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XXXV Halembska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę przechodzi do historii. W tym roku na Jasną Górę wyruszyło ponad 270
wiernych. Jak co roku w czwartek odbył się dzień halembski, w piątek pielgrzymi udali się w drogę powrotną.

Jubileuszowe pielgrzymowanie

W tym roku w pielgrzymce udział wzięło 270 wiernych. 

– Tyle kilometrów w nogach i tyle
uśmiechu na twarzach, to musi być
siła Ducha Świętego – tymi słowami ks. Jan Myśliwiec przywitał
uczestników XXXV Halembskiej
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę,
którzy w sobotę wieczorem wrócili
do Rudy Śląskiej. Pątnicy pokonali
piechotą 160 km w pięć dni.
Wśród nich Bożena Łebek, która pielgrzymowała po raz dziesią-

Foto: Łukasz Leder

ty. W tym roku ze swoją 11-letnią
córką.
– Pogoda była dla nas niezwykle
łaskawa. Obawialiśmy się deszczu,
bo mokre nogi to najgorsze, co może zdarzyć się pielgrzymowi. Ale
skończyło się na szczęście tylko na
obawach – relacjonuje przebieg
pielgrzymki pani Bożena. Zapytana o wyjątkowość tegorocznej
pielgrzymki szybko odpowiada: –

Dla mnie każda pielgrzymka jest
wyjątkowa, bo co roku niosę wyjątkowe intencje. Każda pielgrzymka
jest dla mnie ważna, każda inna.
Jej siłą są ludzie, którzy biorą
w niej udział od lat. Mamy swój
słownik, swoje pieśni, słowa – klucze, które można usłyszeć tylko
u nas.
Na pielgrzymów czekali proboszczowie trzech halembskich

parafii: – Dziękuję za to wspaniałe
świadectwo wiary, w tym szczególnym roku, roku wiary – zwrócił się
do pielgrzymów ks. Bernard
Drozd, proboszcz parafii Matki
Bożej Różańcowej w Halembie.
Piesi pielgrzymi wyruszyli do
Częstochowy w poniedziałek.
W czwartek dołączyli do nich pozostali, by uczestniczyć w dniu halembskim na Jasnej Górze. Tradycyjnie rudzianie spotkali się w Sali
Ojca Kordeckiego na wspólnym
śpiewaniu.
– To wyjątkowe miejsce i wyjątkowy czas. W dniu halembskim
wszyscy łączymy się we wspólnej
modlitwie i śpiewie, to chwile nie
do zapomnienia – mówił Łukasz
Leder, który pielgrzymował po raz
dziewiąty.
W piątek ci, którym starczyło
sił, wyruszyli pieszo w drogę powrotną do Halemby, niosąc do
swoich domów błogosławieństwo
i łaski Czarnej Madonny. W jubileuszowej XXXV Halembskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę w
tym roku wzięło udział ponad 270
wiernych. W ubiegłym roku
pielgrzymowało 250 osób. Z danych statystycznych pielgrzymki
wynika, że najwięcej pątników liczyły pielgrzymki w 1984 i 1986
roku.
Monika Herman-Sopniewska

Różowa noc
str. 9

MCK nabiera
blasku
str. 12

REKLAMA

Problem z odpadami?
Chętnie pomożemy – Zadzwoń!
32 248 10 81-83 wew. 251
32 342 30 29
Biuro Obsługi Klienta PUK
czynne:
pn, wt, śr, pt: 8:00-16:00
czw: 8:00-16:30
puk@toensmeier.pl

Niebieskie
rozgrywki
str. 23

DYSTRYBUTOR

Zapraszamy
punkty handlowe
do współpracy
str. 7

2

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 28.08.2013

KRONIKA TYGODNIA

Zatrzymany kibic
Po bójce na gdyńskiej plaży, pomiędzy meksykańskimi żeglarzami a kibicami
Ruchu Chorzów, policja
wciąż ustala fakty. Wśród
zatrzymanych w tej sprawie
znajduje się mieszkaniec
Rudy Śląskiej. 29-letni mężczyzna jest trzecią osobą zatrzymaną, którą zarejestrowały kamery monitoringu
po niedzielnej (18.08.) bójce
w Gdyni. Mężczyznę zatrzymano w Rudzie Śląskiej
i przewieziono do Komendy
Policji w Gdyni, gdzie usłyszał zarzuty pobicia i udziału
w zdarzeniu. W czwartek
(22.08.) zapadła decyzja
o jego tymczasowym areszcie na trzy miesiące. Grozi
mu pięć lat więzienia. Stowarzyszenie Kibiców Ruchu
Chorzów „Niebiescy” wystosowało
list
otwarty
w sprawie postępowania
prawnego po zdarzeniach
w Gdyni.

Statystyki
Urodzenia
Zgony 
Małżeństwa 
Rozwody 

– 43
–15
– 36
–6

Wydawałoby się, że przenoszenie danych do Internetu jest wygodą i dużym ułatwieniem. Jednak czasem do systemu wkrada
się błąd. Najpoważniejszy i szczególnie niekorzystny okazuje się wtedy, gdy chodzi o zdrowie.

Perypetie w przychodni
– Problem pojawił się, gdy mój
syn poszedł ostatnio do przychodni
na ulicy Radoszowskiej w Kochłowicach. Osoba w rejestracji odmówiła mu przyjęcia do lekarza, bo
nie było go w systemie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień
Świadczeniobiorców – przyp. red.).
Syn jest w trzeciej klasie gimnazjum, więc do lekarza chodzi sam.
W przychodni powiedziano chłopcu, że skoro nie ma go w systemie,
rodzice moją mu wypisać oświadczenie i wtedy zostanie przyjęty. Z tego co wiem, to nie jest to jednorazowy przypadek – tak przedstawił
sprawę w naszej redakcji pan Andrzej. Podczas rozmowy cały czas
podtrzymywał, że zgłasza ten problem jako przestrogę dla mieszkańców, by wiedzieli jak zachować się
w podobnej sytuacji.
– Trochę mnie to zdziwiło, bo
przecież dzieci są ubezpieczone
obowiązkowo. Syn jest alergikiem
i jeszcze miesiąc temu dostał receptę, dlatego myślę, że system
musiał go po prostu nie widzieć.
Co więcej, moje dziecko ma w tej
przychodni kartotekę od lat i trochę wątpię w to, że gdyby nawet

ubezpieczenie miało wygasnąć, to
żeby była to kwestia jednego miesiąca – dodał pan Andrzej.
Jak to jest z ubezpieczeniem
dzieci i czy był to wynik błędu, zapytaliśmy w śląskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.
– Dzieci do 18. roku życia mają
prawo do opieki zdrowotnej niezależnie od tego, czy są ubezpieczone, czy nie. Ustawa stanowi jednak, że podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia, co oznacza, że
muszą być do ubezpieczenia zgłoszone. Dziecko może być zgłoszone
do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny lub jako podopieczny instytucji, czy uczeń. Jeśli
dziecko nie ma żadnego z tych tytułów do ubezpieczenia, Ustawa daje
mu prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej jako dziecku nieubezpieczonemu do 18. roku życia –
tłumaczy Marek Kopczacki, rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Katowicach.
– 1 sierpnia wystąpiły utrudnienia związane z awarią systemu informatycznego – być może wspomniana sytuacja miała miejsce te-

eWuś pozwala na natychmiastowe potwierdzenie możliwości korzystania ze świadczeń
finansowanych przez NFZ.
Foto: arch.

go dnia. Przerwa spowodowana
była przyczynami natury technicznej, niezależnymi od NFZ. Pełna
funkcjonalność eWUŚ i ZIP została
już przywrócona – zapewnia rzecznik.
Gdy taka sytuacja zdarzy się ponownie i podczas wizyty w szpitalu
czy przychodni eWUŚ nie będzie
potwierdzał naszego prawa do
świadczeń (a wiemy, że je mamy),

nie ma powodu do obaw o to, że
nie zostaniemy przyjęci do lekarza.
Swoje ubezpieczenie można potwierdzić poprzez przedstawienie
dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń lub przez złożenie
pisemnego
oświadczenia
o przysługującym prawie do świadczeń i okazać dowód osobisty, prawo jazdy czy legitymację szkolną.
Agnieszka Pach
REKLAMA

W Polsce krew oddawana jest honorowo. To cenny dar, który można ofiarować
na rzecz drugiej osoby. Od 55 lat tym darem dzielą się członkowie Klubu HDK im.
H. Dunanta. Z tej okazji 28 września odbędą się uroczystości jubileuszowe.

Krew – najcenniejszy dar
– W tym roku nasz klub obchodzi jubileusz 55-lecia. Jako jedyny w Polsce
działa nieprzerwanie od początku rejestracji. Klub jest pochodzenia górniczego i zachował się od 1958 roku – tłumaczy Andrzej Krzyjszczyk, prezes
Klubu HDK im. H. Dunanta przy
RSM.
Taki jubileusz jest powodem do dumy. Od ponad pół wieku potrzebujący

mogą liczyć na krew z Rudy Śląskiej.
Jest to bardzo cenny dar, gdyż krwi stale brakuje, a nie każdy ma odwagę, by
się nią dzielić.
– Nie odmawiamy nikomu pomocy.
Bierzemy też udział w akcjach z innych
miast. Ostatnio dostaliśmy apel mailowy z Gorzowa, że pewna osoba pilnie
potrzebuje krwi. Trzy osoby z Rudy Śląskiej ją oddały – dodaje.

– Oddaję krew od 2002 roku.
Sam podjąłem taką decyzję
i teraz zachęcam do tego starszego
syna. Nie patrzę na to w ten sposób, że ktoś potrzebuje pomocy,
ale że chcę i i mogę pomóc – tłumaczy Paweł Kornecki, który od
2002 roku oddał ponad 18 l krwi.
Aby oddać krew można skorzystać z licznych akcji prowadzonych przez Klub HDK im. H. Dunanta lub w udać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach.
Przy tej okazji można również zarejestrować się jako dawca szpiku
kostnego.
Agnieszka Pach

Ruda Śląska, ul. Wojska Polskiego 12/2 w godz. 8.00-12.00
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ZBLIŻENIA
Mijają dwa miesiące od wejścia ustawy śmieciowej w życie. Ustawy, która miała spowodować, że w mieście nie będzie dzikich wysypisk, przepełnionych kontenerów i gdzie normą jest selekcjonowanie śmieci. Niestety wciąż tak nie jest... O zmianach związanych z ustawą śmieciową rozmawiamy z Rafałem Pamułą
– prezesem Regionu Polska Południowa, TEW Grupa Toensmeier.

Rewolucja śmieciowa trwa...
Monika Herman-Sopniewska – monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl
do końca przyszłego miesiąca zakończymy ten temat i kosze na śmieci staną wszędzie tam gdzie są potrzebne.
Z pojemnikami jest też inny problem.
Nie ma ich po prostu na rynku. Proszę
sobie wyobrazić, że cała Polska szuka
dziś pojemników. Licząc się z tym, że
będziemy ich potrzebować i że będzie
na nie ogromne zapotrzebowanie, zamówiliśmy je u dostawców już w lutym. Niestety, ci po prostu nie wyrabiają się z zamówieniami.
– ,,Rewolucja śmieciowa” trwa,
choć czasem trudno w to uwierzyć,
szczególnie mieszkańcom Rudy Śląskiej. Naszą skrzynkę redakcyjną
zalała fala interwencji o niewywożonych śmieciach, brakach kubłów na
selekcjonowane odpady, pojawiają
się również kolejne informacje o dzikich wysypiskach. Jednym słowem
problem jest.
Rafał Pamuła – prezes Regionu Polska Południowa, TEW Grupa Toensmeier.

– Panie Prezesie, zauważa Pan jakieś zmiany związane z ustawą śmieciową?
– Oczywiście, że tak. Przede wszystkim obserwujemy duży wzrost ilości
odpadów selektywnych – i to jest niewątpliwie sukces. Przypominam, że
takie były przecież cele ustawy śmieciowej, żeby mieszkańcy zaczęli selekcjonować śmieci. Choć z drugiej strony
muszę podkreślić, że wielu mieszkańców Rudy Śląskiej już od dawna segregowało odpady. Ale teraz naprawdę
widać, że rudzianie wzięli sobie do serca założenia ustawy. Żeby nie być gołosłownym, podam dane dotyczące
szkła. Otóż proszę sobie wyobrazić, że
w lipcu zebraliśmy go cztery razy więcej niż w czerwcu! Ale to nie wszystko.
Odebraliśmy również rekordową ilość

W PUK-u zwiększono liczbę pojazdów o 35%.

odpadów
wielkogabarytowych.
W lipcu było ich prawie dwa razy
tyle, co w czerwcu. Widać, że ludzie
nie pozbywają się starych mebli
w lesie, ale wyrzucają je w przeznaczonych do tego miejscach i w określonym czasie. I to również jeden
z zamierzonych efektów tej ustawy.
Proszę sobie wyobrazić, że tylko
z jednej posesji odebraliśmy w lipcu
ponad 70 worków z plastikiem, a z innej ponad 50 z biomasą!
Od początku staraliśmy się jak najlepiej przygotować do wyzwania, które
stanęło przed nami. Zamówiliśmy
sześć nowych samochodów, zwiększyliśmy w Rudzie Śląskiej liczbę pojazdów o 35%. Zwiększyliśmy też liczbę
zaangażowanych pracowników o około 20%. To jest związane ze zwiększo-

w niej odnaleźć. Ludzie dopiero się
uczą zmian, jest wiele nowości. Do tej
pory nasi klienci dzwonili do nas ze
skargami, czy interwencjami. Teraz
dzwonią bezpośrednio do Urzędu Miasta – to komplikuje przepływ informacji. Dlatego chcę przypomnieć, że w naszej spółce wciąż działa Biuro Obsługi
Klienta, do którego można kierować
wszelkie interwencje i sprawy. Powiem coś, co Panią zaskoczy. Bardzo
jesteśmy wdzięczni mieszkańcom za
te telefony. Będziemy jeszcze bardziej
wdzięczni, kiedy będą dzwonić do nas
bezpośrednio. Dzięki tym telefonom
możemy być jeszcze skuteczniejsi
w działaniu, możemy być po prostu
lepsi!
Ale musimy również pamiętać
o tym, że najwięcej zamieszania robią
ludzie, którzy dotychczas nie korzystali z usług żadnej firmy wywożącej

Foto: MHS

ną ilością odpadów segregowanych.
Postawiliśmy dodatkowo 3,5 tysiąca
pojemników na wyselekcjonowane
śmieci i jesteśmy jeszcze przez cały
czas na etapie uzupełniania tych pojemników.
– Do kiedy pojemniki się pojawią?
Mieszkańcy dzwonią w tej sprawie
również do naszej redakcji. Chcą segregować śmieci, ale nie mają do czego ich wrzucić...
– Niestety ten termin nie jest uzależniony tylko od nas. Cały czas pojawiają się nieruchomości, o których po prostu nie wiedzieliśmy. W tych miejscach, które już obsługiwaliśmy, problemu nie ma – natomiast na bieżąco
dowiadujemy się o nowych nieruchomościach. Stąd też trudno mi wyznaczyć ostateczny termin. Zakładamy, że

Foto: MHS

Interwencje należy składać do Biura Obsługi Klienta.

– Jesteśmy niezwykle wdzięczni za
sygnały od mieszkańców, bo dzięki temu jesteśmy w stanie poprawić jakość
świadczonych usług. Jeśli chodzi o nasze przygotowanie – to staramy się
wszelkim potrzebom sprostać na bieżąco. Ale nie na wszystko mamy
wpływ. O problemach z pojemnikami
już mówiłem. To oczywiście przełożyło się na bardzo duże opóźnienia,
z których to powodów my również jako firma ucierpieliśmy. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że robimy wszystko, żeby w przypadku obsługiwanych przez nas mieszkańców
Rudy Śląskiej – skutki ustawy były jak
najmniejsze. I w związku z tym przeznaczyliśmy dwa dodatkowe samochody do zajmowania się interwencjami
z jakimi zgłaszają się do nas mieszkańcy. Chcemy po prostu jak najszybciej
doprowadzić sytuację do stabilizacji.
– Czyli sytuacja nie jest stabilna?
– Nie jest tajemnicą, że jesteśmy
ciągle na etapie uruchamiania systemu. Musimy pamiętać o tym, że nie od
razu Kraków zbudowano. Przypominam, że jesteśmy świadkami „rewolucji śmieciowej”. Wszyscy staramy się

Foto: MHS

odpady. My też nie obsługiwaliśmy do
tej pory całego miasta. Tak naprawdę
po tej zmianie okazało się, że jest bardzo wiele adresów, które korzystały
z usług innych firm lub których nie obsługiwał nikt. Jest bardzo wiele sytuacji, że mieszkańcy wysyłają informację z zapotrzebowaniem na określony
pojemnik – my wysyłamy tam samochód, a na miejscu okazuje się, że ktoś
zamówił trzy pojemniki 240-litrowe,
a miejsca ma na jeden 120-litrowy.
Odmawia przyjęcia tego zamówionego – robi się zamieszanie, my tracimy
czas, a to wszystko oczywiście dużo
kosztuje. Nie chcę powiedzieć, że
działamy perfekcyjnie, ale naprawdę
staramy się, aby wszystko szło szybko
i sprawnie, a klienci byli z nas zadowoleni. Jeśli są takie sytuacje, które
powodują niezadowolenie – to jest mi
bardzo przykro i mogę obiecać, że na
przestrzeni miesiąca powinniśmy opanować sytuację. Jednocześnie proszę
osoby, które pojemnika jeszcze nie
otrzymały, by nie zrażały się tym i korzystały z pojemników na segregację
– jak tylko się pojawią.
– Dziękuję za rozmowę.
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Projekty jutra
Trójka studentów stworzyła projekty architektoniczne, które według nich doskonale wkomponowałyby się w krajobraz Rudy
Śląskiej i Zabrza. Anna Ślimak, Kamila
Szamot i Krystian Szczepek są absolwentami Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którzy chcą, by ich prace
dyplomowe stały się inspiracją dla innych.
– W ostatnich latach powstała w województwie śląskim inicjatywa: Szlak Zabytków
Techniki, promująca industrializm regionu,
wyrażająca zapotrzebowanie mieszkańców
na poszukiwanie swojej tożsamości. Z tą myślą, dojrzewającą pod okiem miłośnika „śląskości” jakim jest architekt Henryk Zubel,
powstało podłoże do zrealizowania naszych
wizji i kierunków działań, jakie naszym zdaniem, mogłyby zachodzić w regionie – tłumaczy Krystian Szczepek, jeden z projektantów.
Projekty noszą nazwę SG 2050: SilesiaXstructure, – V-CITY: Miasto Pionu
oraz Archikintecton. Ten ostatni projekt

– autorstwa Kamili Szamot – jest wizją
bramy na granicy Zabrza i Rudy Śląskiej,
jako mobilnej struktury symbolizującej
przemieszczanie się ludności pomiędzy
dawną granicą polsko-niemiecką, znajdującą się nad obecną trasą DTŚ.
– Zauważyliśmy, że u samych Ślązaków
pojawia się tendencja do krytyki regionu, czy
też niedostrzegania potencjalnych możliwości
tkwiących w ziemi śląskiej. Wśród młodego
pokolenia mało kto już pamięta nie tak odległą historię podziału terytorialnego, przechodzącego przez region granicy polsko-niemieckiej i związanych z tym problemów społecznych – mówi Krystian Szczepek. – Chcielibyśmy, żeby to, co zrobiliśmy w ramach
pracy dyplomowej, stało się początkiem, czy
też uzupełnieniem społecznej dyskusji prowadzonej nie tylko przez Polaków, ale przede
wszystkim Ślązaków, na temat znaczenia regionu śląskiego – dodaje.
Robert Połzoń

Projekty młodych architektów prezentują się imponująco.

Foto: arch.

Zabytki na czterech kołach
Dla fanów motoryzacji takie
wydarzenie to nie lada gratka.
Mieszkańcy Górnego Śląska mogli
podziwiać samochody z minionych lat, natomiast sami kolekcjonerzy mieli możliwość zaprezentowania swoich zdobyczy. Ten weekend upłynął w atmosferze I Śląskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych, którego uczestnicy pokazowo przemierzyli takie miasta jak

Katowice, Zabrze, Chorzów, Siemianowice Śląskie i Tychy, zahaczając również o Rudę Śląską.
– Głównym organizatorem imprezy jest „Old Timers Garage” –
teatr i klub muzyczny. – Z tego co
wiem, udało się ściągnąć uczestników z całej Polski – jest ich blisko
czterdziestu – tłumaczył prowadzący imprezę Marian Makula. Artysta podkreślał wyjątkowość pre-

zentowanych pojazdów: - Jeden
z samochodów pochodzi nawet
z 1918 r.Na liczącej 80 km trasie
organizatorzy przewidzieli przystanki, podczas których odbyły się
m.in. konkursy, koncerty, zabawy
i zwiedzanie wyjątkowych miejsc.
Postoje umożliwiły także prezentację pojazdów w pełnej okazałości.
Magdalena Szewczyk

Prezentowane samochody to w niektórych przypadkach istne wehikuły czasu.

Foto: MS

Znajdź nas na Facebooku!

Kącik adopcyjny

Wiadomości Rudzkie
Już 5526 osób

Elﬁ to malutka i urocza suczka. Niestety ma wadę zgryzu, przez co
trudniej jej znaleźć dom. Suczka traﬁła do schroniska z piątką swojego
rodzeństwa, które szybko adoptowano. Elﬁ została sama. To bardzo
sympatyczna i kochana psinka. Na początku jest nieco nieufna, ale
szybko przekonuje się do nowych osób. Kontakt w sprawie adopcji: tel.
509-450-480.

REKLAMA

REKLAMA

• Preparaty ziołowe dla dzieci i dorosłych
• Herbaty, miody, syropy, soki, oleje, ekoprodukty,
zdrowa żywność
• Kosmetyki naturalne dla młodzieży, dorosłych, ciężarnych
i niemowląt; maści
• Mydła syryjskie i hiszpańskie; solanki z polskich
uzdrowisk
• Suplementy diety, produkty dla diabetyków
i odchudzające
• Preparaty wzmacniające odporność i witalność
• Konsultacje irydologa

tel. 535 570 111

KUPON RABATOWY 10%
Ruda Śl.-Nowy Bytom,
ul. Chorzowska 2
(skrzyżowanie z ul. Niedurnego
naprzeciw kina Patria)

czynne: pn-pt 9-17; sob 9-13
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WOKÓŁ NAS

Oblicze przyjaźni
Mówi się, że pies to przyjaciel
człowieka. Szczególnie w wakacje
ta przyjaźń jest wystawiona na próbę. Wiele rodzin w planach urlopowych ujmuje swojego pupila, jednak
są też i tacy, którzy starają się go pozbyć. Zdarza się, że psy są wyrzucane z samochodu przy ruchliwej drodze, czy wypuszczane daleko od
domu. Wszystko po to, by pozbyć
się „kłopotliwego” w tym czasie
czworonoga. Porzucony pies albo
zostaje przygarnięty przez nową rodzinę, albo trafia do schroniska.
– Wakacje i wiążące się z nimi
okresy urlopowe nie sprzyjają
schroniskom. Zwiększa się liczba
zwierząt przyjmowanych, mniej
z nich trafia do adopcji. Najczęściej
są to psiaki złapane na ulicy, zdarza
się też, że sami właściciele oddają

swoje zwierzęta nie ukrywając, że
powodem oddania jest urlop lub
brak czasu. Na szczęście w tym roku bardzo dużo przyjętych psiaków
trafiło z powrotem do domu – tłumaczy Justyna Walda z rudzkiego
schroniska dla zwierząt.
Trafienie z domowej kanapy do
schroniska jest dla zwierzęcia niemiłym przeżyciem i wiąże się z dużym stresem.
– Każde zwierzę przychodzące do
schroniska przeżywa stres. Trwa on
bardzo długo, a my pomimo naszych
najszczerszych chęci i włożonej
pracy nie możemy im pomóc – dodaje.
Widząc błąkające się zwierzę nie
bądźmy obojętni. Wystarczy zadzwonić do straży miejskiej, schroniska lub innych służb, które za-

Remontowe postępy

Prace na skrzyżowaniu już trwają.

Prace modernizacyjne przejazdów
tramwajowo-drogowych w mieście
trwają. Po zakończonym remoncie
ul. Asfaltowej i „drogi do Lipin”
przyszedł czas na ulicę Katowicką.
Na Wirku wyremontowany zostanie
przejazd na skrzyżowaniu ulic
Obrońców Westerplatte i Katowickiej. Na czas prac to skrzyżowanie
pozostanie zamknięte.
– Remont przejazdu ma ogromne
znaczenie dla kierowców. Wszyscy
wiemy jak źle przejeżdża się przez
torowisko tramwajowe, gdy jest ono
nierówne. Po zakończeniu prac

W
STARE!!!!

Dla mikroprzedsiębiorców

Od początku lipca do schroniska trafiło 120 psiaków i 53 koty.

pewnią zwierzęciu opiekę.
– Nie przechodźmy obojętnie,
zwracajmy uwagę na bezdomne

Foto: arch.

zwierzęta potrzebujące naszej pomocy – podsumowuje Justyna Walda.
Agnieszka Pach

Wakacyjne drogi

Foto: SH

przejazd przez nie będzie wygodny.
Kierowcy bez obawy o zawieszenie
będą mogli przejechać przez tory, co
niewątpliwie wpłynie nie tylko na
komfort ich oraz pasażerów, lecz
również na bezpieczeństwo na skrzyżowaniu – komentuje Andrzej Zowada, rzecznik Spółki Tramwaje
Śląskie S.A.
W związku z przebudową zmieniony został rozkład jazdy tramwajów nr 9, 17 i 47. Prace powinny
potrwać jeszcze maksymalnie dwa
tygodnie.
Agnieszka Pach

skrócie

– Bezpieczeństwo na drogach jest
na podobnym poziomie co w latach
ubiegłych. W porównaniu z rokiem
ubiegłym zatrzymaliśmy więcej nietrzeźwych kierowców. W trakcie wakacji prowadziliśmy działania mające na celu zmniejszenie liczby nietrzeźwych kierowców i eliminację
innych zachowań generujących zdarzenia drogowe – mówi o konieczności przeprowadzania takich akcji komisarz Mariusz Kurek, naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rudzie
Śląskiej.
W lipcu i sierpniu ubiegłego roku
zanotowano 21 wypadków – to o dwa
wypadki mniej niż w tym roku. W te
wakacje funkcjonariuszom udało się
dzięki kontrolom drogowym zatrzymać już 61 nietrzeźwych kierowców.
– Zdarzeń drogowych z udziałem
nietrzeźwych odnotowujemy coraz
mniej, możemy zakładać, że ilość
nietrzeźwych na drodze jest mniejsza
– tłumaczy komisarz Mariusz Kurek.
– Kwestia ujawniania coraz większej

W Rudzie Śląskiej zwiększa się wykrywalność nietrzeźwych kierowców.
Foto: RP

liczby nietrzeźwych osób to rezultat
naszej aktywności i korzystanie z coraz to nowszych urządzeń, które pozwalają nam badać kilkuset kierujących w ciągu paru godzin – dodaje.
Dzięki tym kontrolom podczas tegorocznych wakacji na terenie Rudy
Śląskiej nie odnotowano jeszcze żadnego wypadku z udziałem nietrzeźwego kierowcy.
Robert Połzoń

W Rudzkim Inkubatorze
Przedsiębiorczości trwa rekrutacja na ostatni już cykl
bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „Znajdź
partnera biznesowego – odkryj nowe rynki zbytu”.
Projekt obejmuje realizację
cyklu szkoleń dla właścicieli i pracowników 50 mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa śląskiego. Udział w szkoleniach jest w 100% dofinansowany przez Europejski
Fundusz
Społeczny
–
uczestnicy nie ponoszą
kosztów. Szczegółowe informacje pod adresem
www.nowerynkizbytu.pl.

„Zemsta” na rynku
Cześnik, Rejent i Papkin
zagoszczą na rudzkim rynku w pierwszą sobotę
września. Dzięki udziałowi
Rudy Śląskiej w ogólnopolskiej akcji „Narodowe
Czytanie. Aleksander Fredro”, rudzianie przeżyją
waśnie i problemy bohaterów „Zemsty”. Z tej okazji
niezwykle ciekawą interpretację dzieła romantycznego komediopisarza zaprezentuje rudzka młodzież. Widowisko rozpocznie się 7 września o godzinie 10.30 na placu Jana
Pawła II w Nowym Bytomiu.

Co z linią 121?
Prawie 300 ankiet dotyczących zmiany trasy autobusu 121 spłynęło już do
rudzkiego magistratu. Mieszkańcy decydują w nich, jaką
trasą ma przebiegać komunikacja miejska na odcinku
Halemba-Orzegów. Głosy
w tej sprawie można oddawać jeszcze do środy, 28
sierpnia.

REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
Rowerem przejechał pięć razy dookoła Polski. Wspina się po górach, brał udział w Śląskiej Sztafecie
Pływackiej dla Ojca Świętego. Otrzymał także gratulacje z rąk Bolesława Piechy, przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia. Tych pięknych, sportowych osiągnięć nie byłoby, gdyby nie przezwyciężył choroby alkoholowej i uzależnienia od tytoniu. 30 lat temu Bolesław Pierzak rozpoczął przemianę w sportowca,
który chce dzielić się świadectwem, że nawet z najgorszej życiowej porażki można wyjść na prostą.

Świadectwo przez rower
Imię i nazwisko:
Wiek: 		
Zainteresowania:
Zawód: 		
Stan cywilny: 		

Bolesław Pierzak
75 l.
kolarstwo, wspinaczka górska
emeryt
żonaty

– Jak się zaczęła Pana przygoda z rowerem?
– To, że jeżdżę na rowerze, zawdzięczam panu Zbyszkowi Domżalskiemu. Wywiad z nim przeczytałem w „Wiadomościach Rudzkich” – na starość zrobił ze mnie
sportowca. Dzięki niemu teraz mogę chwalić się medalami, dyplomami, pucharami. Ale przygodę z rowerem zacząłem 14 lat temu, jadąc
na Jasną Górę.
– Udało się Panu pięć razy przejechać trasę dookoła Polski. To
nie lada wyczyn nawet dla młodego człowieka.
– To akurat zasługa pana Mariana
Niewiadomskiego, pomysłodawcy
Raciborskiego Rajdu Rowerowego

Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski. On mi otworzył oczy
i drogę na świat, zachęcił do jazdy.
– Ma Pan 75 lat. Czy są jakieś
przeciwwskazania co do tego
sportu?
– Mam problemy z żylakami, ale
dowiedziałem się, że oprócz zimnej
wody, na to schorzenie dobry jest
także taniec, pływanie i rower. I to
właśnie rower tak wiele mi daje. Jak
nie jeżdżę, to mój organizm to odczuwa i źle znosi.
– Z tego co wiem, poprzez sport
chce Pan także wypełnić swoją
misję. Na czym ona polega?
– Papież Jan Paweł II mówił, że
jeśli otrzymaliśmy dar od Pana Boga, to musimy się nim dzielić. 30 lat

temu wyleczyłem się z choroby alkoholowej i rzuciłem palenie, dlatego staram się dzielić moim świadectwem z najmłodszymi. Chcę
pokazać, że nie warto zaczynać
z używkami. Rower pomaga mi nie
myśleć o nałogu, poprawia moją
kondycję. Ostatnio wdrapałem się
na Giewont, a ludzie pytali mnie:
„Ile pan ma lat? Skąd tyle siły?”. A ja
nie byłem w ogóle zmęczony.
– Czyli można powiedzieć, że
poprzez sport cofnął Pan czas,
swój biologiczny zegar?
– Tak, dlatego radość mnie rozpiera. Cieszę się dobrym zdrowiem.
– Oprócz wypraw na Giewont,
Śnieżkę, czy Morskie Oko, był
Pan także na zagranicznych rajdach.
– Przejechałem 1980 km w 2003 r.
z Rzeszowa do Rzymu oraz w 2006
r. 3000 km z Rzeszowa do Lourdes.
Pamiątki, dyplomy, certyfikaty
z tych wypraw, oglądały już tysiące
dzieci z rudzkich szkół, którym
chciałem pokazać, że można. Chodzę także do ochronek, gdzie często

Foto: MS

mam kontakt z dziećmi, które doświadczają problemów związanych
z chorobą alkoholową i są jej ofiarami. Tylko takie osoby wiedzą, jak
ciężko jest żyć z alkoholikiem.
– Widząc ten społeczny problem, jeszcze bardziej odczuwa
Pan potrzebę dzielenia się swoimi
przeżyciami?
– Tę misję już mam zakodowaną,
i to do śmierci. Dostałem tak wiele
szans, że muszę je wykorzystać.
Trzy razy mogłem zginąć w kopalni, a jednak żyję. Ktoś nade mną

czuwa. Teraz muszę katechizować,
chodzę po szkołach – taką mam potrzebę. Nie piję, więc chcę ludziom
coś od siebie dać. Przez to zdarza
się, że ludzie rozpoznają mnie na
ulicy. To również jest miłe.
– W sportowych wyczynach ma
Pan wsparcie żony i rodziny?
– Żona się cieszy, że nie ma ze
mną problemów, że nie musi się za
mnie wstydzić. No i na rowerze mogę wozić moje wnuczki.
– Dziękuję za rozmowę.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA
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INTERWENCJA

*

Po ciężkim dniu każdy marzy o wypoczynku. Najłatwiej zregenerować się w trakcie snu. Co jednak, gdy spokój mieszkańców
osiedla jest regularnie zakłócany i to nawet po godzinie 22.00,
od której obowiązuje cisza nocna? Z problemem imprezujących
do późna gości lokalu w imieniu mieszkańców do naszej redakcji
zgłosiła się mieszkanka Goduli. – My chcemy spokojnie mieszkać
– podkreślała.

Brak nocnej ciszy
„Zwracam się o pomoc w imieniu mieszkających na Goduli
przy ul. Modrzejewskiej 9 oraz
Modrzejewskiej 12, w sprawie
pobliskiego pubu, który znajduje
się przy ul. Modrzejewskiej 7
obok sklepu ABC. Pub miał być
otwarty do godziny dwudziestej
drugiej, niestety jest czynny dłużej. Jednak to, co dzieje się potem, przerasta ludzkie pojęcie.
Młodzież do drugiej w nocy pije
obok pubu lub stadionu. Krzyki,
wyzwiska, przekleństwa słychać

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

Sandra Hajduk
tel. 501-355-872

sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

aż do rana. My chcemy spokojnie
mieszkać, spać, dużo osób pracuje, niestety nie ma takiej możliwości, kto wydał pozwolenie na
otwarcie pubu wśród ludzi i czemu nikt tego nie kontroluje, my
chcemy spokojnych nocy... Prosimy o pomoc...” – opisała sytuację
w mailu do nas przedstawicielka
mieszkańców.
Sprawę zgłosiliśmy odpowiednim służbom.
– Straż miejska w bieżącym roku odnotowała dwa telefoniczne
zgłoszenia mieszkańców okolicznych budynków w sprawie zakłócania spokoju i porządku publicznego w przedmiotowym rejonie. Wobec sprawców czynów
zabronionych
funkcjonariusze
zastosowali sankcje karne przewidziane prawem – podkreśla
Krzysztof Piekarz, komendant
Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Jednocześnie pragnę za-

Zakłócanie ciszy nocnej przez imprezujących można każdorazowo zgłaszać policji bądź
straży miejskiej.
Foto: MS

znaczyć, że przekazane przez
Panią informacje i spostrzeżenia zostały rozpatrzone z należytą uwagą i będą uwzględnione
w trakcie dyslokacji służb patrolowych, a wskazany teren objęty
zostanie doraźną kontrolą służb
patrolowych w celu ograniczenia występowania opisanych
przypadków – dodał.
Częstsze monitorowanie tych
okolic zadeklarowała także policja.

Krzysztof Piechaczek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Rudzie Śląskiej podkreśla, że
istotne jest, aby powiadamiać służby w momencie, gdy cisza nocna
jest zakłócana: – Każdorazowo przy
zakłóceniu ciszy i spoczynku nocnego istnieje możliwość zgłoszenia
interwencji w policji i straży miejskiej pod bezpłatnymi numerami
telefonów: 997, 112 i 986 – mówi.
Sandra Hajduk
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Z redakcyjnej
skrzynki

– Na przystanku Godula Inkubator zasilanie trakcji jest tak
ustawione, że znacznie utrudnia
wysiadanie z tramwaju. Dodatkowo stoi tam kosz na śmieci, który
jeszcze pogarsza sytuację. Czy
można coś z tym zrobić, aby ułatwić wysiadanie pasażerom? – pytała nas pani Urszula, mieszkanka
Goduli.
– Problem dotyczy przystanku
Godula-Osiedle Paryż. Przystanek
ten w dniu 12 lipca br. wyposażono
w dużą, metalową wiatę, która została przeniesiona z przystanku
tramwajowego Ruda-Urząd Skarbowy. Z tego powodu, że wiata jest
dość duża i obecnie wejście do niej
jest utrudnione (aby się do niej dostać należy przejść przez tory tramwajowe, co jest szczególnie uciążliwe dla osób z wózkami), 20 lipca br.
rozpoczęte zostały prace, które zlikwidują ten problem. Utworzone
zostało także boczne wejście do
wiaty, następnie wykonany został
podjazd dla wózków, a w wiacie
umieszczono ławkę – poinformowała nas Renata Młynarczuk, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. – Jeśli
chodzi o kosz na śmieci znajdujący
się na przystanku, to został on przeniesiony w inne miejsce – dodała.

REKLAMA
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Jakub Walnik
syn Ewy i Tomasza
ur. 13.08. (3250 g, 55 cm)

Iga i Tymon Pietrkiewicz
dzieci Beaty i Adama
ur. 12.08. (2040 g i 2054 g, 52 cm i 52 cm)

Maks Zorzycki
syn Moniki i Jacka
ur. 12.08. (3100 g, 53 cm)

Alex Jaworski
syn Anny i Dariusza
ur. 12.08. (2490 g, 50 cm)

Hanna Szczurak
córka Darii i Bartłomieja
ur. 11.08. (3700 g, 55 cm)

Agata Adamus
córka Sabiny i Adama
ur. 12.08. (4700 g, 60 cm)

Szymon Powała
syn Marty i Piotra
ur. 13.08. (2900 g, 53 cm)

Oliwia i Maciej Kwiatkowscy
dzieci Mireli i Mateusza
ur. 9.08. (2020 g i 2850 g, 46 cm i 53 cm)

Zuzanna
córka Aleksandry i Jakuba
ur. 14.08. (3200 g, 55 cm)

Maja Kadzimierz
córka Katarzyny i Rafała
ur. 13.08. (3740 g, 55 cm)

Nikodem Mieszczanin
syn Sandry i Jakuba
ur. 14.08. (3750 g, 58 cm)

Julia Wieczorek
córka Marzeny i Marcina
ur. 22.08. (3250 g, 52 cm)

Małgorzata Wowro
córka Agnieszki i Mirosława
ur. 21.08. (2490 g, 50 cm)

Wiktoria Wowro
córka Agnieszki i Mirosława
ur. 21.08. (2290 g, 48 cm)

Tomasz Czubaszek
syn Małgorzaty i Łukasza
ur. 22.08. (3810 g, 56 cm)
REKLAMA

Adam Anikiej
syn Izabeli i Adama
ur. 21.08. (3960 g, 58 cm)

Marek Czerny
syn Agnieszki i Piotra
ur. 21.08. (3150 g, 57 cm)

35

Zuzanna Kłosowska
córka Simony i Bartosza
ur. 21.08. (3600 g, 56 cm)

Poziomo. 1 – dźwig, 5 – zapalenie
kopyta u konia, 8 – miasto portowe w
Szwecji, 9 – wiąz szypułkowy, 11 – roślina oleista, 12 – szałas góralski, 15 –
papuga zielona z Nowej Zelandii, 17 –
dawany na tacę, 20 – taniec pochodzący z Argentyny, 21 – likwidacja, 24 –
kwiat Nilu, 25 – tajemnice, sekrety, 28
– inwencja twórcza, 29 – prostowanie
błędów, 32 – stop aluminium i żelaza,
33 – spaja blachy nitami, 36 – japońska
szabla, 39 – drobna roślina zielna, 42
– polski herb szlachecki, 43 – ptak z
rodz. ibisów, 45 – książę Obodrzyców,
46 – tkanina ścienna 47 – ozdoba tałesu.
Pionowo: 1 – rozszerzenie naczyń
żylnych, 2 – napój marynarzy, 3 – rów,
4 – na kosztowności 5 – przepływa
przez Wrocław, 6 – ssak podobny do
psa, 7 – przylądek na Antarktydzie, 10
– rybka akwariowa, 13 – król Franków,
14 – dynia, 16 – mniszka buddyjska, 17
– waluta amerykańska, 18 – gilza, 19
– strączyniec, 21 – talon, 22 – oddawanie honorów wojskowych, 23 – odmiana gryki, 26 – wyrób ceramiczny, 27 –
filtry organizmu, 30 – oracz, rolnik, 31
– płot z gałęzi, 34 – imię żeńskie, 35 –

część jelita grubego, 37 – miasto w
Turcji, 38 – gorzknik, surowce zielarskie, 40 – imię żeńskie, 41 – w mitologii greckiej bogini zwycięstwa, 44 –
chusta noszona w Albanii i Macedonii.
Hasło krzyżówki nr 30 brzmiało:
Orfeusz i Eurydyka. Nagrodę otrzymuje Jolanta Adamczyk z Rudy Śl. Po
odbiór nagrody – kuponu o wartości
50 złotych, który jest do zrealizowania w Firmie Handlowej „Rumcajs”
(Ruda Śl, ul. Hlonda 38-40) zapraszamy do redakcji „WR” od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30. Nagrodę z tej krzyżówki otrzyma jedna
osoba spośród tych, które nadeślą na
adres redakcji (41-709 Ruda Śląska,
ul. Niedurnego 36) zamieszczony poniżej kupon oraz hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do dwóch tygodni od
daty zamieszczenia konkursu.

35

TELEFONY
ALARMOWE
• Pogotowie ratunkowe
999, 32 248-79-04
• Straż pożarna
998, 32 244-70-60
• Policja 997, 32 244-92-00
Telefon alarmowy
w sieciach komórkowych 112
• Pogotowie gazowe 992,
32 244-36-05
• Pogotowie ciepłownicze
993, 32 344-78-00
• Pogotowie wodno
-kanalizacyjne
994, 32 342-42-00
• Straż miejska
986, 32 342-30-60,
32 248-67-02
• Centrum Zarządzania
Kryzysowego
800-158-800, 603-880-887
• Pogotowie interwencyjne
TOZ Fauna
32 248-03-62, 501-215-284
• Pogotowie
energetyczne 991

www.wiadomoscirudzkie.pl
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WOKÓŁ NAS

Megamoce w Aquadromie

Pink night, pink fun

– Firma Tauron od początku lipca, w wybranych aquaparkach południowej Polski, organizuje Lato
Megamocnych 2013. W ramach akcji udało nam się nawiązać współpracę, po to, by także w Aquadromie
odbyła się taka impreza – tak o tym
ciekawym
wydarzeniu
mówi
Agnieszka Piekorz z Aquadromu.
Impreza miała na celu promocję aktywnego, ale przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
– Taka współpraca zapewnia
urozmaicenia dla odwiedzających.
I tak 24 oraz 25 sierpnia Strefa Rekreacji i Sportu została uzupełniona o dodatkowe atrakcje: rozdawano fajne gadżety, można było spróbować zorbingu, czyli chodzenia po
wodzie w dmuchanej kuli – co wy-

ka wizyta może być zachętą do
udziału w zbliżającym się Wielkim
Pożegnaniu Lata w Aquadromie.
Frekwencja jest tylko potwierdzeniem udanego weekendu w rudzkim parku wodnym.
Magdalena Szewczyk

Miłośnicy dobrej zabawy nie
musieli długo czekać na następcę
Fantasy Parku. W piątek odbyło się
wielkie otwarcie Pink Bowling &
Club w CH „Plaza” Ruda Śląska,
podczas którego zagrał DJ ALVARO.
– Świetna muzyka, fajne miejsce,
łatwy dojazd – będziemy się tu często bawić – zapewniała Kasia, która
na imprezę przyszła z ekipą przyjaciół. – My, dziewczyny, lubimy sobie
potańczyć, więc okupujemy parkiet,
a faceci mogą w tym czasie pograć
w bilard albo kręgle – dodaje.
– Chyba nie trzeba nic mówić –
wystarczy zobaczyć jak dobrze bawią się ludzie – odpowiada Dawid,
poproszony o ocenę imprezy i dodaje: – Fajnie, że nie trzeba jechać

na pewno wrócimy w przyszłym roku, zgodnie z tradycją w okresie
wakacji – wyjaśnia Kazimierz Myszur, wiceprezes Stowarzyszenia
Prawo Rodzina Obywatel.
W Nowym Bytomiu wystąpił Zespół Bez Nazwy, Claudia i Kasia
Chwołka oraz Stanisław Kittel. Imprezę prowadził Andrzej Miś.
Monika Herman-Sopniewska

Na biesiadzie dopisała pogoda i frekwencja. 

Chętnych do zabawy nie brakowało.

wołało śmiech i sprawiało dużo
frajdy. Były także: trampolina, zajęcia aqua fitness, wodnej koszykówki i siatkówki, konkursy, czy
pokazy ratownictwa – wymienia
Agnieszka Piekorz.
Jak zapewnia pani Agnieszka, ta-

Foto: MS

Zatłoczony parkiet to dowód na udaną
imprezę.
Foto: MS

do klubów w sąsiednich miastach,
by udanie spędzić weekend.
Pink Bowling & Club to sieć centrów rozrywki oraz jedyny tego typu
klub w Rudzie Śląskiej, którego
główną atrakcją jest kręgielnia, sala
bilardowa czy parkiet taneczny. Najmłodsi mogą skorzystać z placu zabaw oraz salki urodzinowej.
Magdalena Szewczyk

Sierpniowe biesiadowanie
W sobotę w ogrodzie Miejskiego
Centrum Kultury w Nowym Bytomiu
odbyła się ostatnia impreza z cyklu
,,Biesiad Śląskich”. Ich organizatorem jest Stowarzyszenie Prawo Rodzina Obywatel oraz poseł na sejm
RP Grzegorz Tobiszowski.
Najpierw w Rudzie, potem Halembie, wreszcie w Nowym Bytomiu – w tych miejscach biesiado-

wano podczas tegorocznych wakacji. Za każdym razem nie zabrakło
tych, którzy chcieli się pobawić.
– Nasze biesiady to ośmioletnia
tradycja. I jak co roku było wesoło
i rodzinnie, pogoda również nam
dopisała. Uczestnikom rozdaliśmy
takie nagrody jak rower, plecak,
czajnik. Wielu pytało nas, kiedy kolejna biesiada. Do ich organizacji

Foto: MHS
REKLAMA
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Jeśli alkohol jest problemem w życiu Twoim i Twoich bliskich, a choroba alkoholowa zaczyna rujnować Ci życie – przyjdź 31 sierpnia na godz. 18.00 do kościoła
św. Michała w Orzegowie. Zapraszamy wszystkich!

Kierunek trzeźwość!
Alkoholowe kłamstwo
Największym kłamstwem o alkoholu, jakie sprzedaje nam
współczesny świat, jest obraz
wspaniałej zabawy, luzu, roześmianych przyjaciół i kolorowych imprez. Rzeczywistość
wygląda inaczej i nie ma w niej
miejsca na śmiech ani słodkie
słowa. To świat śmierdzących
knajp, zataczających się ludzi,
wymiotowania w taksówkach
albo na ulicy, wulgarnego języka, dzieci życzących śmierci
swoim pijącym rodzicom i kaca, który nie pozwala następnego dnia wstać z łóżka, podłogi czy ulicy.
Alkoholowa brama
Picie alkoholu to izolacja.
Nie tylko od bliskich, ale też
od siebie samego. Alkohol jest
bramą, przez którą wchodzą
kolejne złe rzeczy – przeklinanie, przemoc, utrata pracy,
destrukcja. Stąd w mieście pomysł
wspólnej
modlitwy
o trzeźwość i siłę do podjęcia
działania oraz uwolnienia się
od lęków. Alkohol jest najbar-

dziej widocznym zniewoleniem, a problem alkoholowy
w rodzinie jest jak trąd. Zaraża domowników, dzieci, sąsiadów. Przechodzi z pokolenia
na pokolenie. Niszczy człowieka i wszystkich wokół. Mamy później do czynienia z dorosłymi dziećmi alkoholików
– ludźmi mocno poranionymi.
Budować na trzech ﬁlarach!
W orzegowskim kościele
chcemy wołać o pomoc, bo
tylko Bóg ma moc, by pomóc
takim ludziom i ich uzdrowić.
Wiedzą o tym grupy anonimowych alkoholików rozsiane po
całym świecie. Bez względu
na wiarę, czy jej brak, oddają
swoje zniewolenie sile wyższej, bo sami nie mają szans
– nie ruszą z miejsca. Chcemy
także powiedzieć, że rodziny
osób zniewolonych alkoholem
ze swoim problemem nie są
same! W Rudzie Śląskiej są
konkretni
ludzie,
grupy
i wspólnoty, które mogą i chcą
im pomóc. Takim przykładem

są grupy AA, Stowarzyszenie
Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”, poradnictwo z zakresu proﬁlaktyki i uzależnienia od alkoholu przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej,
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Terapii Uzależnień.
Aby wyjść z uzależnienia,
trzeba oprzeć się na trzech ﬁlarach – na Jezusie, na wspólnocie oraz terapii. W sobotni
wieczór możemy zacząć budowanie na nowo swojego życia
na mocnych podstawach. Dlatego przyjdź i przynieś ze sobą
wypisane na kartce imiona
osób, za które będziemy się
modlić. Wypisz i swoje imię,
bo pierwszy krok, to uczepić
się szansy, a taką jest godzina
18.00 w sobotę 31 sierpnia
br.
Beata Lutomska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta
ds. proﬁlaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
REKLAMA
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Jubileuszowe pielgrzymowanie

Droga krzyżowa na jasnogórskich wałach.

Początek drogi – pielgrzymi jeszcze na Halembie.

Sobotni powrót na Halembę.

Gitara i śpiew – nieodłączny atrybut pielgrzymów.

Pielgrzymi i pozostali uczestnicy dnia halembskiego.

Halembska pielgrzymka to klimat, który tworzą od lat ci sami ludzie.

Uśmiechy na twarzach towarzyszą pielgrzymce.

Pielgrzymi witani przez mieszkańców Halemby.
Wspólne śpiewanie w Sali Ojca Augustyna Kordeckiego.

Fotorelacja: Łukasz Leder, Agnieszka Rolnik, Iwona Małyska.
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RUDZKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Ponad 15,5 tys. rudzkich uczniów rozpocznie od poniedziałku rok szkolny. Na wielu z nich czekają wyremontowane sale lekcyjne oraz nowe
obiekty sportowe. W przyszłym tygodniu naukę rozpocznie również ponad 4,3 tys. rudzkich przedszkolaków. Wszystkich będzie uczyć ponad
2,3 tys. nauczycieli.

Wkrótce pierwszy dzwonek
W rozpoczynającym się roku
szkolnym w Rudzie Śląskiej ok.
4,3 tys. dzieci rozpocznie zajęcia
w 33 (w tym czterech niepublicznych) przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych. W 25 szkołach
podstawowych naukę rozpocznie
ogółem ok. 7,5 tys. uczniów, w tym
nieco ponad 1,3 tys. pierwszoklasistów, wśród których jest 111 sześciolatków.
Dla
porównania,
w ubiegłym roku pierwszoklasistów było 1,2 tys., a wśród nich 89
sześciolatków. Z kolei w 20 (w tym
jednym dla dorosłych) gimnazjach
naukę podejmie ok. 4 tys. uczniów,
a w 12 zespołach szkół ponadgimnazjalnych – ok. 3,9 tys. Zajęcia
praktyczne rudzcy uczniowie rozpoczną także w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia
Zawodowego, a osoby dorosłe
i gimnazjaliści od 16 roku życia,
którzy nie mogą ukończyć szkoły
młodzieżowej w normalnym try-

bie, będą kontynuować swoją edukację w Centrum Kształcenia Ustawicznego. W porównaniu do roku
ubiegłego naukę rozpocznie około
100 uczniów mniej.
– Choć wakacje trwają, w rudzkich szkołach przez cały czas myśli
się o nowym roku szkolnym. Całe
lato w poszczególnych placówkach
prowadzone są prace modernizacyjne, by uczniowie wrócili do
przyjaznych szkół, w których zastaną nie tylko życzliwych pedagogów,
ale także odpowiednią infrastrukturę – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. W tegorocznym budżecie miasto zarezerwowało na
inwestycje w oświatę ponad 17 mln
złotych, czyli około 1,5 mln złotych więcej niż w roku ubiegłym.
Na samą modernizację instalacji
elektrycznych i centralnego ogrzewania, remonty sal gimnastycznych, wymianę okien i drzwi, które
przeprowadzono w wakacje wyda-

no ponad 2 mln zł. – Wydział Inwestycji przeznacza 60% swojego budżetu na inwestycje w oświatę
– podkreśla prezydent Rudy Śląskiej. – Mam nadzieję, że dzieci i młodzież z przyjemnością będą się
uczyć – dodaje.
Optymistycznie wygląda również kwestia zatrudnienia nauczycieli. – Na ponad 2.300 pedagogów
tylko 15 z nich otrzymało wypowiedzenia ze skutkiem na 31 sierpnia,
a jednemu nauczycielowi nie przedłużono umowy ze względu na brak
godzin w placówce – informuje
Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty. – Z pięcioma nauczycielami rozwiązano umowy na
ich własną prośbę, również pięciu
przeszło w tym roku na emeryturę
– mówi.
Również rudzka Straż Miejska
przygotowuje się do roku szkolnego. – Już rozpoczęliśmy działania
proﬁlaktyczno-prewencyjne pod na-

zwą „Bezpieczna droga do szkoły”
– informuje Andrzej Nowak, rzecznik rudzkiej jednostki. – Eliminujemy z otoczenia rudzkich placówek
oświatowych zagrożenia stwarzające niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia nie tylko najmłodszych
mieszkańców naszego miasta – wyjaśnia. Strażnicy miejscy kontrolują
oznakowania poziome i pionowe
przejść dla pieszych, sprawdzają
sygnalizację świetlną oraz zabezpieczenia w otoczeniu rudzkich
placówek oświatowych. – Przez
cały wrzesień będziemy patrolować
przejścia dla pieszych wymagające
naszego specjalnego dozoru –
podkreśla Andrzej Nowak. –
Strażnicy egzekwują od pieszych
zgodne z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa
korzystanie
z przejść, czuwają nad prawidłowym zachowaniem się kierowców
w ich obrębie oraz pomagają dzieciom w przechodzeniu przez jezd-

Czas na warsztaty
nię – wymienia. We wrześniu
rudzcy strażnicy przeprowadzą pogadanki i specjalne zajęcia w terenie, które będą miały na celu m.in.
nauczenie najmłodszych, w jaki
sposób powinni bezpiecznie korzystać z drogi i jak zachowywać się
w sytuacjach, jakie mogą je spotkać w drodze do przedszkola, czy
szkoły.
Przypomnijmy, że do 10 września
uczniowie spełniający określone warunki mogą ubiegać się o pomoc na
doﬁnansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka
szkolna”. O informacje dotyczące
programu i wnioski należy pytać
w szkole, do której uczęszcza dziecko
w roku szkolnym 2013/2014. W ubiegłym roku z „Wyprawki szkolnej”
skorzystało 930 uczniów, a pomoc
wyniosła łącznie 186 235,41 zł.
AS

Trwa remont Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty. Przebudowa widowni na balkonie, montaż instalacji wentylacyjnej, wzmocnienie stropu pod sceną, czy wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej to tylko niektóre z prac, jakie zaplanowano na najbliższe miesiące. Inauguracja zmodernizowanego obiektu odbędzie się w listopadzie br.

Miejskie Centrum Kultury nabiera blasku

Na remont obiektu Miejskie Centrum Kultury otrzymało doﬁnansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie do 500 tys. zł.

– Prace remontowe prowadzone
są równolegle wewnątrz, jak i na
zewnątrz obiektu – tłumaczy Ireneusz Kucharczyk, zastępca dyrektora
Miejskiego Centrum Kultury. Modernizacji poddana zostanie m.in.
sala widowiskowa. Zakres prac remontowych obejmie podwyższenie
siedzeń balkonowych, malowanie

ścian oraz wzmocnienie stropu pod
sceną. – Planowany jest również
montaż instalacji wentylacyjnej w
pomieszczeniach ekspozycji maszyn
drukarskich, gdzie stale utrzymuje
się wilgoć. Ich wentylacja powinna
ułatwić utrzymanie maszyn we właściwym stanie – podkreśla Ireneusz
Kucharczyk.

Remontem objęto także zewnętrzną część budynku oraz ogród
przyległy znajdujący się na tyłach
Miejskiego Centrum Kultury. Wyremontowany zostanie podjazd dla
osób niepełnosprawnych i związane z nim schody wejściowe oraz
część płotu wzdłuż ul. Markowej.
Wymieniona zostanie także kostka
brukowa w rejonie bramy głównej,
prowadzącej do ogrodu. W ramach
prac kontynuowana będzie wymiana okien i drzwi, co związane jest
z zamiarem modernizacji elewacji
budynku w przyszłości. Na remont
obiektu Miejskie Centrum Kultury
otrzymało doﬁnansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie do 500
tys. zł. Wkład ﬁnansowy Miasta
w realizowane przedsięwzięcie szacowany jest na ok. 190 tys. zł.
Ostatni remont jakiemu poddano
obiekt miał miejsce w 2006 roku.
Od tamtej pory w MCK-u prowadzone były prace na trochę mniejszą skalę. Jednym z istotniejszych
przedsięwzięć i równocześnie zauważalnych dla odwiedzających
budynek, było odnowienie schodów w holu głównym, prowadzą-

cych na balkon. W międzyczasie
wykonywane były drobne prace
konserwatorskie. – Prace jakie realizowaliśmy w przeciągu ostatnich
kilku lat związane były z usuwaniem
bieżących usterek oraz utrzymaniem estetyki. Remont obiektu, jaki
teraz przeprowadzamy, ma o wiele
większy zakres, wynikający z jego
intensywnego użytkowania, konieczności dostosowania do obowiązującego prawa, a także potrzeby realizowania kolejnych etapów
zaplanowanych wcześniej zamierzeń, związanych z wyglądem
obiektu – mówi Ireneusz Kucharczyk.
Zabytkowy budynek Miejskiego
Centrum Kultury im. Henryka Bi-

Prace nad nową strategią rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku wkraczają w decydującą fazę. 3 września
w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym rozpoczną się spotkania warsztatowe, podczas których
przedstawiciele różnych grup społecznych z miasta będą starali się sformułować cele strategiczne dla
Rudy Śląskiej na najbliższe lata. Opracowany na podstawie wyników prac warsztatowych projekt strategii
rozwoju miasta zostanie późną jesienią poddany konsultacjom społecznym.

– Przed nami jeden z najważniejszych etapów prac nad nową strategią
rozwoju Rudy Śląskiej. Udział w warsztatach przedstawicieli wielu środowisk
z naszego miasta gwarantuje szerokie
i wielowymiarowe spojrzenie na to, jak
ma wyglądać przyszłość Rudy Śląskiej.
Co istotne – wśród członków poszczególnych podzespołów znaleźli się również mieszkańcy, którzy wcześniej wyrazili
chęć
wzięcia
udziału
w warsztatach – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic.
Podczas wrześniowych warsztatów
wypracowany zostanie główny zrąb nowej strategii rozwoju miasta. Zidentyﬁkowane zostaną słabe i mocne strony
oraz szanse i zagrożenia dla miasta. Poszczególne zespoły powinny także
określić cele strategiczne na kolejne
lata. – Do tego wydarzenia przygotowywaliśmy się od kilku miesięcy. Najpierw
wiosną gromadziliśmy niezbędne dane
dotyczące wielu sfer życia w naszym
mieście, następnie zapytaliśmy mieszkańców jak im się żyje w Rudzie Śląskiej. Wszystkie te informacje pozwoliły
nam na opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej miasta, która teraz

posłuży do dalszych prac podczas spotkań warsztatowych – informuje Michał
Pierończyk, zastępca prezydenta miasta.
Z opracowaną diagnozą społecznogospodarczą miasta można się zapoznać na stronie: www.rudaslaska.pl/
strategia.
Warsztaty odbędą się w Śląskim
Parku Przemysłowo-Technologicznym 3, 12 i 26 września. Ich uczestnicy podzieleni zostali na trzy równolegle pracujące ok. 50-osobowe
podzespoły: ds. społecznych, ds. zasobów i potencjałów miasta, ds. gospodarczych i promocji miasta. – Do
pracy każdego z podzespołów zaproszeni zostali przedstawiciele różnych
środowisk uczestniczących w życiu
społeczno-gospodarczym
miasta,
m. in. radni, przedstawiciele instytucji, inwestorów i ﬁrm, organizacji pozarządowych, naukowców mieszkających w naszym mieście – informuje
Aleksandra Kruszewska, naczelnik
Wydziału Rozwoju Miasta. W skład
poszczególnych podzespołów, które
przez trzy wrześniowe dni zajmować
się będą przyszłością Rudy Śląskiej
weszli również mieszkańcy, którzy

wcześniej zadeklarowali chęć udziału
w warsztatach.
Wypracowane podczas warsztatów cele
i zadania posłużą do opracowania projektu
strategii. Tak przygotowany dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym.
– Każdy z mieszkańców będzie mógł wtedy
wnieść swoje uwagi do projektu strategii
– informuje Aleksandra Kruszewska.
Ostateczna wersja projektu strategii rozwoju miasta powinna być gotowa do końca 2013 r. Finałem prac nad tym miejskim
dokumentem będzie przedłożenie pod obrady Rady Miasta uchwały w sprawie
przyjęcia strategii rozwoju miasta na lata
2014-2030.
Prace nad strategią rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku rozpoczęto wiosną tego
roku. W czerwcu mieszkańcy mogli wziąć
udział w badaniach ankietowych dotyczących jakości życia w mieście. Blisko 60
proc. z ponad 4600 mieszkańców, którzy
wzięli udział w badaniu, było zdania, że
w Rudzie Śląskiej mieszka się dobrze lub
bardzo dobrze. Natomiast dla ponad 71
proc. osób uczestniczących w badaniach
ankietowych Ruda Śląska jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.
TK

Do końca roku potrwa remont miejskiego basenu w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach. Właśnie ruszyły tam prace
renowacyjne w ramach usuwania szkód górniczych. Do czasu ich zakończenia zajęcia sportowe, które były dotąd
prowadzone na kochłowickiej pływalni, będą się odbywały na basenie w Nowym Bytomiu. Wszystkie koszty inwestycji sﬁnansowane zostaną przez kopalnię „Halemba-Wirek”. W sumie wyniosą one ponad 0,5 mln zł.
sty wybudowano w 1888 r. z inicjatywy dyrektora huty „Pokój”, jako
kasyno hutnicze, które pełniło również rolę restauracji oraz sali koncertowej. W miejscu tym od lat inicjuje
się
szereg
wydarzeń
kulturalnych oraz warsztatów. Organizowane są koncerty, spektakle
oraz imprezy cykliczne takie jak
Hanysy, czy Festiwal Gloria Dei.
W centrum odbywają się także regularnie zajęcia organizowane
przez Stowarzyszenie Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ciekawym elementem Miejskiego Centrum Kultury jest zabytkowa
drukarnia pochodząca z przełomu
XIX i XX w. W budynku mieści się
także Galeria Fryna.
DR

ZAPŁAĆ OPŁATĘ ŚMIECIOWĄ
Z końcem sierpnia mija termin zapłaty ,,opłaty śmieciowej”
za okres lipiec – sierpień.
Należności można regulować bez dodatkowych opłat
w kasie Urzędu Miasta.
Można je też wpłacać przekazem bądź przelewem na rachunek
magistratu: 90 1050 1214 1000 0023 6920 7580.

RUDZKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Kochłowicki basen w remoncie
Historia szkód górniczych na basenie w Kochłowicach nie jest nowa. Już
od momentu otwarcia obiektu borykał
się on z problemem osiadania gruntu.
Kopalnia od początku monitorowała
stan wychylenia niecki basenowej, a obserwowane zmiany były znaczące. –
Z powodu prowadzonej przez kopalnię
eksploatacji wydobywczej w przeciągu
kilku lat od otwarcia pływalni doszło
tam do przechylenia niecki basenu –
podkreśla Sławomir Szudy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. – Ostatecznie przestała
się ona przechylać na przełomie lat
2008-2009, ale wtedy wychylenie misy
wynosiło już 27 cm – dodaje.
Aktualnie teren pod basenem w Kochłowicach jest uspokojony górniczo
i nie dochodzi do dalszego przechylania misy. Ma to związek z tym, że kopalnia „Halemba-Wirek” zakończyła
eksploatację w owym rejonie w 2009
roku. Tym niemniej z remontem pływalni trzeba było poczekać, bowiem
zgodnie z przyjętymi przez kopalnię
założeniami, prace naprawcze mogą
zostać wykonane dopiero wtedy, gdy
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W ramach remontu skute i wypoziomowane zostaną plaże basenu.

teren od trzech lat nie wykazuje żadnych ruchów.
W ramach remontu skute i wypoziomowane zostaną plaże basenu. Na czas
tych prac pływalnia w Kochłowicach
będzie nieczynna dla uczniów i klientów. – Szkoły, które uczęszczały dotąd
na „godziny basenowe” w tym obiekcie,
zostały ujęte w harmonogramie basenu
w Nowym Bytomiu. Tam też w czasie robót naprawczych będą się odbywały zajęcia klubu sportowego „Manta”
oraz kursy nauki pływania prowadzone
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
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acji w Rudzie Śląskiej – informuje Sławomir Szudy. Szczegółowy harmonogram zajęć na basenie w Nowym
Bytomiu jest dostępny na stronie internetowej www.mosir.rsl.pl.
– Sprawę remontu basenu w Kochłowicach udało nam się załatwić z kopalnią z korzyścią dla obu stron – komentuje prezydent Grażyna Dziedzic.
– Górnictwo jest największym pracodawcą na terenie Rudy Śląskiej, dlatego
staramy się nasze relacje kształtować na
zasadach partnerskich – podkreśla.
KP

Kolejne dwa nowe kompleksy sportowe uruchomione zostaną we
wrześniu przy rudzkich ogólniakach. W tej chwili trwają ostatnie prace przy tych wartych ponad 800 tys. zł inwestycjach. Nie są to jedyne tego typu przedsięwzięcia realizowane w tym roku. W Nowym
Bytomiu budowany jest skatepark, natomiast w Halembie powstanie
ścieżka zdrowia z siłownią napowietrzną.

Nowe boiska
na nowy rok szkolny

Kompleks sportowy przy „Morcinku” kosztował 300 tys. zł.

– Cieszę się, że kolejne dwie placówki oświatowe zyskają nowoczesne kompleksy sportowe. Chcemy,
żeby uczniowie wszystkich szkół
mieli do dyspozycji podobne obiekty, dlatego sukcesywnie realizujemy
inwestycje w infrastrukturę sportową – podkreśla prezydent miasta
Grażyna Dziedzic. – Opracowana
została już dokumentacja budowy
boiska przy Gimnazjum nr 9, w najbliższych planach jest też budowa
boiska przy Młodzieżowym Domu
Kultury w Rudzie – dodaje prezydent miasta.
Odbiór techniczny pozytywnie
przeszła już inwestycja przy popularnym „Morcinku”, czyli Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 2. Powstały tam dwa boiska. Jedno
z nich – do gry w siatkówkę
i badmintona – wykonane zostało
z nawierzchni poliuretanowej. Drugie – o podłożu piaszczystym – służyć będzie do gry w siatkówkę plażową. Kompleks wzbogacony
został o elementy do uprawiania
lekkoatletyki: 100-metrową bieżnię
z trzema torami, skocznię do skoku
w dal oraz rzutnię do pchnięcia
kulą. Koszt inwestycji wyniósł 300
tys. zł.
Wraz z pierwszym dzwonkiem
gotowy powinien być kompleks
sportowy przy ul. Mickiewicza,
gdzie swoją siedzibę ma Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 1. Tu,
za 550 tys. zł, rudzka ﬁrma buduje
dwa boiska, bieżnię lekkoatletyczną oraz skocznię do skoku w dal. –
Boiska o nawierzchni poliuretanowej służyć będą do gry w piłkę
ręczną oraz do gry w siatkówkę
i koszykówkę – wyjaśnia Janusz Podolski, zastępca naczelnika Wy-

działu Inwestycji. – Boiska zostaną
doświetlone dzięki zamontowaniu
czterech masztów oświetleniowych
– dodaje. Z nawierzchni syntetycznej wykonana zostanie także
60-metrowa czterotorowa bieżnia,
obok której znajdować się będzie
skocznia do skoku w dal
i trójskoku. Ponadto za bramkami
zamontowane zostaną specjalne
piłkochwyty, a całość terenu będzie
ogrodzona. Na terenie obydwu
kompleksów sportowych powstaną
także chodniki z kostki brukowej
oraz zamontowane zostaną ławki.
To nie wszystkie tego typu inwestycje zaplanowane na ten rok
w Rudzie Śląskiej. Mieszkańcy doczekali się już 15-kilometrowej trasy rowerowej, która została oddana
do użytku w lipcu. Ścieżka łączy ul.
Zabrską w Zabrzu z ośrodkiem Radoszowy w Kochłowicach. Ponadto
w Halembie wybudowana zostanie
ścieżka zdrowia, a w Nowym Bytomiu powstanie skatepark.
W tym roku na zlecenie miasta
opracowana została też dokumentacja budowy boiska przy Gimnazjum nr 9. Podobna dokumentacja
przygotowana zostanie jeszcze dla
planowanego boiska przy Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie.
Inwestycje te będą realizowane
w kolejnych latach.
W ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej przy placówkach oświatowych wybudowano cztery kompleksy sportowe. W dzielnicy
Halemba przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 2 i Szkole Podstawowej nr 24 oraz w Orzegowie
przy Szkole Podstawowej nr 36
i Gimnazjum nr 5.
IM
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„Pożegnanie wakacji
w Aquadromie”
Wakacje nieubłagalnie dobiegają końca. Z tej okazji rudzki aquapark zaprasza wszystkich na naładowaną pozytywną energią sobotę.
Dalekie wyjazdy, sielanka, relaks, woda i gorący klimat – z tym najczęściej kojarzą się wakacje. Aby przedłużyć nie
tylko wspomnień czar, ale aby jeszcze
przez chwilę delektować się beztroskim
wakacyjnym czasem, Aquadrom zaprasza
31 sierpnia na huczne pożegnanie wakacji. W najbliższą sobotę szeroki wachlarz
atrakcji zachęci do aktywnego wypoczynku nawet największych amatorów leżakowania.
31 sierpnia Aquadrom zaprasza przede
wszystkim dzieci i młodzież do 18. roku
życia. W tym dniu specjalnie dla nich, na
chwilę przed rozpoczęciem roku szkolnego, rudzki aquapark przygotował specjalną ofertę cenową – 10 zł (do godz. 14.00)
i 13 zł (od 14.00) za dwugodzinny pobyt
w Strefie Rekreacji i Sportu. A wszystko
po to, aby z uśmiechem na twarzy 2 września zasiąść w szkolnych ławkach.
– Zależy nam, aby w tym dniu dodatkowo urozmaicić Klientom czas w naszym
obiekcie. Dlatego przygotowaliśmy dla
nich szereg atrakcji, które, według naszej
wiedzy, cieszą się największym zainteresowaniem. Oczywiście największy ukłon
chcemy zrobić w stronę dzieci, które już
od drugiego września wrócą do szkoły –
informuje Agnieszka Piekorz z rudzkiego
Aquadromu.
Najmłodszym aquadromowiczom czas

wypełnią liczne animacje prowadzone w
Bajtel Zatoce oraz w basenie z ruchomym
dnem. Nie zabraknie także pokazowych
lekcji Aquadromowej Szkoły Pływania,
która rusza już 2 września. Namiastkę nowej usługi stanowił wakacyjny kurs nauki
pływania.
– Warto już od najmłodszych lat oswajać dzieci z wodą, gdyż tylko umiejętność
pływania jest gwarantem bezpiecznej zabawy w wodzie. W sobotę będzie można
porozmawiać z instruktorami oraz z osobami, które ukończyły wakacyjny kurs nauki pływania – komentuje Agnieszka Antoń, koordynator Aquadromowej Szkoły
Pływania.
Ci, którzy lubią spędzać wolny czas na
sportowo, na pewno odnajdą się w energetycznych zajęciach z aqua zumby prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. To wszystko wyjątkowo w
cenie biletu bez dodatkowej opłaty.
Na koniec w ofercie Aquadromu nie zabraknie czegoś dla poszukiwaczy mocnych wrażeń. Śmiałkowie będą mogli,
pod okiem instruktora, spróbować swoich
sił w nurkowaniu w profesjonalnym sprzęcie na głębokości siedmiu metrów. Dla
tych, którzy ekstremalne przygody wolą
oglądać, przygotowaliśmy pokazy freedivingu, czyli nurkowania bez sprzętu, także na głębokości siedmiu metrów.
REKLAMA
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza rokowania na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejKochłowicach przy ul. Młodzieżowej 26 z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy
Młodzieżowej 26 oznaczona numerem geodezyjnym 1949/154 o powierzchni 2098 m2, zapisana na karcie mapy 6 obręb Kochłowice oraz
w księdze wieczystej GL1S/00018177/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej (działy III i IV księgi wieczystej wolne są
od wpisów), zabudowana budynkiem byłej szkoły o powierzchni użytkowej 980 m2 i kubaturze 5146 m3 oraz budynkiem socjalnym o powierzchni zabudowy 46 m2 i kubaturze 115 m3.
Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 12.09.2013 r. w godz.
od 14.00 do 15.00.
Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska wolna jest
od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód
prawnych do rozporządzania nią. Nabywca zobowiązany jest do przejęcia nieruchomości w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. 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 5.03.2013 r. Przetargi przeprowadzone w dniach 29.05.2013 r. i 30.07.2013 r. zakończyły
się wynikiem negatywnym. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego zbywana działka figuruje jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1) objęty ochroną konserwatorską.
Nieruchomość położona jest u zbiegu ulic Młodzieżowej (boczna
od ulicy Radoszowskiej) i Cyprysowej w dzielnicy Kochłowice. Zjazd
na nieruchomość odbywa się z ulicy Cyprysowej. Sąsiedztwo stanowi
zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności. Działka jest płaska,
w części ogrodzona. Wzdłuż ogrodzenia rosną drzewa.
Istniejące budynki są wolnostojące, nieużytkowane, murowane,
w złym stanie technicznym (odszkodowane z tytułu szkód górniczych).
Dopuszcza się możliwość dokonania rozbiórki budynków przez nabywcę po uzyskaniu wymaganych przez prawo budowlane zezwoleń.
Nabywca będzie zobowiązany do wykonania i umieszczenia na
ogrodzeniu posesji względnie na murze budynku – istniejącego lub
nowego – tablicy upamiętniającej Polenlager Nr 7 Kochlowitz.
Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań wynosi 188.000,00 zł.
Rokowania odbędą się w dniu 30.09.2013 r. o godz. 10.00 w sali
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.
rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) oraz w terminie do dnia 24.09.2013 r. dokonają wpłaty zaliczki
w kwocie 9.400,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu i złożą pisemne
zgłoszenie udziału w rokowaniach, a ponadto przedłożą w trakcie rokowań wymagane dokumenty i oświadczenia. Nabywca nieruchomości
ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu
notarialnego.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 215), tel. 32 244-90-56 wew. 2150.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
Prezydent Miasta Ruda Śląska informuje o wywieszeniu na okres
21 dni tj. od dnia 21.08.2013 r. do dnia 10.09.2013 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-Wirku przy ulicy Polnej, stanowiącej działkę nr
4373/225 o powierzchni 1877 m2, obręb Nowa Wieś, karta mapy
1, KW nr GL1S/00001132/9, która zostanie sprzedana w drodze
przetargu – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Ogłoszenia
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Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska,
położonej w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ulicy Jerzego Ziętka z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1381 m², własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym do dnia
5.12.2089 r. Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ulicy Jerzego Ziętka, obejmującej
stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 944/48 o powierzchni 76 m2 i 1463/48 o powierzchni 1305 m2, obręb Orzegów, karta mapy 2, zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00023533/0 (dział III i IV ww. księgi jest wolny od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska nieruchomość stanowi
teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu UK1) oraz
fragmentarycznie teren zieleni urządzonej (symbol planu ZP1).
Zbywana nieruchomość posiada kształt czworokąta, wzdłuż północo-zachodniej granicy znajduje się skarpa. Teren jest
zatrawiony, porośnięty krzewami i drzewami, niezagospodarowany; znajduje się w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, usługowo-magazynowej i zieleni nieurządzonej. Na nieruchomości znajdują się betonowe pozostałości po obiekcie murowanym.
Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ul. Jerzego Ziętka został zapewniony poprzez ustanowienie odpłatnej
służebności gruntowej na działce 1186/48 zapisanej w KW nr GL1S/00046575/3, własności Gminy Miasta Ruda Śląska
w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez ww. działkę – pasem gruntu o szerokości 6 m – na przedłużeniu drogi usytuowanej na działce nr
1202/48, na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych lub właścicieli działek nr 944/48 i 945/48 (z działki nr 945/48
została wyodrębniona działka nr 1463/48).
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: 61.900,00 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 30.09.2013 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 24.09.2013 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 217), tel. 32 244-90-56.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śl., ul. Magazynowa 12
Tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
informuje

o możliwości zasiedlenia od zaraz boksu garażowego, na zasadzie umowy najmu zgodnie z niżej przedstawioną stawką:
Boks garażowy przy ul. Norwida 26
Boks nr 39 o pow. 16,53 m2
		

stawka za m2
8,00 zł/m2

czynsz/miesiąc 		
132,24 + 23% VAT

wadium
500 zł

Wnioski na najem boksów można składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój
121) w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości podanej w powyższym zestawieniu. Wpłaty wadium należy dokonać przelewem bankowym na konto spółdzielni – PKO BP 43 1020
2401 0000 0302 0039 3751.
Oględziny boksów są możliwe po wcześniejszym, osobistym uzgodnieniu terminu z ADM-3 przy ul. Wolności 20 (tel. 32 248-44-10).
Wniosek będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Zarządu biorąc pod uwagę jego datę złożenia.
Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia – kaucji w wysokości trzymiesięcznego
czynszu.
Osoby, których wnioski zostaną zatwierdzone przez Zarząd, będą poinformowane odrębnym pismem, a wpłacone przez nie wadium zostanie przeksięgowane na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe.
Wadium osób, których wnioski nie zostaną pozytywnie rozpatrzone, będzie do odebrania w kasie Spółdzielni,
ewentualnie przelane na wskazany rachunek bankowy po uprzednim uzgodnieniu formy i terminu zwrotu z kasą
RSM.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209
i 290.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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 Drobne usługi remontowe. Tel. 696045-930.

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

 Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 501281-222.

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

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

 Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu. Natychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32 240-83-20, 32
240-83-21.
 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605560-605.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 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.

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405.
ANEL.
 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
 Wirek, dwupokojowe, 40 m , 80 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

 Ruda, dwupokojowe, 48 m , 91 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 50 m2, 58
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Wirek, trzypokojowe, 47 m2, 130 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 W Rudzie Śl.-Kochłowicach –
NOWE domy szeregowe 105 m2, 265
tys., www.nieruchomoscigabriel.pl, tel.
607-706-692, 605-731-250.
 Ruda Płd. – sprzedam 28 m2, 43 m2
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607706-692.
 Wirek –sprzedam kawalerkę w kamienicy, 45 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.
 Szukam lokalu w Rudzie Śląskiej do wynajęcia pod działalność gastronomiczną,
powierzchnia min. 200 m2. Tel. 504-167542.
 Ruda, sprzedam komfortową kawalerkę,
tel. 602-450-869.
 Sprzedam 3-pokojowe, Orzegów 63
m2, II piętro, urządzone, budynek ocieplony, cicha, zielona okolica. Tel. 505-537359.

 Dwupokojowe c.o. miejskie, tanio, 46
m2 115 tys., Bykowina, LOKATOR, tel.
793-396-040.
 CODZIENNIE NOWE OFERTY
TANICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
 Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 56
m2, 128 tys., Bykownia, LOKATOR, tel.
793-396-040.
 Sprzedam 2-pokojowe, Halemba 2, 48
m2, II piętro. Tel. 668-091-599.
 Wynajmę mieszkanie w Rudzie Śląskiej-Wirku. Tel. 604-418-755.
 Wynajem hali przy ul. Korczaka, cena
3500 zł miesięcznie. Tel. 793-093-039.
 Sprzedam mieszkanie Godula-Latki.
Tel. 696-163-767.
 Sprzedam M-4, 63 m2, II piętro, Godula, Piechy – 153 tys. Tel. 513-042-557.

 Opiekunka z doświadczeniem zaopiekuje się osobą starszą, tel. 606-224-523.
 Telefoniczne pozyskiwanie klientów. Tel.
730-001-591.
 Madej Wróbel zatrudni pracowników do
działu paczkarni na umowę o pracę. Tel. 32
771-22-61.
 Zatrudnię kelnerki do lokalu gastronomicznego w Katowicach-Ligocie, tel. 60662-30-30.
 Zatrudnię posiadających Licencję pracownika ochrony, praca dodatkowa na zlecenie. Teren Rudy Śląskiej, Zabrza. Tel.
606-157-423.
 Poszukuję pracownika do prac remontowych. Tel. 602-445-909.

 Bykowina – sprzedam trzypokojowe
od 150 tys., www.nieruchomoscigabriel.pl,
tel. 607-706-692.

 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.

Atrakcyjne mieszkania i domy na www.
nieruchomoscigabriel.pl
 Sprzedam M-3, Bykowina, Kopalniana,
pow. 43 m2. Tel. 791-539-559.

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.
 Angielski – korepetycje, matura, dojazd.
Tel. 796-460-963.

MOTORYZACJA
 Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507-572625.

 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.

BASEN – RUDA ŚLĄSKA 1
ZAPISY: tel. 606-332-071
e-mail: spjunior@interia.pl
WWW.SPJUNIOR.PL

 Pracowników budowlanych, murarzytynkarzy oraz kierownika budowy z doświadczeniem, Ruda Śląska, tel. 32 24224-11.

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

 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572625.

ZAPRASZAMY NA NAUKĘ
I DOSKONALENIE PŁYWANIA
DLA DZIECI I DOROSŁYCH

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

 Skup samochodów wszystkich marek, stan obojętny. Tel. 32 275-05-47,
603-534-003.
 Skup samochodów wszystkich marek.
Tel. 515-533-560.

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
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.-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
47 m2
125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bykowina
48 m2
120 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
2
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
113 m
69 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
62 m2
1100 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
800 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.

RÓŻNE
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607-912559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.

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

 Prawa do akcji KOMPANII WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-851-852.
 Antyki, starocie, meble, ﬁgurki, zegary,
inne kupię. Tel. 515-533-560.
 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO, KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515-533-560.
 Skup i sprzedaż używanych podręczników, Halemba, Solidarności 7,
zegarmistrz obok poczty, Grodzka 4,
sklep papierniczy.
 Sprzedam pianino. Tel 696-163-767.
 Sprzedam kino domowe Panasonic SC-HT
878/SC-HT870, SC-HT520. Tel. 510-726-675.

 FIRMA MONIT, tel. 530-983-828,
monit@vp.pl. Artykuły biurowe dla
ﬁrm, szkół, uczniów, wyprawki szkolne od przedszkola do szkoły średniej
(plecaki, zeszyty, piórniki, kredki, itp.)
WYSTAWIAMY FAKTURY PROFORMA DO MOPS-u (na stypendia
dla uczniów).

HURT-PAK

LIDER W SPRZEDAŻY KAS FISKALNYCH

•
•
•
•

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

DOMY

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

 Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517260-780.

 Jednopokojowe tanio, 34 m2 65 tys.
Ruda 1, LOKATOR, tel. 793-396-040.

DZIAŁKI

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

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

PRACA

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

WYNAJEM

OGŁOSZENIA DROBNE

 Wynajmę lokal użytkowy na działalność gospodarczą ok. 60 m2 na deptaku
Wirek, kwota 1.400 zł netto. Tel. 883-401000.

WIADOMOŚCI RUDZKIE 28.08.2013

LOKAL

OGŁOSZENIA

W związku z dynamicznym rozwojem
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
poszukuje osób zainteresowanych
objęciem stanowiska:

KIEROWCA

Miejsce pracy: Ruda Śląska –
region: Śląskie
Wymagania:
• Prawo jazdy kategorii CE
• Aktualny kurs na przewóz rzeczy
(świadectwo kwaliﬁkacji zawodowych)
lub nowe prawo jazdy zawodowe
• Karta kierowcy
• Mile widziane uprawnienia HDS
Oferujemy:
• ciekawą, stabilną i pełną wyzwań pracę
w zgranym zespole
Aplikacje prosimy przesyłać na adres:
• e-mail: edyta.czernek@toensmeier.pl
• PUK Sp. z o.o., Kokotek 33,
41-700 Ruda Śląska\
(na nazwisko: Edyta Czernek)

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
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Rudzie Śl., ul. Magazynowa 12
Tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza
przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż prawa wieczystego
użytkowania gruntu o łącznej pow. 435,00 m2 składającego się z działek: nr 2693/228, 2697/229, 2701/363, KW GL1S 00001223/4 wraz zabudowaniami o powierzchni użytkowej 127,89 m2 położonych w Rudzie Śl.10 przy ul. Sygietyńskiego 5.

Ogłoszenia

www.wiadomoscirudzkie.pl

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śl., ul. Magazynowa 12
Tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza

przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych

I Warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin
nieruchomości, które wyznacza się na dzień 11.09.2013 r. od godz.
12.00 do 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją nr 5
przy ul. Różyckiego 30 w Rudzie Śl.-Wirku (tel. 32 242-09-35)
2. Przed złożeniem oferty, zainteresowanego nabyciem ww. nieruchomości zobowiązuje się do zapoznania z dokumentacją prawną
i techniczną posiadaną przez RSM (w Dziale Technicznym przy ul. Magazynowej 12, pokój 306, tel wew. 203 i pokój 314, tel. wew. 231) dot:
ww. nieruchomości oraz sprawdzenie jej przeznaczenia w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruda Śląska, w celu
wyeliminowania ryzyka zakazu wykonywania zamierzonej działalności
na przedmiotowej nieruchomości.
3. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni (ul. Magazynowa 12 w Rudzie Śląskiej, pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z zabudowaniami przy ul. Sygietyńskiego 5” w terminie do dnia 12.09.2013 r.
do godz. 9.00.
4. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 15.000,00 zł słownie piętnaścietysięcy zł, na konto PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401
0000 0302 0039 3751 i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty.
5. Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00
zł + obowiązujący VAT i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty oraz
zgłoszenie się z dowodem wpłaty do Działu Księgowości (pokój 318)
w celu odbioru faktury VAT.
II Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta,
b) koncepcję zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruda Śląska,
c) cenę minimalną za nieruchomość gruntową wraz z zabudowaniami – nie może być równa i niższa od ceny wyjściowej tj. 150.000,00 zł
+ VAT.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie
RSM, ul. Magazynowa 12, Ruda Śl.-1, pokój 317.
Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie jego kosztów nie podlega zwrotowi tylko w przypadku unieważnienia przetargu
lub jego odwołania bez winy oferenta.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie
zwrócone do 7 dni po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przetargu przez
Zarząd.
Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone
na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu.
Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie dokona wpłaty całości zaoferowanej w ofercie kwoty
w terminie 30 dni od zatwierdzenia wyników przetargu.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1
miesiąca od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Spółdzielni zatwierdzającej wyniki przetargu, w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez
RSM.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy
(pokój 118 i 100) tel. 32 248-24-11 wew. 311 lub 267.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska:
ul. Przelotowa 1/1, ul. Józefa Szafranka 10/4, ul. Józefa Szafranka 10/3,
ul. Jerzego Kukuczki 1/1, ul. Jerzego Kukuczki 1/5, ul. Szarotek 4/12,
ul. Joanny 20/17, ul. Heleny Modrzejewskiej 16/28, ul. Lipowa 3/1, ul.
Jerzego Kukuczki 1b/5, ul. Jerzego Kukuczki 1a/4, ul. Szafranka 14/2,
ul. Józefa Szafranka 14/2
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu części nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Nowary 37
i Kokota 141 w Rudzie Śląskiej, które przydzielone zostaną w trybie
bezprzetargowym na podstawie umów dzierżawy zawartych na czas
oznaczony na okres trzech lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Przedmiotem przetargu będzie wyjściowa stawka eksploatacyjna w podanej powyżej wysokości.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które wyznacza się na dzień
10.09.2013 r. po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się z wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów.
2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020
2401 0000 0302 0039 3751, a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej
opłaty czynszowej.
3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na ww. konto
w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości (pokój 318
w celu odbioru faktury VAT.
4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.
5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemną ofertę w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy”
ul. Brygadzistów 3a		
o pow. 		
63,40 m2
ul. Fojkisa 3a/1 				
o pow. 		
49,97 m2
ul. Paderewskiego 3 			
o pow. 		
21,00 m2
ul. Piechy 6
			
o pow. 		
34,20 m2
ul. Brygadzistów 5a 			
o pow. 		
29,60 m2
ul. Szybowa 6a 				
o pow. 		
14,40 m2
ul. Norwida 26		
		
o pow. 		
266,50 m2
						
w terminie do dnia 11.09.2013 r. do godz. 9.00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2013 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta,
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzygnięcia
przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet należności czynszowych
za ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego
czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia
umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu.
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 118) telefon 32 248-24-11 wew.
311.
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Piłka nożna – IV liga – grupa I

Emocjonujący mecz zielonych
Emocjonalną huśtawkę zafundowali swoim kibicom piłkarze Grunwaldu Ruda Śląska. Zieloni zmierzyli się na własnym boisku z Kamienicą Polską i po zaciętym spotkaniu wygrali 4:3. Głównym autorem sukcesu jest Dariusz Kot, który
zaliczył w tym meczu hat-tricka.
Grunwald szybko wyszedł na
prowadzenie. Już w dziewiątej minucie meczu zamieszanie pod bramką gości wykorzystał Kot, który
strzałem z bliska umieścił piłkę
w siatce. W dalszej części spotkania
dominowali gospodarze, jednak ich
strzały były minimalnie niecelne.
Kilka bardzo dobrych okazji mieli
także goście, ale dobrze między

słupkami spisywał się Haas.
W pierwszej połowie spotkania wynik nie uległ już zmianie i to zieloni
schodzili na przerwę z jednobramkową zaliczką.
Szczęśliwie dla zielonych rozpoczęła się także druga połowa meczu.
W 55 minucie po wrzutce z rożnego
Brzozowskiego, piłkę głową do siatki gości skierował Szpoton, podwyższając tym samym prowadzenie
swojego zespołu do dwóch bramek.
Wydawać by się mogło, że losy tego
spotkania są już przesądzone, jak się
jednak z czasem okazało – nic bardziej mylnego. Dziewięć minut po
strzeleniu przez Grunwald drugiego
gola, goście zdobyli bramkę kontak-

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Passa remisów złamana
Po trzech remisach nadszedł czas na
pierwszą w tej rundzie przegraną. W sobotę przed własną publicznością Slavia
Ruda Śląska zmierzyła się z Gwarkiem
Tarnowskie Góry, któremu uległa 1:2.
Przez pierwsze minuty głównie przy
piłce byli rudzianie i to oni dochodzili
do groźniejszych sytuacji pod bramką
przyjezdnych – bliski zdobycia gola był
między innymi Zalewski, ale dobrze
zachował się między słupkami golkiper
gości. Gwarek pierwszą składną akcję
przeprowadził dopiero w dziesiątej minucie i od razu pokazał, że potrafi być
groźny – po strzale Krzęciesy z dystan-

su piłka obiła poprzeczkę. Z biegiem
czasu gra toczyła się głównie na środku
boiska, co było efektem dużej liczby
niedokładnych podań i łatwych strat.
Jednak jako pierwsi gola strzelili rudzianie. W 25 minucie piłkę w siatce
głową umieścił M. Rejmanowski, ale
sędzia tej bramki nie uznał. W końcu
w 35 minucie wynik spotkania otworzył Gwarek – po rzucie rożnym zamieszanie podbramkowe wykorzystał Tankowski i dał swojej drużynie prowadzenie. W końcówce pierwszej połowy
doprowadzić do wyrównania mógł Zalewski, ale futbolówka po jego uderze-

W skrócie
Tenisowy triumf
W dniach 17-20.08.2013 na ośmiu
kortach OSiR-u w Piotrkowie Trybunalskim rozegrano jubileuszowe,
X-Letnie Ogólnopolskie Mistrzostwa Krasnali i Krasnalek, czyli tenisistów i tenisistek do lat 10. Bardzo
dobrze zaprezentowała się na nich
młoda rudzianka Karolina Bartusek.
W singlu zajęła ona trzecie miejscu,
a w deblu drugie. To nie jedyny sukces Karoliny. Niedawno w cyklu
czterech turniejów zorganizowanych

przez Śląski Związek Tenisowy wywalczyła ona Puchar Śląska w kategorii do lat 10. Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy!
Gwiazda sparuje
W sobotę futsaliści Gwiazdy zmierzyli się z chorzowskim Marexem.
Zespół ten będzie rywalem rudzian
w rozgrywkach I ligi. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Gwiazdy
6:5. Na listę strzelców wpisali się:
Siadul x 3, Łuszczek, Piasecki i Grudzień. W najbliższą sobotę o godzinie
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tową – po lekkim strzale Mesjasza
piłka przeturlała się po rękach golkipera zielonych i wpadła do bramki.
Siedem minut później, po kontrze,
Nabiałek minął Oswalda i strzałem
umieścił piłkę w siatce, doprowadzając do remisu. To podziałało na
zawodników Grunwaldu niczym
kubeł zimnej wody. W końcu w 78
minucie uderzenie Dreszera dobił
Kot, ponownie dając swojej drużynie prowadzenie. Cztery minuty
później po dwójkowej akcji z kontry
Brzozowskiego i Kota, znów piłkę
w siatce rywali umieścił ten drugi.
Wynik spotkania ustalił w doliczonym czasie gry Wiśniowski, który
wykorzystał błąd Oswalda w polu
karnym i uderzeniem umieścił piłkę
w siatce.
Grunwald Ruda Śląska – LKS
Kamienica Polska 4:3 (1:0)
Grunwald Ruda Śląska: Haas

niu po ziemi minimalnie minęła słupek
bramki przyjezdnych.
W drugiej połowie spotkanie było
wyrównane. Rudzianie za wszelką cenę
chcieli wygrać, ale w 70 minucie nadziali się na kontrę. Zawodnik Gwarka
zdołał pokonać Frankego i umieścił piłkę w siatce. Osiem minut później zamieszanie podbramkowe wykorzystał
Lach, zdobywając bramkę kontaktową.
Na nic więcej nie było jednak stać zawodników Slavii i musieli się oni pogodzić z pierwszą w tej rundzie porażką.
Slavia Ruda Śląska – Gwarek Tarnowski Góry 1:2
Slavia Ruda Śląska: Franke –
Łuszcz, Skorupski, Met, T. Rejmanowski, Zalewski, Pożoga, M. Rejmanowski, Moritz, Gancarczyk, Szaruga
Trener: Roman Cegiełka

11.00 rozegrany zostanie jedyny sparing Gwiazdy, który odbędzie się w Halembie. Rywalem będzie inny pierwszoligowiec – Nbit Gliwice.
Pogoń w Pucharze Polski
W sobotę Pogoń Ruda Śląska
zmierzyła się w meczu Pucharu Polski z drużyną Kamionki Mikołów.
Rudzianie wyszli z tego pojedynku
zwycięsko, wygrywając 5:1. Bramki
dla Pogoni zdobyli: Pawlak x 2, Seiler, Mielnicki i Kołodziej. W drugiej
rundzie Pogoń zmierzy się ze Strażakiem Mikołów. Mecz rozegrany zostanie 10 września o godzinie 16.30.
REKLAMA

Emocje w meczu Grunwaldu trwały do ostatniej minuty.

– Oswald, Jarczyk, Łęcki – Maciongowski, Szpoton, Wolek, Jagodziński, Szczypior – Kot, Brzozowski

Foto: SH

Rezerwa: Majchrzak – Kowalski, Nowicki, Dreszer, Simon,
Szczygieł, Wróblewski
Trener: Teodor Wawoczny

Wędkarstwo

Wędkarski mistrz Polski
Wydawać by się mogło, że w wędkarstwie nie ma nic skomplikowanego, a to, czy ryba połknie haczyk, jest
kwestią szczęścia. Nic bardziej mylnego. – Trzeba wziąć pod uwagę szereg czynników. Pora roku, głębokość
zbiornika wodnego i rodzaj przynęty
to tylko niektóre z nich – wylicza Maciej Białdyga i można mu wierzyć na
słowo. Rudzianin wywalczył bowiem niedawno tytuł mistrza Polski
w kategorii U 23 a tydzień później
był ósmy na rozgrywanych we Francji Mistrzostwach Świata Młodzieży
(U 23) w wędkarstwie spławikowym.
– Fajnie się to wszystko złożyło.
Najpierw wywalczyłem tytuł mistrza
Polski, a tydzień później pojechałem
do Francji na mistrzostwa świata.
W imprezie tej rangi startowałem już
po raz trzeci, ale to ósme miejsce jest
najlepszym z dotychczasowych wyników. Jestem z tego wyniku bardzo zadowolony, bo zawody stały na wysokim poziomie. Konkurencja była
ogromna – opowiada Maciej Białdyga
– Szczególnie usatysfakcjonowany byłem z przebiegu drugiej tury zawodów.
W sektorze zasiadali drużynowi i indywidualni mistrzowie świata z poprzednich lat, a jednak udało mi ich pokonać. To było super – dodaje.
Z sukcesu Maćka cieszy się prezes
koła wędkarskiego, do którego chłopak należy.
– Te wyniki pokazują, że droga,

Maciej Białdyga z pucharem za mistrzostwo Polski.
Foto: arch.

którą obraliśmy w szkoleniu młodzieży, jest słuszna. Prowadzimy szkółkę
wędkarską, organizujemy zajęcia dla
dzieci i młodzieży także zimą, tak, by
pomóc im w zagospodarowaniu czasu – mówi Joachim Klenczar, prezes
koła nr 51 Polskiego Związku Wędkarskiego w Rudzie Śląskiej. – Zachęcamy także do uprawiania wędkarstwa rekreacyjnie. Po to zarybiamy zbiorniki i opiekujemy się nimi, by
inni także mogli z tego korzystać –
dodaje.
A dlaczego warto spędzić czas łowiąc? – Wędkarstwo uczy pokory.
Jednocześnie można się wyciszyć i zrelaksować. To jest bardzo fajne – zachęca 22-letni mistrz Polski.

Kalendarzyk kibica
Piłka nożna – IV liga – grupa I:
31 sierpnia, sobota, godz. 17.00 Lot Konopiska – Grunwald Ruda Śląska
31 sierpnia, sobota, godz. 17.00 RKS Grodziec Będzin – Slavia Ruda
Śląska
Piłka nożna – klasa okręgowa – grupa I:
31 sierpnia, sobota, godz. 11.00 Urania Ruda Śląska – Energetyk ROW II
Rybnik
Piłka nożna – klasa okręgowa – grupa II:
31 sierpnia, sobota, godz. 17.00 Wawel Wirek – Unia Dąbrowa Górnicza
31 sierpnia, sobota, godz. 17.00 Przemsza Siewierz – Jastrząb Bielszowice

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk
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6:5. Na listę strzelców wpisali się:
Siadul x 3, Łuszczek, Piasecki i Grudzień. W najbliższą sobotę o godzinie
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tową – po lekkim strzale Mesjasza
piłka przeturlała się po rękach golkipera zielonych i wpadła do bramki.
Siedem minut później, po kontrze,
Nabiałek minął Oswalda i strzałem
umieścił piłkę w siatce, doprowadzając do remisu. To podziałało na
zawodników Grunwaldu niczym
kubeł zimnej wody. W końcu w 78
minucie uderzenie Dreszera dobił
Kot, ponownie dając swojej drużynie prowadzenie. Cztery minuty
później po dwójkowej akcji z kontry
Brzozowskiego i Kota, znów piłkę
w siatce rywali umieścił ten drugi.
Wynik spotkania ustalił w doliczonym czasie gry Wiśniowski, który
wykorzystał błąd Oswalda w polu
karnym i uderzeniem umieścił piłkę
w siatce.
Grunwald Ruda Śląska – LKS
Kamienica Polska 4:3 (1:0)
Grunwald Ruda Śląska: Haas

niu po ziemi minimalnie minęła słupek
bramki przyjezdnych.
W drugiej połowie spotkanie było
wyrównane. Rudzianie za wszelką cenę
chcieli wygrać, ale w 70 minucie nadziali się na kontrę. Zawodnik Gwarka
zdołał pokonać Frankego i umieścił piłkę w siatce. Osiem minut później zamieszanie podbramkowe wykorzystał
Lach, zdobywając bramkę kontaktową.
Na nic więcej nie było jednak stać zawodników Slavii i musieli się oni pogodzić z pierwszą w tej rundzie porażką.
Slavia Ruda Śląska – Gwarek Tarnowski Góry 1:2
Slavia Ruda Śląska: Franke –
Łuszcz, Skorupski, Met, T. Rejmanowski, Zalewski, Pożoga, M. Rejmanowski, Moritz, Gancarczyk, Szaruga
Trener: Roman Cegiełka

11.00 rozegrany zostanie jedyny sparing Gwiazdy, który odbędzie się
w Halembie. Rywalem będzie inny
pierwszoligowiec – NBit Gliwice.
Pucharowe zmagania
W sobotę Pogoń Ruda Śląska
zmierzyła się w meczu Pucharu Polski z drużyną Kamionki Mikołów.
Rudzianie wyszli z tego pojedynku
zwycięsko, wygrywając 5:1. Bramki
dla Pogoni zdobyli: Pawlak x 2, Seiler, Mielnicki i Kołodziej. W drugiej
rundzie Pogoń zmierzy się ze Strażakiem Mikołów. Mecz rozegrany zostanie 10 września o godzinie 16.30.
REKLAMA

Emocje w meczu Grunwaldu trwały do ostatniej minuty.

– Oswald, Jarczyk, Łęcki – Maciongowski, Szpoton, Wolek, Jagodziński, Szczypior – Kot, Brzozowski

Foto: SH

Rezerwa: Majchrzak – Kowalski, Nowicki, Dreszer, Simon,
Szczygieł, Wróblewski
Trener: Teodor Wawoczny

Wędkarstwo

Wędkarski mistrz Polski
Wydawać by się mogło, że w wędkarstwie nie ma nic skomplikowanego, a to, czy ryba połknie haczyk, jest
kwestią szczęścia. Nic bardziej mylnego. – Trzeba wziąć pod uwagę szereg czynników. Pora roku, głębokość
zbiornika wodnego i rodzaj przynęty
to tylko niektóre z nich – wylicza Maciej Białdyga i można mu wierzyć na
słowo. Rudzianin wywalczył bowiem niedawno tytuł mistrza Polski
w kategorii U 23 a tydzień później
był ósmy na rozgrywanych we Francji Mistrzostwach Świata Młodzieży
(U 23) w wędkarstwie spławikowym.
– Fajnie się to wszystko złożyło.
Najpierw wywalczyłem tytuł mistrza
Polski, a tydzień później pojechałem
do Francji na mistrzostwa świata.
W imprezie tej rangi startowałem już
po raz trzeci, ale to ósme miejsce jest
najlepszym z dotychczasowych wyników. Jestem z tego wyniku bardzo zadowolony, bo zawody stały na wysokim poziomie. Konkurencja była
ogromna – opowiada Maciej Białdyga
– Szczególnie usatysfakcjonowany byłem z przebiegu drugiej tury zawodów.
W sektorze zasiadali drużynowi i indywidualni mistrzowie świata z poprzednich lat, a jednak udało mi się ich pokonać. To było super – dodaje.
Z sukcesu Maćka cieszy się prezes
koła wędkarskiego, do którego chłopak należy.
– Te wyniki pokazują, że droga,

Maciej Białdyga z pucharem za mistrzostwo Polski.
Foto: arch.

którą obraliśmy w szkoleniu młodzieży, jest słuszna. Prowadzimy szkółkę
wędkarską, organizujemy zajęcia dla
dzieci i młodzieży także zimą, tak, by
pomóc im w zagospodarowaniu czasu – mówi Joachim Klenczar, prezes
koła nr 51 Polskiego Związku Wędkarskiego w Rudzie Śląskiej. – Zachęcamy także do uprawiania wędkarstwa rekreacyjnie. Po to zarybiamy zbiorniki i opiekujemy się nimi, by
inni także mogli z tego korzystać –
dodaje.
A dlaczego warto spędzić czas łowiąc? – Wędkarstwo uczy pokory.
Jednocześnie można się wyciszyć i zrelaksować. To jest bardzo fajne – zachęca 22-letni mistrz Polski.

Kalendarzyk kibica
Piłka nożna – IV liga – grupa I:
31 sierpnia, sobota, godz. 17.00 Lot Konopiska – Grunwald Ruda Śląska
31 sierpnia, sobota, godz. 17.00 RKS Grodziec Będzin – Slavia Ruda
Śląska
Piłka nożna – klasa okręgowa – grupa I:
31 sierpnia, sobota, godz. 11.00 Urania Ruda Śląska – Energetyk ROW II
Rybnik
Piłka nożna – klasa okręgowa – grupa II:
31 sierpnia, sobota, godz. 17.00 Wawel Wirek – Unia Dąbrowa Górnicza
31 sierpnia, sobota, godz. 17.00 Przemsza Siewierz – Jastrząb Bielszowice

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

Sport

Obóz sportowy

Wakacje ze zdrowiem
Od 15 do 26 sierpnia w Górkach
Wielkich odbywał się obóz sportowy pod hasłem „Wakacje ze zdrowiem”, który został zorganizowany
przez Katolicki Parafialny Klub
Sportowy przy dużym udziale Urzędu Miasta Ruda Śląska. W zajęciach
uczestniczyli młodzi zawodnicy
siatkówki, piłki ręcznej oraz adepci
akrobatyki sportowej. Oprócz codziennych zajęć sportowych uczest-
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nicy mieli możliwość podziwiania
lokalnych krajobrazów oraz atrakcji
turystycznych. Odwiedzili Chlebową Chatę, Muzeum Zofii KossakSzczuckiej oraz park linowy
w Brennej. Podczas pobytu zorganizowano olimpiadę sportową. Kulminacją pobytu w Górkach Wielkich był festyn rodzinny, w którym
wzięła udział prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. W trakcie
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Piłka nożna
imprezy rodzinnej organizatorzy
przewidzieli różnorodne atrakcje:
jazdę bryczką po Górkach Wielkich,
wspólne grillowanie, zumbę oraz
gry i zabawy sportowe. W imprezie
uczestniczyli także radny Rudy Śląskiej Witold Hanke oraz prezes
Aquadromu w Rudzie Śląskiej Anna Mrzyczek-Szczęsny. Organizatorzy już myślą o kolejnym obozie
w tym malowniczym miejscu i mają
nadzieję na zorganizowanie wspaniałego wypoczynku dla sporej grupy rudzkiej młodzieży.

Niebieskie rozgrywki

Kibice Ruchu Chorzów pokazali, że potrafią kibicować i świetnie grać w piłkę.

Na obozie sportowym swoje umiejętności szlifowały między innymi młode siatkarki.

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Wawel na szóstkę
Dobrą passę nadal utrzymuje Wawel Wirek. Ekipa z Rudy Śląskiej
zmierzyła się w sobotę na wyjeździe ze Strażakiem Mierzęcice i odniosła pokaźne zwycięstwo, aplikując rywalom aż sześć goli.
Początek spotkania był wyrównany. W końcu w 27 minucie sytuację sam na sam z golkiperem Strażaka wykorzystał Jaromin, otwierając wynik meczu. Zaledwie trzy
minuty później na pozycję wyszedł
piłkarz Wawelu, jednak został on

sfaulowany przez zawodnika gospodarzy. Rozgrywającego mierzęcickiej ekipy ukarano drugą żółtą
kartką i w konsekwencji musiał on
opuścić boisko. Grę w przewadze
wykorzystali rudzianie, którzy w 41
minucie za sprawą G. Kałużnego
podwyższyli swoje prowadzenie i na
przerwę schodzili z dwubramkową
zaliczką.
Druga połowa spotkania należała
wyłącznie do rudzian. W 47 minucie
sytuację sam na sam z bramkarzem
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Porażka po raz trzeci
Trzecią porażkę z rzędu zaliczyli
piłkarze Jastrzębia Bielszowice.
W sobotę zmierzyli się oni z zespołem Pogoni Imielin, któremu ulegli
1:4.
Początek spotkania sprawił, że
kibice ujrzeli promyk nadziei. Zaledwie trzy minuty po gwizdku
rozpoczynającym mecz, po strzale
jednego z zawodników gospodarzy, piłka znalazła się w nogach
golkipera Pogoni. Zdołał jednak
dobiec do niej Hajduga i wkopał ją
wprost do bramki. Nadzieje biel-

szowickich kibiców rozwiały się
w 33 minucie i to za sprawą samych piłkarzy Jastrzębia. Wtedy to
futbolówka po strzale zawodnika
gości odbiła się od biodra Guśtaka
i wpadła do bramki. Znajdujący się
w czubie tabeli przyjezdni objęli
prowadzenie w 45 minucie, kiedy
to po wrzutce z rzutu wolnego piłkę w siatce umieścił Synowiec.
Zawodnicy Pogoni jeszcze bardziej zmobilizowani wyszli na murawę w drugiej połowie spotkania.
Już w 47 minucie w sytuacji sam

Foto: arch.

wykorzystał Lokaj. 15 minut później
ten sam zawodnik przelobował interweniującego golkipera gospodarzy i było 0:4. W 73 minucie, po
rzucie rożnym, Piętoń pokonał bramkarza Strażaka strzałem z bliska.
Wynik spotkania ustalił na 0:6 Zuga,
który umieścił piłkę w siatce po
dwójkowej akcji z Urynowiczem.
Strażak Mierzęcice – Wawel
Wirek Ruda Śląska 0:6
Wawel Wirek: Gawlik – Pyc,
Grzywa, Buchcik, K. Kałużny –
G. Kałużny, Ostrowski (88’ Aleksa), D. Majnusz (60’ Zuga), Piętoń, Lokaj (88’ Deptuch) – Jaromin (65’ Urynowicz)
Trener: Jarosław Zajdel

na sam Wojtaszak pokonał Bechtę,
podwyższając prowadzenie swojej
drużyny do dwóch bramek. Gospodarze starali się wypracować jakąś
akcję, ale pod bramkę przyjezdnych dostawali się rzadko, a nawet
jeśli ta sztuka im się udawała, to
oddane strzały były i tak niecelne.
Wynik spotkania na 1:4 ustalił w 87
minucie Pacwa, który w sytuacji
sam na sam położył bramkarza gospodarzy i umieścił piłkę w siatce.
Jastrząb Bielszowice – Pogoń
Imielin 1:4
Jastrząb Bielszowice: Bechta –
Mikuła, Szymański, Skudlik,
Kubiak, Henisz, Sikora, Foryś,
Hajduga, Guśtak, Łukasik
Trener: Jacek Janiak

Już po raz czwarty w Rudzie
Śląskiej, mieszkańcy wraz ze
Stowarzyszeniem Sympatyków
Klubu Sportowego Ruch Chorzów „Niebieska Ruda Śląska”
zorganizowali piłkarski turniej
dzielnicowy. W sobotę na boisku
„Orlik” w dzielnicy Bykowina
było niebiesko już od rana.
– Turniej ten zorganizowaliśmy
pod patronatem Prezydent Miasta. W grze wzięło udział dwadzieścia zespołów z dzielnic Rudy
Śląskiej i zaproszonych fanklubów, między innymi z Mikołowa,
Staszowa, Łazisk, Chorzowa,
Świętochłowic oraz Katowic –
wyllicza Karolina Krupa ze Stowarzyszenia „Niebieska Ruda

Foto: RP

Śląska”. – Propagujemy piłkę
nożną oraz dobry wizerunek kibica Ruchu Chorzów – dodaje.
Pierwsze miejsce w rozgrywkach zajęli kibice z Kochłowic,
drugie fanklub z Czarnego Lasu
a trzecie kibice z Katowic.
W pierwszej fazie rozgrywek
drużyny rywalizowały w czterech
grupach.
– Dopisała pogoda i dzięki temu na turnieju panowała piknikowa atmosfera. Fajnie, że są
możliwości, by wszyscy kibice
Ruchu z Rudy Śląskiej mogli się
na takich imprezach integrować
– mówił pan Mirosław, uczestnik
imprezy.
Robert Połzoń

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

Przyspali w końcówce
Uranii przyszło się zmierzyć
w sobotę z niepokonanym dotąd
Rymerem Rybnik. Jednak z tego
pojedynku to kochłowiczanie wyszli zwycięsko, wygrywając na wyjeździe 3:4.
Już w czwartej minucie meczu
wynik spotkania otworzył Miszka,
który strzałem pokonał golkipera
gospodarzy. Mimo, że to kochłowiczanie lepiej prezentowali się na
boisku, rybniczanie w 23 minucie
zdołali doprowadzić do remisu –
wyższość zawodnika Rymera w sytuacji sam na sam musiał uznać
Pardela. Radość gospodarzy trwała
zaledwie trzy minuty – wtedy to
wbiegający ramię w ramię z obrońcą Rymera Miszka zdołał wyłuskać
piłkę i płaskim strzałem umieścił ją
w siatce. Ten zawodnik mógł
w końcówce pierwszej połowy
jeszcze podwyższyć prowadzenie
swojego zespołu, ale w sytuacji
sam na sam strzelił prosto w bramkarza gospodarzy.
Po raz trzeci wyższość Miszki
golkiper rybniczan musiał uznać na
początku drugiej połowy spotkania,

gdy zawodnik Uranii zdecydował
się na indywidualne wejście. Po kilku dobrych okazjach, w końcu w 87
minucie
dobrze
wypuszczony
Oczko, rozsądnie zachował się w sytuacji sam na sam z bramkarzem
Rymera i było 1:4. Wydawać by się
mogło, że losy tego spotkania są już
przesądzone. Jednak w końcówce
kochłowiccy obrońcy przysnęli –
najpierw pozwolili na strzał po długim rogu zawodnikowi z Rybnika,
co zmieniło wynik na 2:4. Ostatnia
w tym meczu bramka padła niecałe
dwie minuty później, gdy rybniczanie po rzucie rożnym z bliska załadowali piłkę do bramki strzeżonej
przez Pardelę. Mimo feralnej końcówki, Urania wzbogaciła się o cenne trzy punkty.
Rymer Rybnik – Urania Ruda
Śląska 3:4 (1:2)
Urania Ruda Śląska: Pardela,
Gabryś,
Jańczak,
Hejdysz,
R.Grzesik (‘79 Baran), Zawisza,
Kornas (‘46 Kamieński), Mikusz,
Baron (‘88 Musiał), Miszka (‘73
Żak), Oczko
Trener: Stanisław Mikusz
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(w budynku Przychodni)

