczynająca
się od 100 zł. Kupić trzeba m.in.
plecak, okładki na książki, kilka
zeszytów i piórnik z wyposażeniem. Do listy zakupów dochodzą też nowe podręczniki, których koszt waha się od 300 do
400 zł. Taniej można je dostać
w Internecie lub antykwariacie.
– Mój syn idzie do drugiej klasy. Cały komplet książek jest
ogólnie drogi. To kwota ponad
300 zł. Książek nie można odsprzedać, bo dzieci w nich piszą.
Oprócz tego trzeba kupić jeszcze dodatkowe wyposażenie,
czyli kredki, piórnik, kleje, bloki
– tego też jest dużo. Dodatkowo
w naszej szkole obowiązuje
mundurek, który kosztuje około
40 zł. Trzeba kupić też obuwie
zmienne i strój na w-f. Koszt
plecaka to też minimum 100 zł

„Wierzyć warto” – to
hasło XVIII Festiwalu
Twórczości Chrześcijańskiej Gloria Dei. Choć impreza ta tradycyjnie odbędzie się w październiku,
organizatorzy już teraz
przyjmują zgłoszenia od
osób i zespołów chcących
w niej uczestniczyć. Więcej informacji na stronie
www.gloriadei.friko.pl.

Zajęcia dla osób starszych

Wyprawka szkolna kosztuje sporo, jednak
można ubiegać się o dofinansowanie.

Foto: AP

– wylicza Katarzyna Mancel
z Rudy.
Uczniowie spełniający określone warunki do 10 września
mogą ubiegać się o pomoc na
dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów
dydaktycznych w ramach rządowego
programu
pomocy
uczniom „Wyprawka szkolna”.
Agnieszka Pach

Od września ruszają zajęcia dla osób w wieku emerytalnym realizowane w ramach Centrum Pomocy
i Aktywności Osób Starszych. Zajęcia odbywać się
będą w budynku CIS-u na
Starej Bykowinie. Stowarzyszenie Pro Ethica – organizator – zaprasza na gimnastykę zdrowotną, rehabilitacyjną, edukację finansową,
zajęcia artystyczne, zajęcia
językowe, fotografię cyfrową i multimedialną, zajęcia
komputerowe, warsztaty doskonalenia pamięci oraz
warsztaty psychologiczne.
Zajęcia są bezpłatne. Zapisy
pod numerem tel. 707-43-03
wew. 105 lub w siedzibie
CIS-u w pokoju 105.
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Szkoła pływania
w Aquadromie
Od 2 września w rudzkim Aquadromie rusza profesjonalna szkoła pływania dla wszystkich grup wiekowych.
Specjalna oferta obejmuje nie tylko zajęcia, ale także możliwość skorzystania
ze Strefy Rekreacji i Sportu.
Z początkiem roku szkolnego swoje
podwoje otwiera Aquadromowa Szkoła
Pływania. Jest to kolejna oferta rudzkiego aquaparku skierowana do mieszkańców naszego regionu.
– Zaczęliśmy od wakacyjnego kursu
nauki pływania, który cieszył się dużym
zainteresowaniem. Wprowadzenie na
stałe do naszej oferty lekcji pływania
było jedynie kwestią czasu. Dobranie
wykwalifikowanej kadry instruktorów
trwało, ale dzięki temu mamy gwarancję, że zajęcia będą przeprowadzone na
najwyższym poziomie – informuje
Agnieszka Antoń, koordynatorka Aquadromowej Szkoły Pływania.
Do tej pory pod czujnym okiem instruktorów lekcje pływania pobierały
nie tylko dzieci, ale i dorośli, bowiem
na naukę pływania nigdy nie jest ani za
wcześnie ani za późno. Dlatego niemowlęta od 4 miesiąca życia są równie
mile widziane jak seniorzy.
Zajęcia szkoły pływania odbywać się
będą w jedynym na Śląsku basenie z ruchomym dnem, którego głębokość

można dowolnie regulować, dzięki czemu każdy będzie mógł poczuć się pewnie. Mając na uwadze najmłodszych
adeptów Aquadromowej Szkoły Pływania, temperatura wody w basenie będzie
wyższa niż w pozostałych, aby pierwsza
przygoda z wodą miała przyjazny charakter.
Szkoła nie musi kojarzyć się jedynie
ze zdobywaniem umiejętności. Aquadromowa Szkoła Pływania oferuje
w cenie zajęć ponadgodzinny pobyt
w Strefie Rekreacji i Sportu! Dzięki temu po lekcji pływania będzie można
zrelaksować się lub poszaleć na licznych
atrakcjach.
To, co dodatkowo wyróżnia ofertę
Aquadromu to fakt, iż zajęcia nie przepadają. Jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w lekcji, rudzki aquapark daje
możliwość dwugodzinnego skorzystania ze Strefy Rekreacji i Sportu w terminie do dwóch tygodni od dnia absencji.
Pokazowe zajęcia szkoły pływania
odbędą się 31 sierpnia. W tym dniu na
odwiedzających Aquadrom czekają liczne atrakcje, konkursy z nagrodami, spotkania z instruktorami, pokazy nurkowe
oraz animacje dla dzieci. To wszystko
na chwilę przed rozpoczęciem roku
szkolnego w ramach akcji „Pożegnanie
lata w Aquadromie”.
REKLAMA
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W ostatnim czasie zasypała nas lawina interwencji dotyczących
śmieci. Postanowiliśmy wyjaśnić część z nich. Wielu mieszkańców nie
przekonują zmiany, jakie nastąpiły po wprowadzeniu ustawy śmieciowej w życie. I choć trudno w to uwierzyć – rewolucja śmieciowa
naprawdę się odbywa.

Śmieci wszędzie....
Pierwsza z naszych interwencji
dotyczyła ogródków działkowych
na Bykowinie przy ulicy Otylii.
Upalne lato równoznaczne jest
z faktem, iż większość mieszkańców wolny czas spędza na swoich
„małych posiadłościach”. Dwa małe pojemniki na śmieci to zdecydowanie za mało, by utrzymać w czystości 60 ogródków.
– Dwa kontenery nie wystarczają
na taką ilość ludzi. Poza tym trzeba
zastanowić się także nad sortowaniem tych śmieci. Przy jednym ze
śmietników stoi tablica rozdzielcza,
zasilająca ogródki, a ludzie wyrzucają tutaj niedopałki z papierosów.

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

Monika Herman-Sopniewska
tel. 512-295-228
monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

To może być chwila i wszystko wokoło pójdzie z dymem – żali się Piotr
Gros, jeden z działkowców.
Śmietniki w tym miejscu rzeczywiście nie wyglądają ciekawie. Odpadów wokół śmietnika jest więcej
na zewnątrz pojemników niż
w środku. Poza tym niektórzy właściciele
śmieci
pozostawiają
w krzakach lub wrzucają do rowu.
Jak tłumaczy pan Piotr, umowa zobowiązuje do wywozu śmieci co
dwa tygodnie. Po odpady jeszcze
nikt nie przyjechał, choć minął już
miesiąc.
– Naprzeciwko śmietnika jest
właściciel, który ma trójkę małych
dzieci. Jak mają się bawić w takim
smrodzie? I po co płacimy za wywóz, skoro wywozu nie ma? – dodaje pan Piotr.
O rozwiązanie tego problemu zapytaliśmy Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Rudzie Śląskiej.
– Co do wywozu śmieci z ogródków działkowych, to dogadujemy
się indywidualnie z prezesami tych
ogródków. Tu pojawił się wyraźny

„Letnia” rzeczywistość na ogródkach działkowych przy ul. Otylii.

problem z wielkością śmietnika,
która jest – jak widać – niewystarczająca. Konieczne jest złożenie
nowej deklaracji do rudzkiego magistratu, w której zmienione zostaną zasady wywozu śmieci – tłumaczy Paweł Wójcik z PUK-u.
Ale na tym nie koniec problemów. Codzienność przy ul. Kokotek w Rudzie Śląskiej wcale nie jest
lepsza.
– „Notorycznie ulica ta jest zaśmiecana przez... Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych. Jeżdżące samochody PUK-u, tzw. kontenerowce jadące z odpadami komunalnymi
“gubią” je nagminnie i zaśmiecają
ulicę. Powody: zbyt szybka jazda
oraz nieodpowiednie zabezpiecze-

Foto: MS

nie odpadów. Sprawę zgłaszaliśmy
już do PUK-u oraz Urzędu Miasta”
– pisze do nas nasz Czytelnik.
– Od początku miesiąca trwają
szkolenia wszystkich pracowników dotyczące przewozu odpadów w kontenerach i zakładania
siatek ochronnych – co jest i było
naszym standardem. Od ubiegłego tygodnia dyspozytorzy i kierowcy mają obowiązek sprawdzania prawidłowego zamocowania siatek. Jesteśmy przekonani, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i zrobimy
wszystko, aby się to nie powtórzyło – odpowiada Marcin Sztafrowski z PUK-u.
Monika Herman-Sopniewska

7

Z redakcyjnej
skrzynki

– Często dojeżdżam do Katowic,
bo tam się uczę. Linia 880, która
jeździ bezpośrednio z Bykowiny do
Katowic, kursuje bardzo rzadko –
tylko 12 kursów w ciągu dnia,
a w czasie wakacji jeszcze mniej.
Teraz, gdybym chciała dojechać
do Katowic na godzinę 12.00, muszę wyjechać o 8.00 rano i czekać,
bo inaczej się spóźnię. Linią 880
dojadę w ciągu około 30 minut, inne połączenie to już prawie godzinna przejażdżka. Jest szansa, że
ta linia będzie mieć więcej kursów? – pyta Karolina z Bykowiny.
– Średnie napełnienie autobusów linii nr 880 to 18 osób.
Z każdego kursu korzysta średnio
28 osób, co jest słabym wynikiem
w porównaniu do innych linii.
Dlatego nie planuje się zwiększenia częstotliwości kursowania linii nr 880. W okresie wakacyjnym na wielu liniach zmniejszana jest częstotliwość kursowania.
Jest to spowodowane wyraźnie
mniejszą liczbą pasażerów, ponieważ uczniowie i studenci mają
wakacje, a wiele osób pracujących korzysta w tym czasie
z urlopów. Stąd decyzja o zawieszeniu najsłabiej wykorzystanych
kursów – wyjaśnia Anna Koteras, rzecznik KZK GOP.
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RUDZKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Bezpieczeństwo, ostrożność, rozwaga – w zgodzie z tymi wartościami rudzcy strażnicy miejscy od dziewięciu lat prowadzą działania prewencyjne, mające przestrzegać przed negatywnymi skutkami korzystania z niestrzeżonych stawów, glinianek oraz zalewisk. W ramach tegorocznej akcji „Bezpieczne wakacje 2013”, jak dotąd, „mandat zaufania” przyznano około pięćdziesięciu osobom nielegalnie korzystającym z
tego rodzaju dzikich kąpielisk.

Mniej mandatów zaufania!

Tegoroczne działania prewencyjne prowadzone przez rudzkich
strażników zainicjowane zostały
z początkiem lipca. – W każdym
zbiorniku wodnym może dojść do
tragedii, jednak w miejscu niestrzeżonym prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku jest dużo większe. W atmosferze zabawy łatwo
zapominamy o zasadach bezpieczeństwa, a stąd już krótka droga
do nieszczęścia – mówi Marek Partuś, zastępca komendanta Straży
Miejskiej. – Nasze działania są pozytywnie odbierane przez mieszkańców miasta. Jak dotąd przyznaliśmy około 50 mandatów i mam
nadzieję, że do końca wakacji ta
liczba się nie zwiększy – dodaje.
Przypominamy, że wręczany
przez strażników miejskich „mandat zaufania” jest formą pouczenia,
a zarazem ostrzeżenia osoby kąpią-

cej się w miejscu zabronionym
przed niebezpieczeństwem utraty
zdrowia lub życia. Co ważne, ten
szczególny mandat można otrzymać tylko raz. Osoba przyłapana
po raz kolejny na nielegalnej kąpieli nie jest już traktowana ulgowo i za tego typu wykroczenie
może otrzymać zgodnie z art. 55
kodeksu wykroczeń karę sięgającą
nawet 250 zł. „Mandat zaufania”
upoważnia do jednorazowego bezpłatnego skorzystania z kąpieliska
MOSiR-u w Nowym Bytomiu (ul.
Ratowników).
Poza basenem odkrytym, bezpiecznym odpowiednikiem dla dzikich kąpielisk, są także miejskie
baseny kryte znajdujące się w dzielnicach Ruda, Kochłowice oraz
Nowy Bytom. W miejscach tych do
końca sierpnia obowiązują „wakacyjne” ceny biletów. Bilet ulgowy

Jak dotąd podczas tegorocznych wakacji strażnicy miejscy wręczyli około 50 „mandatów zaufania”.

(dzieci i młodzież szkolna do godziny 15.00) – 3,50 zł, bilet grupowy (dzieci i młodzież szkolna) –
2,50 zł. Do korzystania z wodnych
atrakcji zaprasza także Aquadrom,

w którym w zależności od nastroju,
można skorzystać ze stref rekreacji,
sportu lub saunarium. Szczegółowe
informacje dotyczące aktualnych
promocji można znaleźć na stronie

473 tys. zł będzie kosztowała budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kokota, ks. Niedzieli i Halembskiej w Rudzie Śląskiej.
O inwestycję, która zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym miejscu, wnioskowali od lat mieszkańcy.

Zielone światło dla bezpieczeństwa
– Staramy się reagować na sygnały mieszkańców, zwłaszcza te,
które dotyczą ich bezpieczeństwa –
mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
– Ubolewam, że na wszystkie nie
jesteśmy w stanie reagować od
razu, ale zapewniam, że nie ignorujemy żadnych tego typu sygnałów –
zapewnia.
Ruch pieszych na skrzyżowaniu
zwiększa się w godzinach, w których w pobliskiej kopalni pracę
rozpoczyna kolejna zmiana. Jednak
również kierowcom inwestycja powinna się przysłużyć. – Sygnalizacja ułatwi wyjazd z ulicy ks. Niedzieli, z którym obecnie jest problem

w godzinach wzmożonego ruchu –
mówi pan Tomasz. – Będzie też
bezpieczniej, zwłaszcza, że nie
wszyscy jeżdżą tam z przepisową
prędkością – dodaje.
Na skrzyżowaniu zastosowana
zostanie sygnalizacja akomodacyjna. To oznacza, że czas włączenia
świateł będzie się automatycznie
dostosowywał do natężenia ruchu
samochodów na danym kierunku.
– Głównym zadaniem jest sam montaż sygnalizacji. Towarzyszyć będą
temu korekty w organizacji ruchu,
ale będą one kosmetyczne – mówi
Kornel Milbrant z Wydziału Dróg
i Mostów. Dla pieszych przewi-

Nowa sygnalizacja świetlna zainstalowana zostanie na skrzyżowaniu ulic Kokota, ks.
Niedzieli i Halembskiej.

Najmłodsi rudzianie mogą już korzystać z nowoczesnego placu zabaw w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu. Jego budowa trwała trzy
miesiące i kosztowała miasto 400 tys. zł. Wraz z placem zabaw do użytku przekazany został pierwszy z punktów miejskiego monitoringu,
który swoim zasięgiem obejmuje nową inwestycję.

Nowy plac już dzieci cieszy
www.aquadrom.pl oraz w Biurze
Obsługi Klienta Aquadromu.
Projekt prewencyjny „Bezpieczne wakacje – Mandat zaufania” od
roku 2005 realizowany jest we
współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym
oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji. W ubiegłym roku strażnicy miejscy wręczyli ponad 100
mandatów uprawniających do wejścia na basen. W poprzednich latach liczba ta oscylowała na podobnym poziomie. – Do końca
wakacji pozostały niecałe dwa tygodnie i pewnie wiele osób planuje
wykorzystać je w pełni, dlatego
apeluję o ostrożność. Zakaz korzystania z dzikich kąpielisk obowiązuje na terenie całego kraju,
a chwila nieuwagi może doprowadzić do nieszczęścia – apeluje Marek Partuś.
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dziano sygnalizację wzbudzaną,
aktywowaną przyciskiem i emitującą dźwięk dla osób niewidomych.
Kierowcy muszą liczyć się
z utrudnieniami w ruchu, jednak
nie będą one duże. – Chodzi o bieżące, krótkotrwałe zmiany związane z pracami. Prosimy po prostu
kierowców o szczególną ostrożność
na tym skrzyżowaniu – tłumaczy
Kornel Milbrant.
Budowa sygnalizacji rozpoczęła
się 20 sierpnia, a planowany termin
zakończenia inwestycji to 12 października br.
W tym roku na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej
Ruda Śląska przeznaczy 21 mln zł,
to 40% tegorocznych wydatków inwestycyjnych gminy. Dodatkowe
11,1 mln zł pochłoną bieżące remonty dróg i chodników.
WG

Wielki Test Języka
Angielskiego
dla mieszkańców
Rudy Śląskiej
– 14 października 2013 roku.
Zarejestruj swój udział
na stronie
www.rudaslaska.znajezyki.pl
Informacje o wszystkich
szczegółach będą dostępne
od 13 września.
Zapraszają:
Prezydent Miasta
Ruda Śląska,
Angloman Szkoła Języków
Obcych, Intersieć.

RUDZKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

– Chcemy, by rudzianie w swoim
mieście czuli się jak najlepiej, dlatego co roku w Rudzie Śląskiej przekazujemy do użytku kolejne place zabaw.
Zakończona
inwestycja
z pewnością ucieszy mieszkańców
Nowego Bytomia, którzy z takim wytęsknieniem czekali na nowy plac
zabaw w tym miejscu – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic.
Najnowsza inwestycja pozwoli na
bezpieczne spędzenie czasu rodzicom z małymi dziećmi.
Na nowoczesnej, kolorowej nawierzchni poliuretanowej zainstalowane zostały nowe urządzenia zabawowe. – Jest to materiał wytrzymały
i bezpieczny, przez co stanowi pewną
ochronę przed urazami, np. na skutek upadku bawiącego się dziecka –
tłumaczy Janusz Podolski z Wydziału Inwestycji.
Wśród wielu atrakcji, z których
korzystać mogą bawiące się na placu
dzieci, znalazło się m.in. kilka huśtawek, piaskownica, karuzela dla ma-

Wszystkie zainstalowane na placu zabaw urządzenia spełniają normy bezpieczeństwa.

łych dzieci czy ścieżka zdrowia.
Oczywiście wszystkie zamontowane
urządzenia spełniają normy bezpieczeństwa. Dodatkowo na placu zabaw zainstalowane zostały nowe
ławki dla rodziców, a cały teren został ogrodzony, tak aby bawiące się
na placu zabaw dzieci czuły się tam

komfortowo i bezpiecznie.
Na terenie placu zabaw zainstalowane zostały również dwie kamery
– jedna stacjonarna, druga obrotowa.
Ta ostatnia, dzięki możliwości zdalnego sterowania z centrum monitoringu, pozwala także na obserwację
ul. Parkowej. Kamery stanowią też

jeden z punktów miejskiego monitoringu, który w tym roku uruchamiany jest w mieście. – Już działa centrum monitorowania, które znajduje
się w budynku Straży Miejskiej przy
ul. Hallera. Zostało ono tak zrealizowane, aby umożliwić jego dalszą
rozbudowę i stopniowo obejmować
monitorowaniem coraz większy obszar miasta. W pierwszej kolejności
monitoringiem obejmujemy miejsca
publiczne, w które miasto inwestuje
duże środki ﬁnansowe – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic.
O budowę placu zabaw w Parku
Dworskim w Nowym Bytomiu wielokrotnie postulowali mieszkańcy tej
dzielnicy. Pierwotnie inwestycja powstać miała jeszcze w 2012 roku,
jednak z uwagi na dwa unieważnione przetargi oraz spodziewane warunki atmosferyczne, które mogłyby
niekorzystnie wpłynąć na realizację
inwestycji, władze miasta zdecydowały się na rozpoczęcie inwestycji w
tym roku.

Trwa remont ostatniego istniejącego w Rudzie Śląskiej piekaroka, czyli XIX-wiecznego domowego pieca chlebowego. – Piekarok przez lata
integrował lokalną społeczność. Odnowiony będzie nie tylko atrakcją miasta, ale przede wszystkim żywą lekcją historii – podkreśla prezydent
Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Znowu zapachnie chlebem
Remontowany piekarok znajduje się przy ul. Bujoczka w dzielnicy Ruda. Powstał około 1900 roku
i działał do lat 50. ubiegłego wieku. Składa się z przedsionka i pieca. W późniejszych latach został
zagospodarowany na pomieszczenie dla królików i być może dzięki
temu się zachował. By obiekt doprowadzić do stanu pierwotnego,
trzeba rozebrać i odtworzyć na
nowo część, w której znajdował
się piec. Wymiany wymaga również dach i niektóre elementy elewacji. – Badając historię miasta,
okazało się, że prawie na każdej
ulicy istniało kilka takich obiektów – tłumaczy dr Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków. – W naszym archiwum
odszukaliśmy projekty tych nieistniejących już piekaroków i postanowiliśmy uratować ten ostatni,
który się zachował – dodaje.
Jedną z niewielu osób mieszkających w pobliżu piekaroka, która pamięta czasy jego świetności, jest
pani Eryka Cieślok. – Dawniej ten
piec cały czas był w ruchu. Wcześniej ludzie nie kupowali chlebów,
tylko sami piekli. Zboże otrzymywali z dworu – każdy dostawał swój
przydział. Pieczono wielkie bochen-

ki. Za jednym razem można było
upiec sześć takich chlebów – wspomina pani Eryka. – W domu ciasto
rozrabiano w miskach słomianych.
Jedna osoba rozpalała ogień i piekli wszyscy. Taki chleb trzymało się
w specjalnej skrzynce w piwnicy.
Dwa się zostawiało w domu, a resztę wynosiło. Dopiero w 1957 roku,
kiedy majątek chylił się ku upadkowi, przestano korzystać z piekaroka
– dodaje rudzianka.
Władzom Rudy Śląskiej zależy
na tym, aby piekarok był nie tylko
atrakcją turystyczną, ale także
spełniał swoją dawną funkcję. –
Chcemy, żeby piekarnia, która zaopiekuje się obiektem, organizowała pokazowe pieczenie chleba
w prawdziwym piekaroku. Pokazy
te towarzyszyłyby różnym imprezom organizowanym przez miasto
– podkreśla Renata Młynarczuk,
naczelnik Wydziału Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta. –
Najprawdopodobniej pierwszy taki
pokaz odbędzie się z końcem września. Wydarzenie będzie zarazem
uroczystą inauguracją obiektu –
dodaje. Remont piekaroka kosztować będzie miasto ponad 13 tys. zł.
Dla bezpieczeństwa obiekt został
objęty monitoringiem wizyjnym.

Piekarok przez lata integrował lokalną społeczność.

Swoją pomoc przy okazjonalnych wypiekach zaoferowała
znana w mieście piekarnia Jakubiec. – Ten piekarok jest jak powrót do przeszłości. Dawniej
działał nieustannie, jednak po remoncie będzie potrzebował kilkunastu dni na to, by osiągnąć temperaturę
odpowiednią
do
pieczenia – mówi Marek Jakubiec, właściciel piekarni. – Choć
pieczenie przy użyciu tego rodza-
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ju pieca zasadniczo różni się od
technik i sprzętu, jaki stosujemy
dzisiaj, z chęcią podejmiemy się
organizowania
okazjonalnych
wypieków – dodaje. O funkcjonalności piekaroka decydowała
nie tylko temperatura. Równie
istotna była jego konstrukcja, odpowiedni kształt oraz materiał
budowlany, z jakiego był wykonany. Musiał być trwały, bowiem
przez wiele lat służył rodzinom

Plac zabaw w Parku Dworskim
nie jest ostatnią tego typu inwestycją w tym roku w mieście. Przed
kilkunastoma dniami oddany do
użytku został wybudowany za 100
tys. zł plac zabaw na plantach
w Kochłowicach (rejon ul. Do
Dworca i ul. Oddziałów Młodzieży
Powstańczej). Ponadto w ramach
programu „Radosna szkoła” cztery
nowe place zabaw już jesienią powstaną przy szkołach podstawowych nr 5, 6, 7 i 21. Ogółem w tym
roku w Rudzie Śląskiej na budowę
sześciu placów zabaw zarezerwowano w budżecie miasta kwotę ponad 1 mln zł.
W ubiegłym roku za kwotę prawie miliona złotych powstały nowe
place zabaw przy szkołach podstawowych nr 2, 8, 15 i 24, 13, 40, 41
oraz Zespole Szkół Specjalnych
nr 2. Również w ubiegłym roku we
współpracy z Fundacją Muszkieterów nowy plac zabaw powstał przy
skrzyżowaniu ul. Zamenhofa i Solidarności. Natomiast przy współpracy z Fundacją Młodzież z Misją
nowy plac zabaw został wybudowany przy ul. Huloka i Hlonda w Orzegowie. W sumie w całym mieście
w ciągu ostatnich dwóch lat powstało 19 placów zabaw.
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do wyrobu chleba, bułek i kołoczów.
Piekaroki czy też piekarnioki,
były nieodłącznym elementem
XIX-wiecznych
familoków.
Obiekty te stale integrowały lokalne społeczności robotnicze. Co
ciekawe, kilka pieców znajdujących się w dzielnicy Ruda zaprojektowanych zostało przez Hansa
von Poellnitza, głównego architekta pracującego dla rodziny Ballestremów. Z czasem piekaroki
przestały spełniać swe pierwotne
funkcje. Ulegały zniszczeniu lub
wykorzystywano je do innych celów niż piekarnicze. Dla przykładu dwa obiekty znajdujące się
przy ul. Szczęść Boże zaadaptowane zostały na garaże samochodowe, zaś były piekarok usytuowany przy ul. Potokowej
przebudowano na kapliczkę, dzięki czemu zachował swój pierwotny kształt.
Piekarok to nie jedyny akcent
piekarniczy promujący miasto. Od
lipca tego roku w piekarniach ﬁrmy Jakubiec można również zakupić chleb „Rudzianin”. Pieczywo
z charakterystyczną rudzką „R-ką”
to chleb pszenno-żytni na naturalnym zakwasie z dodatkiem słonecznika, łamanego żyta i słodu
żytniego. Produkt nie zawiera żadnych konserwantów. „Rudzianina”
można kupić m.in. w głównej siedzibie piekarni na ulicy Piastowskiej 6 w Rudzie Śląskiej-Rudzie.
DR
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Ogłoszenia

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
ogłasza drugi ustny
przetarg ograniczony na
sprzedaż udziału
wynoszącego ½ części niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej
w Rudzie ŚląskiejKochłowicach
w rejonie ul. Cegielnianej
z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu udziału wynoszącego 1/2 część niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy Pancernych, oznaczonej numerem geodezyjnym 3721/32 o powierzchni 271 m2, zapisanej na karcie
mapy 3 obręb Halemba oraz w księdze wieczystej GL1S/00006871/6
(w dziale III księgi wieczystej wpisane są obciążenia, dział IV wolny
jest od wpisów) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej,
który w drodze przetargu ustnego ograniczonego zostanie sprzedany
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
Do udziału w ustnym przetargu ograniczonym uprawnione są osoby będące właścicielami nieruchomości graniczących z przedmiotową
działką gminną, tj. działek nr: 1924/34, 1923/34, 2739/32.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Rudzie Śl., ul. Magazynowa 12
Tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
e-mail: rsm@rsm.com.pl
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:
wykonanie termomodernizacji budynku w zasobach
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 21.08.2013 r. do dnia 29.08.2013 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: 3.09.2013 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317
w dniu 3.09.2013 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 3.09.2013 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 godz. od
10.00 do 12.00.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Głównej, oznaczonej numerem
geodezyjnym 2578/17 o powierzchni 463 m2, zapisanej na karcie mapy 1 obręb Wirek
oraz w księdze wieczystej GL1S/00014934/5 (działy III i IV wolne są od wpisów)
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, która w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu MW1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej).

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości położonych w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach
26.02.2013 r. oraz 24.07.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego 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-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1300/1193 o powierzchni 921
m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego
ww. nieruchomość zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10
część działki nr 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7,
KW nr GL1S/00039359/1 z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. Działy III
i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
działka nr 1300/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu
KDW). Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej,
w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 79.950,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny
podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2013 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 9.09.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 4.000,00 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 – ul.
Ludwika Mierosławskiego” (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 60 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
90 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 226-227), tel. 32 244-90-56.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony przeprowadzony w dniu
29.07.2013 r. zakończył się wynikiem
negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze
drugiego ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową jest udział w prawie własności
wynoszący ½ części niezabudowanej
nieruchomości gruntowej własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
w rejonie ul. Cegielnianej, stanowiącej
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3761/201 o powierzchni 436 m2,
obręb Kochłowice, zapisaną na karcie
mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie
Śląskiej pod nr KW GL1S/00042806/4.
Nieruchomość wolna jest od długów
i roszczeń osób trzecich oraz nie ma
przeszkód prawnych do rozporządzania
nią. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka
nr 1292/1193 stanowi teren zabudowy
usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne
(symbol planu UK1).
Działka nr 3761/201 jest niezabudowana, porośnięta trawą i samosiejkami,
o nieregularnym kształcie, o zachwianych proporcjach boków. Konfiguracja
terenu jest płaska. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 12.600,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na
przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu
19.09.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
Do udziału w przetargu ograniczonym uprawnione są osoby będące
właścicielami nieruchomości, dla których działka nr 3761/201 może stanowić drogę dojazdową, tj. działek:
3258/194 (KW nr GL1S/00010593/4),
3262/192 (KW nr 510 R) i 3762/201
(GL1S/00042805/7), 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 12.09.2013 r.
dokonają wpłaty wadium w kwocie
700,00 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 – rej. ul. Cegielnianej” oraz
przed otwarciem przetargu przedłożą
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu
notarialnego nastąpi w terminie do 60
dni od daty zakończenia przetargu.
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.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226-227), tel. 32 24490-56.
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EKO-obiektyw

Śląsk niezmiennie kojarzony jest z brudem, zanieczyszczonym powietrzem oraz szarością
budynków. Nic bardziej mylnego – czasy, w których funkcjonował przemysł ciężki wpływający
negatywnie na środowisko, mamy dawno już za sobą. Śląsk może poszczycić się wieloma nie
tylko zielonymi, ale również bogatymi historycznie zakątkami.

Zielona wyspa Śląsk
Cudze chwalicie swego nie znacie –
mówi stare polskie przysłowie i faktycznie tak jest. Śląsk zawsze kojarzony był
jako miejsce, w którym wydobywa się
węgiel w kopalniach i przetapia się stal
w hutach. Pamiętam czasy, kiedy białą
bluzkę ubierało się tylko do kościoła, ponieważ w powietrzu ciągle unosiły się
pyły, które zaraz lądowały na ubraniach.
Dzisiaj Śląsk staje się atrakcją turystyczną i jak się okazuje, ekologiczną. Postanowiłam sprawdzić, co moja mała ojczyzna ma do zaoferowania turystom. Może
nie widać tego w miastach, które dość
często są pozbawione zielonych miejsc,
ale wystarczy wyjechać tylko kilka kilometrów poza obszar zabudowań, żeby
poczuć się jak na urlopie.
Na terenie całego województwa znajduje się ok. 752 tys. ha lasów. Dzisiaj to
nie tylko ścieżki zdrowia i miejsca,
w których zbieramy grzyby lub jagody.
Lasy kryją ogromne bogactwo, a nadleśnictwa starają się przybliżyć nam ich
historię. Na terenie województwa śląskiego istnieje kilka prężnie działających
ośrodków edukacji ekologicznej prowadzonych właśnie przez Lasy Państwowe.
Jednym z takich miejsc jest Nadleśnictwo Katowice znajdujące się w Katowicach-Ligocie. Z pozoru niczym niewyróżniające się miejsce, w swych piwnicach skrywa największe leśne tajemnice
– interaktywną salę edukacyjną. Miejsce
to przyciąga nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Na 120 metrach piwnic nadleśnictwa znajdują się miejsca, w których możemy obejrzeć ekspozycję zwierząt żyjących w katowickich lasach, usłyszeć ich
głosy, a także dowiedzieć się kilku interesujących faktów. W korytarzu znajdującym się za interaktywną salą zwiedzający

mogą dotknąć skór zwierząt i przyjrzeć
się historii opisanej na przekroju pnia. Są
również: gabinet leśniczego oraz sala
przedstawiająca gospodarkę leśną oraz
jego ochronę. Na zewnątrz wokół nadleśnictwa znajduje się ekologiczna ścieżka
edukacyjna. Wokół znajduje się wiele ławek, na których można usiąść, odpocząć
i wsłuchać się w szum drzew oraz śpiew
ptaków. W nadleśnictwie znajduje się
również ścieżka poświęcona pszczołom.
Tutaj dowiemy się wielu ciekawych rzeczy na temat życia tych owadów, a w specjalnie przeszklonym ulu możemy obserwować jak pszczoły pracują.
Rudy Raciborskie to kolejne miejsce
na mapie Śląska, które warto odwiedzić. Niedawno odrestaurowany Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy,
wokół którego rozciąga się przepiękny
park przyciąga turystów z całej Polski.
Sam klasztor kryje kilka ekologicznych
ciekawostek. Do ogrzewania starego
opactwa wykorzystywane jest ciepło
prosto z ziemi, za pomocą pomp ciepła.
Na dachu klasztoru znajdują się rów-

nież zamontowane kolektory słoneczne
służące do ogrzewania wody. Wokół
roztacza się aleja dębów z najdostojniejszym 450-letnim dębem „Cysters”.
Drzewo ma ponad 7 m obwodu i 32 m
wysokości. W pustym wnętrzu pnia bez
trudu zmieści się duży mężczyzna.
Wokół opactwa znajduje się duży
park, który kryje wiele przyrodniczych
ciekawostek. Szczególną atrakcją jest
zespół azalii pontyjskich znany jako
„Wyspa Zapachów”. Azalie, obrastające wyspę dawnego Stawu Szwajcarskiego, kwitną w maju, a jesienią ich
liście mienią się pomarańczowo-purpurowymi barwami. Są szeroko rozgałęzionymi krzewami o wysokości sięgającej do 3 m. Na wyspie znajduje się też
spory kamień, symbolizujący serce jednej z księżniczek.
Na terenie parku przepływa także
rzeka Ruda. Dostęp do niej umożliwiają ścieżki parkowe i leśne. Szczególnie
interesujące dla zwiedzających są trzy
miejsca: załamanie biegu rzeki w południowej części, dwupoziomowe skrzyżowanie cieków wodnych, punkt widokowy w dolnym odcinku, z którego
można podziwiać przyśpieszenie
i wzburzenie nurtu na progu wodnym.
Rzeka zakręca wokół skały żelazowej,
twardej i ściągającej na siebie pioruny.
Dzięki wsparciu gmin oraz WFOŚiGW w Katowicach, Śląsk z dnia na
dzień staje się atrakcyjnym miejscem.
Z pewnością posiadamy wielkie dziedzictwo, które powinniśmy pielęgnować dla przyszłych pokoleń. Cudze
chwalicie swego nie znacie – to stare
porzekadło, które i tym razem okazało
się być najszczerszą prawdą.
Agnieszka Kominek

EKO-fakty

EKO-słowniczek

Pożar lasu w nadleśnictwie Rudy Raciborskie – największy pożar jaki
miał miejsce w Polsce oraz Europie środkowej i zachodniej po II wojnie
światowej. Najprawdopodobniejszą przyczyną pożaru była iskra spod
pociągu. Dużą rolę podczas gaszenia odegrało masowe (pierwsze i jak
dotychczas jedyne) użycie 26 samolotów PZL M18 Dromader zrzucających „bomby wodne” na czoło pożaru. Ponadto w akcji gaszenia pożaru
brało udział około 1100 samochodów pożarniczych, śmigłowce, 50 cystern kolejowych i 6 lokomotyw, a także sprzęt ciężki taki jak: czołgi,
pługi i spychacze. W sumie w akcji gaśniczej brało udział około 10 000
osób. Zniszczenia na terenie nadleśnictw: Rudy Raciborskie, Rudziniec
i Kędzierzyn miały cechy klęski ekologicznej. Spłonęło łącznie 9062 ha,
6212 ha w ówczesnym województwie katowickim, 2850 ha w ówczesnym województwie opolskim.
(źródło: wikipedia)

Ekosystem – naturalna jednostka ekologiczna, którą tworzy biocenoza (rośliny, grzyby i zwierzęta)
oraz biotop;
Ekologia – nauka badająca wzajemne stosunki pomiędzy organizmami (roślinami, grzybami i zwierzętami) oraz zespołami organizmów a ich środowiskiem;
Ekotyp – rasa, forma ekologiczna, ogół populacji jednego gatunku,
zajmujący pewien obszar, wytwarza się pod wpływem długotrwałego oddziaływania odmiennych
czynników ekologicznych.
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1. jest zły i ma ostre kły
2. ma czerwone korale
3. jest bardzo pracowita i robi pyszny miód
4. opiekuje się lasem
5. potrzebna do życia
6. leśne owoce
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Rudzkie 21.08.2013

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Halembie u zbiegu ulic Kochłowickiej/Ignacego Kaczmarka z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa
własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 1008 m2 – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, obejmująca stanowiące całość gospodarczą nw.
działki, położone w Rudzie Śląskiej-Halembie, u zbiegu ulic Kochłowickiej/Ignacego Kaczmarka, obręb Stara Kuźnia, k.m.
2:
– nr 2796/123 o powierzchni 835 m², KW nr GL1S/00020285/5, w dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe
związane z inna nieruchomością, dział IV jest wolny od wpisów,
– nr 2800/123 o powierzchni 86 m², KW nr GL1S/00043631/3, dział III i IV są wolne od wpisów,
– nr 2799/122 o powierzchni 87 m², KW nr GL1S/00021410/8, dział III i IV są wolne od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowa
nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z nieuciążliwą funkcją usługową oraz
fragmentarycznie teren ulic dojazdowych (symbol planu MNU1 i KD1/2).
Nieruchomość posiada nieregularny kształt, jest niezagospodarowana, niezabudowana, położona
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i terenów zielonych, jest porośnięta trawą i nielicznymi
drzewami, delikatnie obniża się w kierunku północno-wschodnim.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Kochłowickiej i Ignacego Kaczmarka. Dojazd
do zbywanego terenu, ze względu na charakterystykę układu drogowego, bliskie sąsiedztwo skrzyżowania dróg oraz
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, powinien się odbywać od ulicy Ignacego Kaczmarka, a zjazd należy
zlokalizować przy granicy z działką nr 1719/1. Obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 8,00
m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Kochłowickiej i co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Ignacego
Kaczmarka. Obszar o oznaczeniu KD1/2, zlokalizowany na części działki nr 2800/123 nie stanowi pasa drogowego drogi
publicznej.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami upłynął w dniu 25.07.2013 r.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 131.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej
w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie
do dnia 18.09.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości podanej w pełnej treści ogłoszenia, przelewem na konto (za
datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) i przedłożą Komisji
Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia 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 dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra
właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów
i usług wg obowiązującej stawki podlega 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 21), tel. 32 244-90-56.
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informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II
6 (II piętro, obok pokoju 222) wykazu niezabudowanej
nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy
Solidarności, stanowiącą działkę nr 617/3 o powierzchni
551 m2, obręb Stara Kuźnia, karta mapy 1, KW nr
GL1S/00017651/8, która zostanie sprzedana w drodze
przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia
14.08.2013 r. do dnia 3.09.2013 r., na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro,
obok pokoju 222) wykazu niezabudowanej nieruchomości
gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy
Zajęczej, stanowiącej działkę nr 5112/422 o powierzchni
843 m2, obręb Bielszowice, karta mapy 3, KW nr
GL1S/00020423/5, która zostanie sprzedana w drodze
przetargu – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta.
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 Centralne ogrzewanie, wod.-kan., gaz. – sprzedaż, usługi. Tel. 501-727-479, 32 248-75-41 po
18.00.

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

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

 Wirek, dwupokojowe, 40 m2, 80 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 SERWIS AGD – naprawa pralek. Tel. 530412-007.

 Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 91 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Wirek, trzypokojowe, 47 m , 130 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2


Potrzebujesz gotówki? KREDYTY
gotówkowe oraz konsolidacyjne. Wystarczy
dowód osobisty. Tel. 731-35-35-35.
 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408, 32 25297-79.
 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-83-5581.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel.
607-969-200.

 Ruda, dwupokojowe, 40 m2, 80 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 W Rudzie Śl. – NOWE domy szeregowe i bliźniaki, Halemba i Kochłowice od 94 m2, od 265 tys., www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 32 242-06-09,
605-731-250.
 Ruda Płd. – PILNIE sprzedam dwupokojowe 43 m2, 99 tys. GABRIEL, tel. 607706-692.
 Wirek –sprzedam 37 m2, 45 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.
 Sprzedam mieszkanie Godula-Latki. Tel.
696-163-767.
 Do wynajęcia dwupokojowe. Tel. 519364-658, po 17.00.

 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605560-605.

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

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.

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

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

 Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie
umeblowane na Halembie, I piętro. Tel.
660-961-589.

 Meble na wymiar. Tel. 32 244-09-60.
 Domofony, serwis RTV, tel. 500-540-743.
 Kredyty gotówkowe/konsolidacyjne/oddłużeniowe 50.000 rata 298 zł, tel. 32 740-91-58, 667575-757.
 Masz problemy w bankach DZWOŃ!!! 50 tys.
rata 800 zł – tel. 782-770-077.
 Nie otrzymałeś kredytu zadzwoń. Niskie raty
– tel. 782-770-077.
 Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517-260780.
 Drobne usługi remontowe. Tel. 696-045930.
 Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 501-281222.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne,
kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje
c.o., remonty. Tel. 32 244-40-90, 784-699-569.


Skup samochodów za gotówkę.
Tel. 505-049-833.
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 793-780-654.
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
 Skup samochodów wszystkich marek, stan obojętny. Tel. 32 275-05-47,
603-534-003.
 Skup samochodów wszystkich marek.
Tel. 515-533-560.

PRACA

 Poszukuję pracownika do prac remontowych. Tel. 602-445-909.
 Firma Admar z Rudy Śląskiej zatrudni
kobiety na stanowisko pakowacz-zgrzewacz
– branża spożywcza. Wymagania: aktualna
książeczka sanitarno-epidemiologiczna. CV
składać na adres: admarpraca@onet.pl. Pytania: 731-454-805 w godz. 9.00-12.00
 Fryzjerkę zatrudnię. Ruda Śląska, tel.
509-737-781.

RÓŻNE
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.

 Dam pracę, Ruda Śląska-Halemba, ul. J.
Brzechwy 21 c, Saladyn Kebab. Tel. 793424-924.

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607-912559.

 Firma „PUMAR HYDRAULIKA” z
Siemianowic Śląskich zatrudni do pracy
pod ziemią dozór górniczy, elektryczny i
mechaniczny, elektryków, górników,
strzałowych i ślusarzy. Tel. 32 73-59178, 32 73-59-179.

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.

 Pracowników budowlanych, murarzy-tynkarzy oraz kierownika budowy z doświadczeniem, Ruda Śląska, tel. 32 242-24-11.

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

 Opiekunka z doświadczeniem zaopiekuje
się osobą starszą, tel. 606-224-523.
 Telefoniczne pozyskiwanie klientów. Tel.
730-001-591.
 Przyjmę pracownika do sklepiku szkolnego, najchętniej emeryta rencistę z okolic Bytomskiej. Tel. 887-071-214, 608-425-216.

 Do wynajęcia mieszkanie w Rudzie Południowej. Tel. 603-928-105.
 Sprzedam M-3, Bykowina, Kopalniana,
pow. 43 m2. Tel. 791-539-559.
 Do wynajęcia lokal handlowy 25 m2, po
kapitalnym remoncie, rynek Kochłowice.
Tel. 698-735-443.

NAUKA
 Bezpłatna Policealna Szkoła Antyterroryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 32 20327-01, 605-294-324, www.grom-ochrona.
pl.
 Agent ochrony – kursy do licencji, raty
(praca) Katowice 32-203-27-01, 605-294324, grom@grom-ochrona.pl.

LIDER W SPRZEDAŻY KAS FISKALNYCH

 Zatrudnię posiadających Licencję pracownika ochrony, praca dodatkowa na zlecenie. Teren Rudy Śląskiej, Zabrza. Tel.
606-157-423.

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

 Bykowina – sprzedam trzypokojowe
66 m2, 165 tys. GABRIEL, tel. 607-706692.

HURT-PAK
•
•
•
•

 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

U nas kupisz na odłożoną płatność bez banku

601-428-377
601-506-421

kasy drukarki ﬁskalne
SZ
oprogramowanie dla ﬁrm F KOLEN
ISK
ALN IA
wagi elektroniczne
E
czytniki i kolektory
kodów kreskowych
• Sprzedaż – Serwis – Doradztwo

GRA
TIS

!

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

PAR
TNE

R

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

 Prawa do akcji KOMPANII WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-851-852.

 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO,
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515533-560.
 Skup i sprzedaż używanych podręczników, Halemba, Solidarności 7,
zegarmistrz obok poczty, Grodzka 4,
sklep papierniczy.
 Sprzedam pianino. Tel 696-163-767.

ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

DOMY


KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405.
ANEL.
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 Zatrudnię mechanika samochodowego.
Może być emeryt. Halemba i okolice. 508314-701.

DZIAŁKI

NIERUCHOMOŚCI

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

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

MOTORYZACJA

WYNAJEM

OGŁOSZENIA DROBNE

WIADOMOŚCI RUDZKIE 21.08.2013

LOKAL

OGŁOSZENIA

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
Dom wolno stojący Wirek
212/1425
435 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 258/750
550 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 252/680
780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 250/682
460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula
240/508
499 000 zł
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 749 m2
2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 763 m
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 801 m2
98 zł/m2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 814 m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 956 m2
98 zł/m2
40 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom
29 m2
29 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Orzegów
33 m2
99 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Godula
36 m2
95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
39 m2
65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
43 m2
2
125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
47 m
120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bykowina
48 m2
2
105 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
55 m
153 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Godula
63 m2
205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
78 m2
2
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda
95 m
69 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
113 m2
1100 zł/m-c
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
62 m2
2
800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula
54 m
1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek
44 m2
900 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
36 m2
980 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Wirek
29 m2
199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2
1200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2
3000 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
90 m2
55 tys.
Ruda Śl.-Bykowina
200 m2

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
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Łucznictwo

Pucharowe strzelanie
Trzecia runda Pucharu Polski FIELD
rozegrana w ostatnią niedzielę w Toszku zwieńczyła cykl zawodów mających
na celu wyłonienie zdobywców Pucharu Polski w tej trudnej odmianie sportu
łuczniczego. Tak jak w poprzednich
rundach, tak i teraz zawodnicy UKS-u
GROT odegrali w zawodach główne
role.
Dobry występ niedzielny zsumowany z wynikami z dwóch wcześniejszych
rund (w Stolarzowicach i w Jaworzu)
znalazł swoje odzwierciedlenie w koń-

cowych lokatach całego cyklu Pucharu
Polski FIELD na rok 2013.
W kategorii „łuk klasyczny-kadet”
pierwsze miejsce zajął Szymon Porębski, dzięki czemu obronił Puchar Polski
z roku ubiegłego. Drugie miejsce zajął
Mateusz Porębski, a trzecie ich młodszy kolega klubowy – Bartłomiej Rymarz. Wysoką, czwartą pozycję zajął
w swoim debiucie w pucharowym cyklu nasz najmłodszy reprezentant – Sebastian Ziętek. W kategorii „łuk klasyczny-kadetka” trzecie miejsce zajęła

Piłka nożna – klasa okręgowa, grupa II

Rozstrzelany Jastrząb
Jastrząb Bielszowice – Warta Zawiercie 1:8 (0:3)
Mecz z Wartą był pierwszym spotkaniem Jastrzębia w lidze. Drużyna z Bielszowic przegrała to spotkanie różnicą siedmiu bramek.
Od początku spotkania to goście zdawali się być zespołem bardziej doświadczonym i lepiej grającym piłką. W tej części
gry bramki dla gości zdobyli Sołtysik i Radosz. Temu drugiemu sztuka ta udała się
dwa razy.
Inny obraz gry zobaczyli kibice na początku drugiej połowy, piłkarze z Bielszowic dłużej utrzymywali się przy piłce, lecz
nie poskutkowało to dogodnymi sytuacja-

mi strzeleckimi. Warta zaczęła strzelać od
65 minuty, kiedy to ładną bramkę zdobył
Leks. Od tego czasu lepsza była drużyna
gości, ale to Jastrząb zdobył bramkę. Faulowany w polu karnym został Foryś i sam
poszkodowany zamienił jedenastkę na
bramkę. Od tego czasu bramki strzelali już
tylko gracze Warty – w 75 minucie Sołtysiak, w 80 minucie Mąka, osiem minut
przed końcem samobójczego gola strzelił
Szymański, a wynik na 1:8 ustalił Karpiński.
– Trudno mi oceniać to spotkanie, wynik
mówi chyba sam za siebie. Na razie można
przypuszczać, że będziemy się chyba bronić
przed spadkiem niż walczyć o jakieś wyższe

Sport

www.wiadomoscirudzkie.pl

Justyna Wyciślik. W kategorii „łuk klasyczny-seniorka”
powtórzyła
to
Agnieszka Taras, zajmując również
trzecią lokatę.
W kategorii „łuk bloczkowy-seniorka” Anna Dubiel-Schramm uplasowała
się na swoim ulubionym drugim miejscu, podobnie jak Michał Kopeć startujący w kategorii „łuk bloczkowyOPEN”.
W końcowej klasyfikacji zespołowej, która była wykładnikiem sumy
punktów zdobytych przez wszystkich
zawodników we wszystkich rundach
Pucharu Polski, ulegliśmy minimalnie
naszym rywalom z zaprzyjaźnionego
klubu „Tempo” Stolarzowice i zajęliśmy drugie miejsce.

cele – mówił po meczu Krzysztof Szymański, obrońca Jastrzębia Bielszowice.
Pionier Ujejsce – Jastrząb Ruda Śląska 3:0 (0:0)
W sobotę piłkarze z Bielszowic nie
przegrali już tak ogromną różnicą bramek, jednak przegrana 3:0 z Pionierem
Ujejsce na pewno chwały podopiecznym Jacka Janiaka nie przynosi.
Mecz w pierwszej połowie był wyrównanym widowiskiem. Na wyróżnienie zasłużyli Rafał Guśtak, Rafał
Mikuła, Sebastian Kubiak i Adrian Foryś. Ten ostatni musiał zejść w 50 minucie, co przełożyło się na gorszą grę
rudzian w drugiej części spotkania.
Pierwsza bramka dla gospodarzy padła na początku drugiej połowy. W następstwie tego zdarzenia drużyna Jastrzębia otworzyła się i spowodowało
to stratę kolejnych dwóch goli.

Świetny występ w Toszku przełożył się na dobre lokaty w ogólnej klasyfikacji Pucharu
Polski. 
Foto: arch.

Wędkarstwo

Mistrzowski rzut
Sandomierz w dniach 9-11 sierpnia
okazał się szczęśliwym miejscem dla
13-letniego wędkarza Roberta Mirka
z koła wędkarskiego nr 92 w Rudzie Śl.Halembie. Rudzianin wówczas został mistrzem Polski kadetów w wędkarstwie
rzutowym.
– By wziąć udział w tych zawodach Robert musiał przejść bardzo ciężkie eliminacje. W konkurencjach rzutowych liczy
się dobry czas i precyzja, na szczęście zawodnik z naszego koła podczas tego turnieju stanął na wysokości zadania – tłumaczy Dariusz Ciacia, opiekun młodzieży
koła nr 92 Polskiego Związku Wędkarskiego w Rudzie Śląskiej-Halembie.

Robert Mirek ma już na swoim koncie
wicemistrzostwo w wędkarstwie spławikowym.
Foto: arch.
REKLAMA

Sport

Piłka nożna – IV liga, grupa I

Cztery punkty Grunwaldu
Grunwald Ruda Śląska –
MLKS Woźniki 1:0 (1:0)
Po zremisowanych derbach na
wyjeździe, piłkarzom Grunwaldu
Ruda Śląska przyszło w środę
zmierzyć się na własnym boisku
z drużyną MLKS Woźniki. Bramkę na wagę zwycięstwa z rzutu
wolnego w 17 minucie strzelił
Szczypior.
– Gra ewidentnie nam się nie
klei. Ale strzeliliśmy bramkę i bę-

dziemy chcieli dowieźć ten wynik
do końca. Piłkarze z Woźnik są
obecnie na fali, wygrali ostatni
mecz, więc ciężko się z nimi gra –
mówił w przerwie Dariusz Kot, zawodnik Grunwaldu.
W drugiej części gry to goście
przejęli inicjatywę, lecz mimo
groźnych akcji nie udało im się
zmienić końcowego wyniku.
Przyszłość Ciochowice
– Grunwald Ruda Śląska 0:0

Piłka nożna – klasa okręgowa, grupa I

Urania w kratkę
Sokół Orzesze – Urania Ruda
Śląska 2:1 (1:0)
Piłkarze Sokoła im dalej w mecz,
dochodzili do coraz lepszych sytuacji i to w końcu musiało przynieść
prowadzenie – ładne i bardzo czytelne dośrodkowanie wykorzystał
stojący na szóstym metrze zawodnik gospodarzy, co w efekcie dało
wynik 1:0.
Dwie zmiany od początku drugiej
części gry a także reprymendy
w szatni początkowo skutkowały
bardziej agresywną grą. Niestety
i na to znaleźli odpowiedź gospodarze – po rzucie rożnym i główce na
przeciwnej stronie zrobiło się 2:0.
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Zawodnicy Uranii na te gole odpowiedzieli w 70 minucie, gdy Baron
zdecydował się na indywidualne
wejście w pole karne, położył
bramkarza gospodarzy i było 2:1.
Niestety na kolejne bramki w tym
spotkaniu rudzian już nie było
stać.
Urania Ruda Śląska – Jedność
Jejkowice 3:2 (0:1)
Drugi mecz w tym sezonie na
własnym boisku Uranii znów dostarczył kibicom wielu emocji. Zawodnicy Jedności Jejkowice strzelili bramkę w 33 minucie, co zmusiło gospodarzy do bardziej otwartej gry.

W sobotę Grunwald zmierzył
się na wyjeździe z drużyną Przyszłości Ciochowice. Mimo wielu
ataków i składnej gry, rudzianom z nieprzyjaznego terenu
udało się wywieźć tylko jeden
punkt.
Nieustanne ataki gości nękały
obronę Przyszłości Ciochowice
praktycznie przez 90 minut.
W pierwszej połowie dwie świetne
okazje Kota wybronił golkiper gospodarzy. W drugiej części spotkania, kolejne składne akcje nie znajdowały odzwierciedlenia w wyniku
i po końcowym gwizdku obie ekipy
podzieliły się punktami.

Kolejne trafienia padały dopiero w drugiej połowie. Już w 53
minucie – na prawym skrzydle
Jańczak wycofał piłkę do Stawowego a ten celnie przymierzył
i był już remis. Kolejny gol także
był dla gospodarzy, w 67 minucie
Oczko podał świetnie do Miszki,
a ten pokonując bramkarza, umieścił piłkę w siatce. Niewielkie
prowadzenie rozluźniło szeregi
rudzian, czego następstwem była
bramka dla gości pięć minut
przed końcem meczu. Wydawać
by się mogło, że mecz zakończy
się remisem, jednak na jeszcze
jedną akcję zdobyła się Urania.
W 89 minucie pomiędzy obrońców wyszedł Miszka i po raz kolejny wyszedł zwycięsko z sytuacji sam na sam z golkiperem
Jedności.
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Piłkarze Grunwaldu muszą popracować nad skutecznością.

Piłka nożna – IV liga, grupa I

Remisowa Slavia

Mimo walki rudzianie wciąż nie potrafią zdobyć kompletu punktów.

Piłka nożna – klasa okręgowa, grupa II

Wirecka lokomotywa

Piłkarze Wawelu zaliczają świetny początek rundy.

Górnik 09 Mysłowice – GKS Wawel Wirek Ruda Śląska 0:1
W drugim meczu w tym sezonie
zawodnicy Wawelu Wirek zmierzyli się z Górnikiem 09 Mysłowice na
wyjeździe.
Po pierwszej połowie wydawało
się, że Wawel pewnie wygra z gospodarzami. Doskonałych okazji
nie wykorzystali Jaromin i Lokaj.

Zamiast 3:0 zawodnicy Wawelu zeszli na przerwę tylko z jednobramkową zaliczką. W 23 minucie z rzutu wolnego piłkę do siatki posłał
Pyc.
W drugiej części gry w szeregach
rudzian zapanował chaos i obraz gry
diametralnie się zmienił. Lecz mimo
gorszej dyspozycji gracze z Wirku
dowieźli zwycięstwo do końca.

GKS Wawel Wirek Ruda
Śląska – Unia Ząbkowice 1:1
Po
dwóch
zwycięstwach
wszyscy w klubie nastawiali się
na kolejne zdobycze. W sobotę
rudzianie zmierzyli się na własnym boisku z Unią Ząbkowice
i pomimo coraz śmielszych ataków zdołali wywalczyć tylko
remis.
Zawodnicy Wawelu rozpoczęli pierwszą połowę dość niemrawo, w efekcie czego szybko
stracili gola. W 26 minucie po
dobrej akcji gości do bramki trafił Gmaj. Na szczęście gospodarze otrząsnęli się i już cztery minuty później po płynnym ataku
środkiem pola piłkę dostał D.
Majnusz i pokonał golkipera
Unii soczystym strzałem w prawy róg bramki.
W drugiej części gry zawodnicy Wawelu z minuty na minutę
coraz groźniej atakowali. Jednak
pomimo przewagi nie udało im
się przechylić szali zwycięstwa
na swoją stronę.
– Myślę, że ten remis jest ze
wskazaniem na nas. W drugiej
połowie stworzyliśmy dwie klarowne sytuacje, szkoda że z tego
nic nie wyszło. Znamy swoją
wartość, widać że jest to już inna
drużyna Wawelu. Ten jeden
punkt w dzisiejszym meczu trzeba przyjąć z pokorą – mówił po
meczu Jarosław Zajdel, trener
Wawelu Wirek.

Slavia Ruda Śląska – Przyszłość Ciochowice 0:0
Slavia po meczu pełnym walki
i niedokładności zremisowała na
własnym boisku z Przyszłością
Ciochowice.
Początek spotkania nie zapowiadał, że zakończy się ono wynikiem
bezbramkowym. Akcjom Slavii
i Przyszłości brakowało jednak dokładności. W pierwszej części gry
na pewno warty odnotowania był
strzał M. Rejmanowskiego z pola
karnego.
W drugiej połowie mecz zaostrzył się, jednak spowodowało to
jedynie więcej przerw w grze, które
spowolniły widowisko.
– Były sytuacje, ale jest 0:0 i mamy punkt. Odczuwamy lekki niedosyt, bo graliśmy u siebie – mówił
Michał Skorupski, obrońca Slavii.

Lot Konopiska – Slavia Ruda
Śląska 0:0
W następnej kolejce przeciwnikiem Slavii była drużyna Lotu
Konopiska. Na boisku rywala
rudzianie zanotowali trzeci remis w tym sezonie.
Przewaga drużyny Slavii była bardzo widoczna w wymiarze całego spotkania. Jednak
niedyspozycyjność
napastników nie pozwoliła odnieść
zwycięstwa rudzianom. Najlepszą okazję w pierwszej części
gry miał Skorupski, który nawet umieścił piłkę w siatce, lecz
arbiter dopatrzył się pozycji
spalonej.
W drugiej połowie Slavia
wciąż atakowała, jednak dwóch
dogodnych okazji nie wykorzystał Kowalik.

Kalendarzyk kibica
Piłka nożna – IV liga, grupa I
24.08. godz 17.00 Grunwald Ruda Śląska – LKS Kamienica Polska
24.08. godz 17.00 Slavia Ruda Śląska – Gwarek Tarnowskie Góry
Piłka nożna – klasa okręgowa, grupa I
24.08. godz 17.00 Rymer Rybnik – Urania Ruda Śląska
Piłka nożna – klasa okręgowa, grupa II
24.08. godz 17.00 Strażak Mierzęcice – Wawel Wirek
24.08. godz. 17.00 Jastrząb Bielszowice – Pogoń Imielin

Kolumnę sportową zredagował Robert Połzoń
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Zadowolenie naszych Klientów
jest dla nas najważniejsze!
– Pracuje Pan tutaj od niedawna?
– W ﬁrmie AUTO-BUD zatrudniłem się niedawno, ale w zawodzie
mechanika pracuję od dziesięciu lat.
Już wcześniej słyszałem na temat tej
ﬁrmy wiele dobrego, a teraz przekonałem 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 błędów. Mam wieloletnie doświadczenie w montażu instalacji gazowych.
To jest kolejna dziedzina usług, którą chcemy rozwijać.
– Warto zainwestować w instalację gazową?
– Wiele osób decyduje się ostatnio na zamontowanie w swoim samochodzie instalacji gazowej. Ma
to głównie związek ze stale rosnący-

mi cenami paliw. Gaz jest w dalszym ciągu prawie dwukrotnie tańszy od benzyny oraz oleju napędowego. Jednak aby cieszyć się tańszym tankowaniem, należy pamiętać
o kilku bardzo ważnych rzeczach.
Pierwszą z nich jest wybór dobrej
ﬁrmy, która zajmuje się montażem
instalacji gazowych. Niejednokrotnie spotykamy się z instalacją urządzenia niepasującego do danego
modelu samochodu. Taki stan rzeczy może nieść ze sobą przykre konsekwencje. Najpoważniejszą z nich
jest uszkodzenie silnika. Jeśli tak się
stanie, czeka nas spory wydatek.
Oczywiście ta kwota jest uzależniona od modelu auta, ale można być
pewnym tego, że liczona będzie ona
w tysiącach złotych. Ważne jest także odpowiednie wyregulowanie instalacji gazowej, aby właściwie
współpracowała ona z silnikiem. W
tym aspekcie najważniejsze jest doświadczenie montera.
– O czym jeszcze muszą pamiętać właściciele samochodów posiadających 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 uchronić przed większymi wydatkami
w przyszłości. Niejednokrotnie zdarza się, że tankujemy na stacjach,
które według nas dbają o jakość paliwa. Nie zawsze tak jest, co my me-

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

Michał Kozłowski,
kierownik Okręgowej
Stacji Kontroli
Pojazdów na Goduli
tel. 506-113-356
– W związku z tym, że obserwujemy ostatnio wzmożone zainteresowanie montażem instalacji gazowych, przygotowaliśmy dla naszych Klientów bardzo atrakcyjną ofertę. Cena
montażu sekwencyjnej instalacji
LPG zaczyna się już od 1850
złotych. Koszt założenia instalacji gazowej w starszych samochodach wynosi od 1450 złotych. Dodatkowo przy zamontowaniu instalacji gazowej u nas,
Klient otrzyma do 30 litrów gazu gratis. Oprócz niskich cen
oczywiście oferujemy także swoje wieloletnie doświadczenie
i fachowość.

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
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PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
POJAZDÓW MECHANICZNYCH

• Stacja LPG SIGMA • Usługi transportowe
• Serwis klimatyzacji • Diagnostyka komputerowa
• Geometria kół
• Montaż i serwis instalacji LPG

