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Kierowcy
łamią zakaz!

Więcej na str. 7

Święto Straży
Miejskiej

Więcej na str. 3

Koniec koszmaru 
w Halembie

KREDYTY
15 tys. na oświadczenie• 
fi rmowe do 30 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel. 731-35-35-35

GOTÓWKOWE ORAZ 
KONSOLIDACYJNE

Zarząd spółki na razie nie ujawnia, 
jakie losy czekają górników zatrudnio-
nych w kopalniach Kompanii Węglo-
wej. Niepewna sytuacja dotyczy m.in. 
Rudy Śląskiej, gdzie znajdują się trzy 
zakłady KWSA.

Początkowo pojawiły się nieofi cjalne 
informacje, że spółka zamknie trzy ko-
palnie, w tym Piekary, Brzeszcze i znaj-
dującą się w Rudzie Śląskiej – Bielszo-
wice. Z kolejnych doniesień wynikało, 
że Kompania Węglowa ma zamiar 
sprzedać do Węglokoksu zakłady: Jan-
kowice, Piekary, Rydułtowy-Anna i Po-
kój. Zaś na początku września zarząd 
KWSA poinformował, że zamiast tych 
dwóch ostatnich – pod młotek pójdą ko-
palnie Chwałowice i Bobrek.

– Kompania Węglowa nie informuje 
samorządów o swoich kolejnych pla-
nach naprawczych, a my chętnie byśmy 
ją wsparli w działaniach – podkreślała 
prezydent Grażyna Dziedzic, podczas 
konferencji, na której wraz z Zygmun-
tem Frankiewiczem apelowała do za-
rządu KWSA o dialog. – Przecież skut-

ki społeczne tych działań będą ogrom-
ne. Tu chodzi o kilka tysięcy miejsc 
pracy.

W KWK Pokój wydobycie miałoby 
być ograniczone do jednej ściany, a za-
trudnienie zredukowane z 1,8 tys. do 
tysiąca osób. – Nie mówimy, że Kompa-
nia Węglowa nie musi realizować pro-
gramu naprawczego. Ale nie zgadzamy 
się na to, by te działania sprowadzały 
się wyłącznie do redukcji zatrudnienia 
i wydobycia – mówił Zygmunt Frankie-
wicz, prezydent Gliwic. 

Zdaniem Frankiewicza – ogranicze-
nie wydobycia w kopalni Sośnica-Ma-
koszowy do jednej ściany i redukcja 
zatrudnienia z 4,3 tys. osób do 1,4 tys. 
to de facto ukryta likwidacja kopalni. 
Dlatego też prezydenci obu miast zapo-
wiedzieli, że zlecą ekspertyzy, na pod-
stawie których będą mogli ocenić real-
ną sytuację zakładów. 

– W dłuższej perspektywie kopalnia 
Pokój powinna wprawdzie być połączo-
na z kopalnią Bielszowice, ale proces 
ten musi przebiegać spokojnie i bez-

piecznie, jeżeli chodzi o miejsca pracy. 
Tak, jak stało się to w przypadku łącze-
nia kopalń Nowy Wirek i Polska – za-
znaczyła prezydent Dziedzic.

Zarząd Kompanii Węglowej rozma-
wia za to ze związkowcami. – Ustalili-
śmy, że wszystkie kopalnie przedstawią 
po raz kolejny skonsultowane ze stroną 
społeczną plany naprawcze – mówi 
Grzegorz Umywalnik, przewodniczący 
Związku Zawodowego Górników przy 
KWK Pokój. – Zakładamy, że do 2020 
roku realnie jesteśmy w stanie wydoby-
wać 5,5 tys. ton węgla na dobę. Wstęp-
nie w planie naprawczym Kompania 

Prezydenci Rudy Śląskiej i Gliwic zaapelowali do Kompanii Węglowej 
o ujawnienie szczegółów planu naprawczego śląskich kopalń. „Zagrożone” 
zmianami są m.in. rudzka kopalnia Pokój oraz Sośnica-Makoszowy. 

Likwidować, czy fedrować?

SZYBKIE POŻYCZKI

CHWILÓWKI 
do 3 tys.

akceptujemy • 
zajęcia komornicze
nie sprawdzamy • 
zadłużeń

tel. 602-295-870

Ruda Śl. Nowy Bytom pl. Jana Pawła II 4/2

REKLAMA

Węglowa przewidywała 3 tys. ton, co 
prowadziłoby do szybkiej likwidacji ko-
palni Pokój, a obecne wydobycie jest 
na poziomie 4 tys. ton – dodaje.

Przedstawiciel związkowców twier-
dzi, że kopalni uda się osiągnąć wyższe 
wydobycie bez większych problemów, 
bo obecnie – z racji słabej sprzedaży – 
górników ograniczają w tym władze 
Kompanii Węglowej. – Wolę nie wyro-
kować, co będzie po 2020 roku, bo na 
razie skupiamy się na tym, żeby funk-
cjonować chociaż do tego czasu – przy-
znaje Grzegorz Umywalnik. 

Joanna Oreł
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Prezydenci Rudy śląskiej i Gliwic apelowali o ujawnienie planu naprawczego śląskich kopalń. Foto: JO

Więcej na str.  10

www.pwsenator.cdx.pl

Ślub 
w plenerze!

SPECJALIZUJEMY SIĘ 

W ORGANIZACJI: 

przyjęć rodzinnych, 

konferencji, 

spotkań i imprez 

zakładowych 

PW SENATOR, ul. Wolności 45, 41-700 Ruda Śląska, tel. 32 243 61 71, 501 93 35 18

Ślub Ślub Ślub Ślub 

SPECJALIZUJEMY SIĘ 

W ORGANIZACJI: 

przyjęć rodzinnych, 

konferencji, 

spotkań i imprez 

zakładowych 

KREDYTY
DO 150 000 PLN
KONSOLIDACYJNE• 

GOTÓWKOWE• 
SAMOCHODOWE• 

HIPOTECZNE• 

SPECJALNA OFERTA
DLA PRACOWNIKÓW

KOPALŃ I ICH RODZIN

Zmień raty swoich kredytów 
na jedną niższą 

i zyskaj gotówkę
na co tylko chcesz

506-137-427 
www.fi ndbank.pl

NAJTAŃSZA CHWILÓWKA 
W MIEŚCIE

OFERTA WIELU BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU

 Nie pobieramy dodatkowych opłat

 Kredyt na oświadczenie do 50 tys.

 Kredyty bankowe do 150 tys.

 Minimum formalności

SPRWADŹ NASZĄ OFERTĘ!

504 401 407

REKLAMA
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Ruda Śląska – Nowy Bytom 
ul. Pokoju 14

Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, 
niedz. nieczynne

REALIZUJEMY 
BONY ŻYWIENIOWE

 KWK HALEMBA-WIREK, 
KWK POKÓJ 

I KWK BIELSZOWICE 
ORAZ BONY SODEXO 

I CHEQUE 
DEJEUNER-SUBIEKT.

Ruda Śląska – Wirek, 
ul. Obr. Westerplatte 7

Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, 
niedz. 10.00-20.00

KIEŁBASA ŚLĄSKA Z SZYNKI  17,99 zł/kg
SCHAB B/K 14,99 zł/kg
POLĘDWICA SOPOCKA  14,99 zł/kg
PARÓWKI Z SZYNKI 

POLĘDWICA SOPOCKA  

 16,99 zł/kg
POLĘDWICA KANADYJSKA  12,25 zł/kg
SOS DO PIECZENI KNORR 1,59 zł/szt.
HERBATA SAGA (40 torebek) 2,99 zł/szt.
SZPINAK ROZD. 450 g  2,65 zł/szt.
PŁYN DO NACZYŃ EFEKT 0,5 l 1,19 zł/szt.

JAJA 15 M 

4,59 zł/op.

UDKO 3,99 zł/kg

ŁOPATKA B/K

9,79 zł/kg

BALERON 13,99 zł/kg 

JAJA 15 M ŁOPATKA B/K

Oferta ważna do wyczerpania 
lub do 23.09.2014 r.

– Działacie już 20 lat. Jak ewolu-
owała Wasza działalność?

– Wszystko zaczęło się od małego 
butiku „Ania”, znajdującego się w Go-
duli, który otwarliśmy w 1994 roku. 
Jako że brakowało nam przestrzeni, 
w 1997 roku rozpoczęliśmy działal-
ność przy ulicy Westerplatte na po-
wierzchni 120 m2. Później, w 2000 
roku, dokupiliśmy dodatkowe po-
mieszczenia, a w 2003 roku przejęli-
śmy cały pawilon przy ulicy Wester-
platte. W ten sposób staliśmy się su-
permarketem. Od 1994 roku działa 
również nasz drugi sklep – „Łukasz” 
w Nowym Bytomiu.

W ciągu tych 20 lat działalności 
musieliśmy się zmagać z konkurencją, 
zmianą mentalności ludzi, czy uciecz-
ką do modnych hipermarketów, co 
spowodowało konieczność zmian or-
ganizacyjnych oraz asortymentu. Bez 
przerwy musieliśmy się rozwijać 
i zmieniać, wychodząc naprzeciw 
klientom. 

– Sklep to także stali, doświadcze-
ni pracownicy.

– Jeśli chodzi o zatrudnienie, były 
czasy, kiedy zatrudnialiśmy jedną pa-

Supermarkety „Ania” i „Łukasz” w swoim asortymencie oferują klientom nie tylko produkty spożywcze, ale również che-
mię gospodarczą, artykuły gospodarstwa domowego, prasę, czy zabawki. Są z nami od 20 lat i potwierdzają teorię, że do-
brze prowadzony biznes może wygrać nawet z ogromnymi hipermarketami. O renesansie osiedlowych sklepów rozmawia-
my z Ryszardem Blicharskim, właścicielem „Ani” i „Łukasza”.

Zakup godny zaufania od 20 lat
nią. Gdy zaczęliśmy się rozwijać, był  
taki okres, że w samym Supermarke-
cie „Ania” pracowały 32 osoby. Nato-
miast teraz w obu sklepach zatrudnia-
my 32 pracowników. Można powie-
dzieć, że jesteśmy znaczącym praco-
dawcą na rudzkim rynku. Dodatkowo 
muszę podkreślić, że nasz sukces 
w ogromnym stopniu jest uzależniony 
od kadry, która jest zawsze gotowa 
i zaangażowana do pracy. Bez niej nie 
mógłbym wprowadzić wszystkich 
zmian czy zaplanowanych  innowacji. 
Dla naszych pracowników najważ-
niejszy jest człowiek. W fi rmie pracu-
ją panie prawie od początku naszej 
działalności. Wszystkim dziękuję za 
zaangażowanie. 

– Należycie do ogólnopolskiej sie-
ci. Jak wpływa to na działalność 
sklepów?

– Należymy do Polskiej Sieci Han-
dlowej „Lewiatan” w zasadzie od po-
czątku jej istnienia. Udział w tej sieci 
jest bardzo ważny, szczególnie w cza-
sach ostrej konkurencji z innymi sie-
ciami. Z uwagi na to mamy ogólno-
polskie akcje promocyjne, konkursy 
dla klientów. Trudno byłoby prowa-

dzić sklep samodzielnie. 
– A czym się wyróżniacie, co jest 

wizytówką obu sklepów? 
– Stawiamy na artykuły świeże. Na-

szą mocną stroną są stoiska mięsno-
wędliniarskie. Staramy się oferować 
bogaty asortyment produktów najwyż-
szej jakości, w bardzo dobrej cenie. 
Możemy pochwalić się także bogatym 
stoiskiem ze świeżym pieczywem oraz 
owocami i warzywami. Współpracu-
jemy z rodzimymi producentami, 
rudzkimi bądź śląskimi i to oni są na-
szymi głównymi dostawcami.

– Przetrwanie na rynku dwudzie-
stu lat zawdzięczacie w równym 
stopniu klientom.

– Bez wiernych klientów nie mogli-
byśmy mówić o naszym sukcesie. 
Z uwagi na to od lat funkcjonuje u nas 
system lojalnościowy, który stałych 
klientów nagradza punktami wymie-
nianymi na nagrody. Mamy wydanych 
ponad 5 tysięcy kart stałego klienta 
w obu sklepach. Muszę podkreślić, że 
są osoby, które kiedyś chodziły na za-
kupy ze swoimi rodzicami, a teraz 
przychodzą do nas ze swoimi dziećmi. 
To cieszy.

– Zbliżają się obchody dwudzie-
stolecia Waszej działalności. Co cze-
ka na klientów z tej okazji?

– Od 15 września ruszyliśmy z kolej-
ną akcją urodzinową „Lewiatana”, 
w której główną nagrodą jest samo-
chód. Dodatkowo zapraszamy na nasze 
zakupy urodzinowe, gdzie na wszyst-
kich klientów czeka nagroda główna w 
postaci 40-calowego telewizora.  

– Urodziny to nie tylko nagrody. 
Sklep przygotował coś jeszcze.

– Tak. Zapraszamy również na fe-
styn, który odbędzie się w dniach 19, 

20 i 21 września na parkingu przy Su-
permarkecie „Ania”. Zaprezentujemy 
bogaty program artystyczny i handlo-
wy, a także udostępnimy atrakcje dla 
najmłodszych. Od piątkowego przed-
południa do niedzielnego wieczora 
będzie się działo bardzo dużo. Mogę 
także zdradzić, że podczas festynu 
wystąpią gwiazdy sceny polskiej. 

Dodatkowo pokażemy archiwalne 
zdjęcia z różnych imprez, na których 
nasi klienci będą mogli się rozpo-
znać, za co również przyznamy na-
grody.

Foto: MS

MARGARYNA SMAKOWITA 500 g 2,59 zł/szt.
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W ciągu czterech ostatnich lat mia-
sto wydało siedem decyzji na rozpo-
częcie inwestycji w okolicy Drogowej 
Trasy Średnicowej. Część z nich już 
zrealizowano. To m.in. pasaż handlo-
wy Czerwona Torebka oraz pobliskie 
pawilony handlowe, w których dotych-
czas otwarto sklep z elektroniką 
i sprzętem AGD oraz delikatesy. 

Ale inwestorzy chcą „zadomowić 
się” w Rudzie Śląskiej nie tylko przy 
skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Wolności 
i Zabrzańskiej. Jadąc DTŚ w kierunku 
Zabrza – pomiędzy zjazdem na Cheb-
zie i Nowy Bytom a Rudę – powstała 
dodatkowa droga do terenów, które 
dla inwestorów przyszykowała spółka 
KPE Metropolis.  

– Wszystkie działki przy odcinku 
Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie 
Śląskiej w kierunku Zabrza zostały 
przygotowane do rozpoczęcia inwesty-
cji – mówi Mirosław Jarczyk, dyrektor 
sprzedaży w KPE Metropolis. – Poło-
żenie działek oraz sąsiedztwo spowo-

dowało bardzo duże zainteresowanie 
wśród przedstawicieli różnych branż. 
Obecnie sprzedanych zostało już pięć 
działek, a z kolejnymi nabywcami pro-
wadzone są bardzo zaawansowane 
rozmowy – dodaje.

Jadąc od strony Katowic powstaną 
tam kolejno: stacja paliw, salon me-
blowy, hurtownia materiałów budow-
lanych, centrum dystrybucyjne produ-
centa bram garażowych oraz firma 
wynajmująca i serwisująca samocho-
dy. 

W przyszłości pojawią się także in-
ne obiekty. Bowiem pierwotnie do 
sprzedaży przygotowano siedem dzia-
łek o powierzchni od 3 tys. do 9 tys. m 
kw. Natomiast później największe  
z nich podzielono, bo takie było zapo-
trzebowanie wśród inwestorów.  

– Działki, dostępne obecnie w sprze-
daży, są idealne dla klientów poszuku-
jących terenów o powierzchni od 3 tys. 
m kw. do 1,6 ha. Do wszystkich działek 
została doprowadzona nowa droga 

bezpośrednio z DTŚ, co znacznie 
zwiększa atrakcyjność terenów – mó-
wi Jarczyk. 

Na tym jednak nie koniec, bo mia-
sto szykuje się do sprzedaży kolejnych 
nieruchomości w okolicy średniców-
ki. Przy ul. Szyb Barbary w Chebziu 
są to tereny o wielkości ok. 36 tys. m 
kw. Przeznaczyć je można pod komer-
cyjną zabudowę usługową oraz zabu-
dowę usługową obejmującą usługi 
publiczne i komercyjne. Co to ozna-
cza? Przy węźle w Chebziu może po-
wstać np.: sklep o powierzchni do 2 
tys. m kw., punkt gastronomiczny, czy 
związany z turystyką lub hotelar-
stwem, instytucje finansowe, a także 
targowiska. Jest tam również teren za-
budowy usługowej obejmującej usługi 
publiczne i komercyjne.

Inwestorów może też zaintereso-
wać ul. Zabrzańska, gdzie w pobliżu 
DTŚ pod inwestycje przeznaczono te-
ren o powierzchni blisko 11 tys. m kw. 
z podstawowym przeznaczeniem pod  

zabudowę usługową, obejmującą 
usługi publiczne i komercyjne. Kolej-
ny z nich – i z podobnym przeznacze-
niem – znajduje się w rejonie ul. Za-
brzańskiej i Styczyńskiego (6,7 tys. m 
kw.).

Na zainteresowanych ich wykupie-
niem długo nie trzeba czekać. – Ruda 
Śląska jest niezwykle atrakcyjnym 
punktem na mapie przyszłych inwesty-
cji. Zauważamy ciągle wzrastające 

zainteresowanie inwestorów tymi tere-
nami – twierdzi Mirosław Jarczyk. – 
Kolejnym naszym projektem w Rudzie 
Śląskiej jest działka (pomiędzy DTŚ 
a ul. Zabrzańską, ale za węzłem DTŚ 
z ul. 1 Maja – przyp. red.) o pow. 1,2 
ha z możliwością podziału na mniejsze 
działki (3-5 tys. m kw.). Działkę tę pro-
ponujemy klientom, którym nie zależy 
na bezpośrednim zjeździe z DTŚ.

 Joanna Oreł

Ruda Śląska jest niezwykle atrakcyjnym punktem na mapie przyszłych inwestycji – uważa Mirosław Jarczyk z KPE Metro-
polis. Na jednym z nich – przy Drogowej Trasie Średnicowej – powstanie wkrótce m.in. salon meblowy, hurtownia, czy 
centrum dystrybucyjne. Średnicówka sprawiła, że do naszego miasta ściąga coraz więcej inwestorów.

DTŚ przyciąga kolejnych inwestorów

Przy DTŚ powstał nawet dodatkowy zjazd do terenów inwestycyjnych. Foto: KPE Metropolis
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Wszystko wskazuje na to, że wkrót-
ce zniknie, trwający od kilku miesię-
cy koszmar mieszkańców Halemby. 
W związku z przebudową mostu przy 
ul. Poniatowskiego, od 1 kwietnia 
kierowcy muszą jeździć objazdami, 
zmieniono rozkłady jazdy autobusów, 
a piesi poruszają się po tymczasowej 
kładce. 

Jakby tego było mało, kilka tygo-
dni temu prace utkwiły w martwym 
punkcie. Firma Mosty Chrzanów ro-
zebrała wprawdzie istniejący most, 
ale już nie zabrała się za budowę no-
wego. Wykonawca przestał także pła-

cić firmie, która na czas robót zapew-
niała mieszkańcom komunikację za-
stępczą, więc ta przerwała świadcze-
nie usług. 

Po tym, jak władze miasta zerwały 
umowę z dotychczasowym wyko-
nawcą, trzeba było poszukać kolejne-
go, który rzetelnie dokończy budowę 
mostu. – Dlatego też szybko zwoływa-
liśmy sesję nadzwyczajną, ponieważ 
wyłoniona w przetargu firma deklaru-
je, że wykona inwestycję z zachowa-
niem wcześniejszego terminu. Chce-
my więc, żeby jak najszybciej mogła 
ona wejść na plac budowy – mówiła 

prezydent Grażyna Dziedzic podczas 
czwartkowej sesji Rady Miasta.

Nowy wykonawca zażądał jednak 
wyższej kwoty niż ta, za którą obieca-
ła pracować dotychczasowa firma (1,9 
mln zł). Władze miasta wraz z radny-
mi musieli więc zadecydować o prze-
sunięciu pieniędzy w tegorocznym 
budżecie. Zgodnie z przegłosowanymi 
projektami będzie to kwota 565 tys. zł, 
którą pierwotnie przeznaczono na 
przebudowę ulicy Przemysłowej 
w Kochłowicach. Zgodnie z zapowie-
dziami władz miasta – inwestycja ta 
zostanie zrealizowana w przyszłym 
roku.

Plusem jest jednak to, że dzięki do-
datkowym pieniądzom nowy most nad 
Kłodnicą pojawi się na czas, a nawet 
wcześniej i wraz z nim znikną objaz-
dy. – Umownie nowa firma zadeklaro-

Koniec koszmaru w Halembie!

Jest szansa na to, że jeszcze w tym roku powstanie most przy ul. Poniatowskie-
go nad Kłodnicą. Podczas ostatniej sesji Rada Miasta dała zielone światło na 
przeniesienie wydatków budżetowych, dzięki czemu będą pieniądze na dokoń-
czenie inwestycji.

Jest szansa, że most przy Poniatowskiego powstanie do końca listopada. Foto: RP 

wała termin do stycznia, ale widać 
dobrą wolę współpracy, więc realne 
jest, że inwestycję uda się zakończyć 

do końca listopada – zapowiada pre-
zydent Dziedzic. 

Joanna Oreł
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www.fl orex-sa.pl

Florex S.A.
ul. Metalowców 5

41-600 Świętochłowice
Dział sprzedaży: 

tel. 32 786-40-70 wew. 71, 72, 79
kom. 603-196-775, fax 32 770-60-61

e-mail: sprzedaz@fl orex-sa.pl
e-mail: marketi ng@fl orex-sa.pl

BLACHODACHÓWKI• 
BLACHY TRAPEZOWE• 
OBRÓBKI BLACHARSKIE• 

Zapewniamy: 

fachowe doradztwo, dostawę 

wysokiej jakości produktów 

w konkurencyjnych cenach.

REKLAMA

REKLAMA

W czwartek (11.09.) z okazji 95. rocz-
nicy wybuchu I powstania śląskiego 
w ZSO im. A. Mickiewicza odbył się 
uroczysty apel połączony z akcją sadze-
nia drzew.  – W czasach powstań ślą-

Na cześć powstańców

skich w naszym mieście posadzono 3 li-
py upamiętniające walczących. Dzisiaj, 
na pamiątkę 95. rocznicy pierwszego 
zrywu niepodległościowego, chcieliśmy 
nawiązać do tej tradycji przybywając

 z sadzonkami 3 modrzewi, 3 świerków 
oraz 3 jodeł, które przy pomocy uczniów 
posadziliśmy w szkolnym ogródku – po-
wiedział Adam Podgórski, przewodni-
czący Zarządu Rudzkiego Towarzystwa 
Przyjaciół Drzew. – W naszym mieście 
udało się zasadzić ponad 3 tysiące drzew. 
Wśród zabytków przyrody mamy pamiąt-
kowy dąb w Goduli, niedaleko niego ro-
śnie nieoznakowany dąb i grab – dodał. 
– W związku z trwającymi wcześniej pra-
cami remontowymi wokół naszego bo-
iska utraciliśmy część drzew. Chcieliśmy 
poprzez taką inicjatywę nie tylko upa-
miętnić powstańców, ale także zwrócić 
przyrodzie odebraną roślinność – sko-
mentował Leszek Dytkowski, dyrektor 
szkoły.

Uczniowie po apelu wysłuchali pre-
lekcji Adama Podgórskiego o pomni-
kach przyrody w Rudzie Śląskiej jak 
i krótkiej charakterystyki naszego miasta 
pod kątem jego walorów przyrodni-
czych.

 Dominika Kubizna 

Uczniowie chętnie włączyli się w sadzenie drzew. Foto: DK

Uzbrojony w nożyczki, grzebień 
i lakier rudzki mistrz fryzjerstwa od 
niedawna może już śmiało tytuło-
wać się rycerzem. Damian Duda 
wrócił z Paryża, gdzie otrzymał ko-
lejną prestiżową nagrodę. Rudzkie-
go championa uhonorowano tytu-
łem „Rycerza”, czyli prestiżową 
nagrodą Chevalier „Knight Award” 
przyznawaną przez światową orga-
nizację Intercoiffure Mondial.

– Bardzo się ucieszyłem gdy usły-
szałem, że otrzymam tę nagrodę, 

tym bardziej, że jej wręczenie odby-
ło się w Paryżu. Jest to dla mnie 
niezwykle ważne, bo chyba każdy 
fryzjer chciałby być nagrodzony 
właśnie w tym miejscu – tłumaczy 
Damian Duda, rudzki mistrz fry-
zjerstwa. – Wiele się działo w tym 
roku. Ciężko pracowałem na te na-
grody. Bardzo mnie one cieszą i mo-
bilizują do dalszej pracy – dodaje.

Taką samą nagrodę dwa lata te-
mu otrzymał inny rudzki mistrz no-
życzek – Lucjan Szajbel. RP

Zieleńce przydomowe to ozdoba 
wszystkich osiedli. Wiedzą o tym 
mieszkańcy Bykowiny, już po raz dwu-
nasty uczestnicząc w konkursie o na-
zwie „Bykowińskie Skalniaczki”. Or-
ganizatorem imprezy jest Administracja 
nr 6 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkanio-

Bykowińskie cuda

wej. Konkurs odbył się w piątek (12.09.) 
– tradycyjnie w ODK „Country”, gdzie 
twórcom przydomowych ogródków 
i skalniaków złożono podziękowania za 
trud włożony w przyozdabianie otocze-
nia w miejscu zamieszkania, bardzo 
często z własnej inicjatywy i kieszeni. 

– Intencją tego spotkania jest podzięko-
wanie wszystkim pasjonatom, którzy 
swój wolny czas i zapał poświęcają przy-
domowym ogródkom. Dzięki temu miesz-
kańcy żyją w lepszym środowisku – mó-
wił Piotr Losa, kierownik Administracji 
nr 6 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej i dodał: – Zaprosiliśmy ok. 100 osób 
i każda z nich otrzyma drobny upominek. 
Należy dodać, że dla wielu z nas to także 
jedyna okazja, by spotkać się w takim 
gronie.

– Ogródek prowadzę co najmniej 20 
lat. Chodzi o estetykę, tak by pod blo-
kiem ładnie wszystko wyglądało. Mało 
jest takich osób, które chcą coś zrobić – 
opowiadała Małgorzata Szczygioł, zaj-
mująca się ogródkiem przy ulicy Kopal-
nianej.

Pani Małgorzata opanowała do per-
fekcji prowadzenie przydomowego zie-
leńca: – Doszłam do takiego poziomu, że 
nie muszę codziennie wchodzić do 
ogródka. Staram się tworzyć coś na sta-
łe, co wymaga pielęgnacji tylko od czasu 
do czasu – mówiła. MS

Każdy z zaproszonych otrzymał w prezencie artykuły ogrodnicze oraz sadzonkę. Foto: MS

Fryzjerskie pasowanie

Rudzki fryzjer odebrał presti żowy tytuł w Paryżu. Foto: arch.
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Nowe szkolenie
Zakończyło się rekrutowa-

nie bezrobotnych na nowe 
szkolenie pt. „Efektywne za-
rządzanie czasem pracy” 
przeprowadzane w ramach 
projektu „Kurs na kapitał”, 
w PUP w Rudzie Śląskiej. 
Do projektu zakwalifi kowało 
się 12 osób, które w dniach 
25 i 26.09 zostaną przeszko-
lone. Program obejmuje: 
określenie celów i motywa-
cji, poznanie zasad efektyw-
nego planowania, skuteczne 
działanie przy wykorzystaniu 
narzędzi do zarządzania cza-
sem oraz samokontrolę efek-
tywności działań. 

Remont zakończony
Dzieci uczęszczające do 

Przedszkola nr 47 w Bykowi-
nie mogą wreszcie pobawić 
się w wyremontowanych sa-
lach placówki. Wykonano cał-
kowitą termomodernizację 
budynku z uwzględnieniem 
ścian i stropodachów. W przed-
szkolu zamontowano nowe 
okna oraz świetliki, wymie-
niono centralne ogrzewanie, 
elektrykę i oświetlenie. Odno-
wiono sanitariaty, a także po-
malowano pomieszczenia.

Korwin-Mikke w Rudzie
Założyciel Kongresu Nowej 

Prawicy, a od niedawna także 
poseł Parlamentu Europejskie-
go, Janusz Korwin-Mikke spo-
tkał się z sympatykami swoje-
go ugrupowania w Rudzie 
Śląskiej. Polityk pojawił się 
w sali bankietowej Miejskiego 
Centrum Kultury w czwartek 
(11.09.) po południu. Uczest-
nikami spotkania byli głównie 
młodzi rudzianie i mieszkańcy 
ościennych miast.

W SKRÓCIE
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Rocznicowe chwile wzruszenia
Polsko-śląski patriotyzm 

przebrzmiał w piątek (12.09.), 
w wyjątkowym miejscu, bo 
w kościele ewangelickim 
w Wirku, przy ulicy Kubiny. 
Wychowankowie II LO im. 
Gustawa Morcinka wraz z An-
ną Morajko, wychowawczynią 
klasy współpracującej z IPN, 
zaprezentowali spektakl „Ro-
sła grusza, ale… czy to możli-
we?”. Wzruszający program 
artystyczny miał uświetnić ob-
chody 75. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej, a zarazem 
75. rocznicy zniszczenia przez 
hitlerowców synagogi wirec-
kiej.

Spektakl przedstawiał życie 
codzienne Ślązaków, ich troski, 
problemy, pożegnania, dylema-
ty, przeżywane podczas II woj-
ny światowej. Adam Podgór-
ski, jeden z zaproszonych gości 
honorowych, podkreślał wyjąt-
kowość miejsca, w którym od-
były się obchody.

– Obchodzimy w tym roku 
także ważną dla społeczności 
rudzkiej, 75. rocznicę spalenia 
przez hitlerowców wireckiej sy-
nagogi. Warto podkreślić, że 
w tych czasach Wirek był miej-
scem, gdzie koegzystowały trzy 
wyznania. Udokumentowane 
jest, że gmina żydowska poda-
rowała pieniądze na tę właśnie 
świątynię – mówił.

Jednak to tematyka spekta-
klu, przedstawionego przez 
klasę regionalną, była najważ-
niejszym elementem wyda-
rzenia: – Trudno mówić o re-
gionalizmie, kiedy nie pokaże-
my go w kontekście patrioty-
zmu i historii ogólnie rozu-
mianej – tłumaczyła Anna 
Morajko.

– Młodzież należy przygoto-
wywać do takich przedsięwzięć, 
robiąc wstęp dotyczący wyda-
rzeń historycznych. Staramy 
się wyobrazić sobie, jakie emo-
cje przeżywali ludzie w tamtych 

czasach. Dopiero wtedy ucznio-
wie wchodzą w swoje role – do-
dała.

Wydarzenia z przeszłości 
można odnieść również do 
obecnej sytuacji w Europie: – 
Uświadamianie młodym lu-

dziom, w obecnych czasach, 
jak cenną wartością jest pokój, 
polega na tworzeniu kapitału, 
by tę wolność doceniali. Gdy 
mówi się o pokoju, kiedy jest 
on już zagrożony, jest trochę za 
późno. I znowu mamy moment, 

Prawie 200 osób przybyło 
w niedzielę (14.09.) do Miej-
skiego Centrum Kultury, by 
sprawdzić swoją wiedzę z języ-
ka angielskiego. Ruda Śląska, 
jako jedno z wielu polskich 
miast, przystąpiła do ogólnopol-
skiego „Wielkiego Testu Języka 
Angielskiego”.

– W teście ostatecznie wzięło 
udział 197 osób – mówił Domi-
nik Doliński, organizator testu, 
dyrektor szkoły językowej An-
gloMan. – Liczymy, że podobnie 
jak w roku ubiegłym, mieszkańcy 
wykażą się dobrym wynikiem, 
przynajmniej na poziomie B1. 
Ostateczne rezultaty będziemy 
znać za parę dni.  Udział wziąć 
mógł każdy – zarówno młodsi, 

Angielska burza mózgów
jak i starsi. W przeciwieństwie 
do ubiegłego roku, kiedy to test 
przeprowadzony był w formie 
internetowej, w tym roku odbył 
się w formie tradycyjnej, czyli 
pisemnej.

– Przyszłam tutaj za namową 
brata, żeby się sprawdzić – mó-
wiła Karolina Janik, która pisała 
test dla osób dorosłych. – Test 
był dość prosty, choć w wielu 
miejscach można się było pomy-
lić. Jak się dobrze wczytało 
w tekst i skupiło, to wszystkie od-
powiedzi były raczej proste. 

– Test był dość podchwytliwy, 
ale myślę, że będzie dobrze – do-
dał Krzysztof Janik, który rów-
nież pisał test dla dorosłych.  
Warto podkreślić, że najlepsi 

spośród piszących otrzymają 
bardzo atrakcyjne nagrody. 
Szkoły za frekwencję dostaną 
tablet i laptopy. Nagrodą główną 
dla pierwszych 5 laureatów 
dwóch grup wiekowych jest eg-
zamin certyfi kujący, na zwycięz-
cę w grupie najmłodszych czeka 
uczestnictwo w szkółce narciar-
sko-snowboardowej w sezonie 
2014/2015, natomiast drugie 
i trzecie miejsce wśród najmłod-
szych również wiąże się z atrak-
cyjnymi nagrodami. Wśród 
uczestników testu rozlosowane 
zostaną także bezpłatne kursy 
pływania w Szkole Pływania 
Manta oraz karnety na rudzkie 
baseny ufundowane przez Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Aquadrom.

Magdalena Szewczyk
Choć do rozwiązania testu zachęcały nagrody, już sam udział może być cenny dla 
uczestników. Foto: MS

patrząc na sytuację na Wscho-
dzie, kiedy powinniśmy doko-
nać wszelkich starań, aby za-
chować pokój, a kwestie spor-
ne rozstrzygnąć drogą pokojo-
wą – przekonywała. 

Magdalena Szewczyk

Spektakl odbył się w rudzkim kościele ewangelickim. Foto: MS
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ZAGINĘŁA!
Dnia 31.08.14 
w Rudzie Śląskiej 
w okolicach 
Goduli/Orzegowa 
zaginęła suczka 
(mieszaniec, czarna, 
podpalana). 
Przestraszyła się 
huku petardy. 
Jest łagodna. 
Reaguje na imię Nuka. 
Ma czerwoną obrożę. 

Jeśli�ktokolwiek�ją�widział,�bardzo�proszę� 
o�kontakt:�604-629-427!

NAGRODA�1000�ZŁ
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA OKRES 3 LAT 

CZĘŚCI  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ  
– W  REJONIE ULICY  KATOWICKIEJ  Z PRZEZNACZENIEM  POD  3 GARAŻE  BLASZANE.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem gruntu na okres    3 lat z prze-
znaczeniem pod lokalizację 3 garaży blaszanych o łącznej powierzchni 54 m² tj 3 x 18 m² ( 15 m² grunt 
pod garażem + 3 m² teren przyległy niezbędny do korzystania z garażu ) obejmującego część nierucho-
mości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Katowic-
kiej, oznaczonej numerem   geodezyjnym:

– 510/19,  obręb Kochłowice,  k.m. 5,  zapisaną w  księdze wieczystej  nr GL1S/00008228/8 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska  

przedmiotowa działka  położona jest na terenie oznaczonym symbolem:
GP1 – tereny pod obiekty i urządzenia zespołów garaży i parkingów dla samochodów osobowych, 

ciężarowych, autobusów.
Wywoławcza stawka czynszu najmu 1 m2 gruntu w stosunku miesięcznym wynosi (netto):  1,25 zł.
Cena stawki czynszu najmu ustalona w przetargu za 1 m2 gruntu zostanie pomnożona przez powierzch-

nię najmu (15 m2  plus 3 m2  teren przyległy) a następnie zostanie powiększona o należny podatek od 
towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.10.2014 r. o godz 10.00 w sali 211 Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które po zapoznaniu się z pełną treścią ogło-
szenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i stronie internetowej 
– Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska) w terminie do dnia 10.10.2014 r.  doko-
nają wpłaty wadium w wysokości 200,00 zł na każdy garaż przelewem na konto nr: 71 1050 1214 1000 
0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finan-
sowo - Księgowy z dopiskiem „wadium najem – ul. Katowicka garaż nr ...” ( za datę zapłaty przyjmuje 
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska ) lub w kasie tut. Urzędu 
pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz 
przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem 
gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wdział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 238), tel. 32 244-

90-00 wew. 2381.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) 
wykazu nieruchomości gruntowej znajdujących się w rejonie: ul. Kokota, która zostanie oddana 
w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawcę z istniejących upraw rolnych, ul. Malinowej 
7, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. 
Do Gródka, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekre-
acyjny, ul. Porannej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek 
rekreacyjny, ul. Ondraszka, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące 
ogródki rekreacyjne, ul. Radoszowskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod 
istniejący ogródek rekreacyjny, ul. ks. Piłsudskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przezna-
czeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Piastowskiej, która zostanie oddana w dzierżawę 
oraz najem z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny oraz garaż murowany, ul. Jana 
III Sobieskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, 
ul. Storczyków, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, 
ul. Piastowskiej, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny, 
ul. Piastowskiej, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek re-
kreacyjny, ul. Głównej, Juliusza Słowackiego które zostaną oddane w dzierżawę i najem z prze-
znaczeniem pod istniejące garaże i ogródki rekreacyjne, ul. Bielszowickiej, która zostanie oddana 
w dzierżawę pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Michała Ogińskiego, która zostanie oddana 
w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawców z istniejących ogródków rekreacyjnych.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta nieruchomości gruntowej w rejonie ul. Jerzego Ziętka, która zostanie oddana 
w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż blaszany.
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– „Przejeżdżam tamtędy 2-3 
razy dziennie i jeszcze nigdy nie 
spotkałem się z przypadkiem, żeby 
minimum dwa auta nie jechały 
świadomie i na skróty pod prąd, 
bo ulica jest teraz jednokierunko-
wa na sporym odcinku” – napisał 
pan Artur w mejlu do redakcji. – 

Drogowa samowolka w Goduli

Policjanci zapowiedzieli wzmożone patrole w rejonie objazdu w Goduli.
 Foto: KMP Ruda Śląska

– Linia tramwajowa nr „9” 
w dalszym ciągu podzielona jest 
na dwa odcinki „a” i „b”, co 
wymusza na pasażerach częste 
przesiadki i stwarza wiele pro-
blemów. Chciałbym wiedzieć na 
kiedy planowane jest połączenie 
tej linii oraz co stoi na przeszko-
dzie powrotu starej „dziewiąt-
ki” – w tej sprawie dzwonił do 
nas pan Piotr.

Jak się okazuje, nadal trwają 
prace modernizacyjne linii. Ze 
względu na zamknięcie dla ru-
chu tramwajowego torowiska 
pod wiaduktem kolejowym 
w Bytomiu-Zamłyniu oraz przy 

Od kiedy jedna „dziewiątka”?

W zeszłym tygodniu na-
szą redakcję odwiedził 
mieszkaniec nowobytom-
skiego bloku przy ulicy 
Szarotki, skarżąc się na 
przerośnięty żywopłot na 
jego osiedlu. – Obecnie 
parkan osiągnął ok. 2,5 m 
wysokości, więc nie jest to 
chwilowe zaniedbanie. Tak 
rozrośnięte krzaki stwarza-
ją zagrożenie zarówno dla 
pieszych jak i kierowców. 
Ostatnio byłem świadkiem 
zdarzenia, gdy z bocznej 
osiedlowej alejki wyjechała 
na rowerku rozpędzona 
dziewczynka wprost na 
główną drogę, po której je-
chał samochód. Dobrze, że 
kierowca pojazdu był roz-
sądny i dostosował swoją 
prędkość do sytuacji ogra-
niczonej widoczności, dzię-
ki czemu dziewczynka za-
trzymała się na masce sa-
mochodu, a nie wpadła pod 
jego koła. Takie przypadki 
mogą zdarzyć się w każdej 
chwili. Żywopłot zasłania 
widok także lokatorom 
mieszkającym na parterze. 
Było to zawsze ładne osie-
dle, ale obecnie rozrastają-
ce się krzaki zdecydowanie 
psują jego wygląd. Inter-
weniowałem w tej sprawie 
już wielokrotnie w spół-
dzielni, ale nie zostałem 
poważnie potraktowany. 
Proszę więc Was o zajęcie 
się tą sprawą.  

Z problemem zwrócili-
śmy się do zarządcy budyn-
ku – MPGM-u. Zapewnio-
no nas, że żywopłot będzie 
na dniach ścinany. Po na-
szej interwencji faktycznie 
został przycięty.

*  Z redakcyjnej 
 skrzynki

Od dłuższego czasu pasażerowie korzystający z usług linii tramwajowej nr 9 muszą nieźle kombino-
wać z przesiadkami między tramwajem „9a” i „9b”. Skarżą się na problemy dotyczące kasowania bile-
tów na określony czas, bądź utrudnienia dotykające osób starszych, które muszą biegać między jedną 
częścią a drugą.

– To cud, że nie doszło tam jeszcze do tragedii! – alarmują kierowcy w związku z objazdem, który 
wytyczono na czas remontu ul. Goduli. Po naszej interwencji policja zapewniła, że na miejscu będą 
pojawiały się częstsze patrole.

„W połowie jednokierunkowego 
odcinka jest ostry zakręt, w który 
podczas wjeżdżania nie widać te-
go, co jest za nim” – opisuje 
mieszkaniec i dodaje, że niedaw-
no sam widział sytuację, w której 
dwaj kierowcy cudem uniknęli 
czołowego zderzenia.

Remont ul. Karola Goduli trwa 
od miesiąca. W związku z tym 
wprowadzono ruch jednokierun-
kowy od Chebzia w stronę Byto-
mia. W przeciwnym kierunku ob-
jazd wytyczono ul. Joanny, Starą 
(ruch w jedną stronę) i Pawła.

Kierowcy skarżą się jednak, że 
wiele osób nie stosuje się do zna-
ków. – Mam nadzieję, że nie pozo-
stanie to pozostawione bez echa 
i Straż Miejska zrobi z tym porzą-
dek, zanim komuś stanie się tam 
krzywda, a nie dopiero po fakcie 
– apeluje pan Artur.

Strażnicy mają jednak związane 
ręce. – Nie możemy ingerować 
w kompetencje policji, jeżeli chodzi 
o bezpieczeństwo w ruchu drogo-
wym – tłumaczy Tomasz Parzonka, 
rzecznik prasowy Straży Miejskiej. 
Po naszych sygnałach policjanci 
zaczęli uważniej patrolować rejon 

objazdu. Mundurowi pojawili się 
na ulicy Joanny i Starej.

– Rzeczywiście, jest to problem. 
Część kierowców wjeżdża pod 
prąd już na ulicę Starą, która jest 
jednokierunkowa, a która łączy 
się z ulicą Pawła – przyznaje Ar-
kadiusz Ciozak, rzecznik prasowy 
Komendy Miejskiej Policji.

Ciozak podkreśla, że sam kil-
kakrotnie patrolował rejon objaz-
du, by zbadać sytuację. – Na kie-
rowców nakładane były mandaty 

(do 500 zł i 5 punktów karnych) 
i jesteśmy wyczuleni, żeby reago-
wać na wykroczenia drogowe 
w tym miejscu – twierdzi Parzon-
ka. 

Remont ulicy Goduli ma za-
kończyć się najpóźniej do 22 paź-
dziernika, a objazdy ulicami Starą 
i Pawła wcześniej, bo ok. 25 
września. Bowiem jest szansa na 
to, że prace – z uwagi na szybkie 
tempo – potrwają krócej. 

 Joanna Oreł
Za łamanie znaku zakazu grozi mandat do 500 zł i 5 punktów karnych.
 Foto: KMP Ruda Śląska

ul. Jagiellońskiej, linia nr 9 od 
Zamłynia skierowana została 
do Łagiewnik-Targowiska. 

– W związku z tym, że Ła-
giewniki-Targowisko nie jest 
pętlą, kursować tam może jedy-
nie tabor dwukierunkowy, który 
na tym końcowym przystanku 
zmienia tor, kierując się z po-
wrotem do Chebzia. Niestety, 
spółka Tramwaje Śląskie nie 
dysponuje wystarczającą liczbą 
wagonów dwukierunkowych, 
która umożliwiałaby obsługę li-
nii nr 9 tym taborem na całej 
długości trasy od Łagiewnik-
Targowiska przez Chebzie do 

Chorzowa-Ratusza. Dlatego li-
nia została podzielona na dwie 
części, a 9b od pętli w Chebziu 
obsługiwana jest taborem jed-
nokierunkowym – tłumaczy An-
drzej Zowada, rzecznik pra- 
sowy spółki.

Wiadomością, która może 
uspokoić podróżujących, jest 
fakt, że w najbliższym czasie 
połączona „dziewiątka” wróci 
na tory: – Linia zostanie po-
nownie połączona w jedną linię 
nr 9 w momencie, kiedy zakoń-
czą się prace modernizacyjne 
w śródmieściu Bytomia i będzie 
możliwość dojazdu do pl. Sikor-

skiego, co planowane jest na 
przełomie listopada i grudnia. 
Istotna informacja dla pasaże-
rów jest taka, że przesiadając 
się między liniami 9a i 9b nie 
ma konieczności powtórnego 
kasowania biletu – dodaje 

rzecznik. Oznacza to, że pasa-
żerowie linii nr 9 już niebawem 
będą mogli korzystać z połą-
czenia między Chorzowem, 
Świętochłowicami, Rudą Ślą-
ską a Bytomiem bez przesiadki. 
 Magdalena Szewczyk

Pasażerowie nadal muszą przesiadać się między tramwajem „9a” i „9b”. Foto: MS
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I Zlot psiaków
Towarzystwo Opieki nad 

Zwierzętami „Fauna” zaprasza 
wszystkich właścicieli psów 
adoptowanych na „ I Zlot psia-
ków adoptowanych ze Spo-
łecznego Schroniska im. św. 
Franciszka z Asyżu w Rudzie  
Śląskiej”. Zlot odbędzie się 20 
września o godzinie 11.00 na 
terenie SW „LIN” – „Ryba-
czówka” w Kochłowicach. 
Uczestników prosi się o po-
twierdzenie przybycia pod ad-
resem schronisko@fauna.rsl.
pl. Dodatkowo w tym dniu za-
praszamy do udziału w dog 
trekkingu „Ludzie i psiaki po-
konują rudzkie szlaki”. Zgło-
szenia przyjmowane będą do 
18.09.

Bigloteka
Była wymiana ciuchów, te-

raz czas na biżuterię i akceso-
ria. Biblioteka Centralna 
w Wirku zaprasza na „Biglote-
kę, czyli wymianę biżuterii 
i innych damskich akceso-
riów”. Wystarczy uprzątnąć 
szafy i przynieść zbędne rze-
czy, którymi będzie można się 
wymienić. Panie zapraszamy 
17, 18 i 19 września, w godzi-
nach od  11.00-18.00.

Jarmark Pozarządowy
20 września o godzinie 16.00 

na nowobytomskim placu Jana 
Pawła II rozpocznie się Rudz-
ki Jarmark Pozarządowy, pod-
czas którego swoją działalno-
ścią pochwalą się stowarzy-
szenia z Rudy Śląskiej. W pro-
gramie przewidziane są także 
występy artystyczne oraz gry 
i zabawy dla dzieci. Zaprasza-
my!

cO, gdZIe, KIedy?
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– Idea wystawy zrodziła się na spo-
tkaniach organizowanych przez Mu-
zeum dla seniorów, którzy przynosili 
na nie stare fotografie. Nie chcąc by 

Zaglądając w przeszłość

utrwalone na zdjęciach obrazy poszły 
w niepamięć, postanowiliśmy wyeks-
ponować je, grupując w cztery fazy 
ludzkiego życia: dzieciństwo, dojrze-

Wystawę tworzy ok 1200 zdjęć dostarczonych przez rudzian. Foto: DK

– Lubimy gitarowe granie, lubimy 
Dżem, lubimy ludzi – i żeby te wszystkie 
„lubidła” połączyć, wymyśliliśmy 
wspólne wykonanie naszego śląskiego 
evergreena – „Whiskey”, zespołu Dżem 
– informuje Rudzkie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”.

21 września fanów „brzdąkania” za-
praszamy na pierwszy rudzki happe-
ning gitarowy, który odbędzie się w pu-
bie „Druid”. O godzinie 14.00 roz-
poczną się krótkie warsztaty gitarowe, 
by o 15.00 wszyscy przybyli odegrali 
wspólnie „Whiskey” Dżemu.

– Mam nadzieję, że nas, grających 
na gitarach, będzie dużo. Robimy to 
trochę spontanicznie, ale całym ser-
cem – mówi Krzysztof Kasprzyk, ze 
Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanal-
nych „In-nI”. 

Organizatorzy podkreślają, że nie 
trzeba mieć wybitnych zdolności oraz 
drogiej gitary. Dodatkowo w ramach 
imprezy przygotowano koncert gwiaz-
dy – Ludwika Konopko.

 MS

Gryf(ny)  
happening

wanie, wiek dorosły oraz jesień życia 
– podsumował otwarcie wystawy „ru-
dzianie na dawnej fotografii” Krzysz-
tof Gołąb, kustosz w Muzeum. – Akcja 
zbierania zdjęć trwała od początku ro-
ku do 31 lipca – udało nam się zdobyć 
ok. 1200 fotografii rozmieszczonych 
w dwóch salach – dodał. Rudzianie 
czynnie włączyli się w tworzenie wy-
stawy, dostarczając zdjęcia i różne pa-
miątki. Najaktywniejszym mieszkań-
cem był orzegowianin Jerzy Kalus, 
który dostarczył do Muzeum kilka al-
bumów zdjęć: – Mój ojciec intereso-
wał się fotografią już od czasów przed-
wojennych, składował swoje dzieła 
w ogromnych skrzyniach lub albu-
mach. Odziedziczyłem po nim tę pasję 
i po przejściu na emeryturę zacząłem 
porządkować chronologicznie prace 
ojca oraz tworzyć własne. Nie wy-
obrażałem sobie, żeby w takim projek-
cie nie wziąć udziału. O historii trzeba 
pamiętać. Dominika Kubizna

M-37

Regulamin na facebook.com/rozmowybezgranic

Wystarczy, że do końca września kupisz kartę QSIM TRAVEL 50!

WYGRAJ TABLET!

Wyjątkowe urodziny, wyjątkowa 
książka, ale przede wszystkim wyjąt-
kowa postać. W piątek (12.09.) w Ru-
dzie Śląskiej odbyło się spotkanie 
„Moje życie bez tajemnic” połączone 
z jubileuszem 90. urodzin Kayi Mirec-

Powiedziała mu prawdę

kiej-Ploss – aktorki, działaczki spo-
łecznej,  a także opiekunki spuścizny 
Jana Karskiego mieszkającej od 1966 
roku w Stanach Zjednoczonych.

– Pani Kaya wybrała właśnie Rudę 
Śląską na dzień świętowania swoich 

90. urodzin. To jest niesamowite, że 
wybrała to miasto i Instytut, którego 
jest współzałożycielem – mówiła Bo-
żena Łobzowska, prezes Międzynaro-
dowego Instytutu Dialogu i Tolerancji 
im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej. 
– Jesteśmy pod urokiem pani osobo-
wości – dodała.

Wydarzenie było okazją do promo-
cji książki pt. „Jan Karski – Człowiek, 
któremu powiedziałam prawdę” au-
torstwa pani Kayi oraz okazją do spo-
tkania z tą niezwykłą postacią, dzięki 
której m.in. dziś możemy cieszyć się 
tym, że Instytut Karskiego znajduje 
się w Rudzie  Śląskiej.

– Próbowałam w Warszawie, pró-
bowałam w Łodzi, w końcu udało się 
na Śląsku – tak o próbach stworzenia 
Instytutu opowiadała Kaya Mirecka- 
Ploss.

Podczas spotkania pani Kaya  
mówiła o swoim życiu oraz 32-letniej 
przyjaźni z Janem Karskim.

– Jan był bardzo inny w porównaniu 
do tego, co o nim piszą – podkreślała 
autorka książki.  MS

Spotkanie było przedsmakiem lektury „Człowiek, któremu powiedziałam prawdę” autorstwa Kayi Mi-
reckiej-Ploss. Foto: MS
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Warsztaty zorganizowane w ramach 
prac nad Lokalnym Programem Rewi-
talizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 
roku poprzedzone zostały analizą da-
nych dotyczących kwestii demogra-
fi cznych oraz społecznych, analizą 
przeprowadzonych wśród mieszkań-
ców ankiet, jak i wizytami studialnymi 
organizowanymi na terenie miasta. – 
Przy tworzeniu ogólnej diagnozy sku-
piliśmy się na pięciu głównych wymia-
rach – kulturowym, infrastruktural-
nym, gospodarczym, środowiskowym 

O problemach i potencjale miasta

Wyznaczenie konkretnych obszarów rewitalizacji oraz możliwości zagospodarowania tych terenów – taki cel postawiono 
przed uczestnikami dwudniowych warsztatów, jakie odbyły się w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości. – Podczas spo-
tkań zależało nam na wytypowaniu obszarów, którym chcielibyśmy przywrócić dotychczas pełnione bądź nowe funkcje – 
tłumaczyła Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. 

oraz społecznym. Ten ostatni zaś jest 
najważniejszy – podkreślali przedsta-
wiciele Fundacji Edukacji Przedsię-
biorczej, zajmujący się przygotowa-
niem programu.

W spotkaniach udział wzięły różne-
go rodzaju grupy zaangażowane 
w miejski proces rewitalizacji. – To nie 
tylko przedstawiciele Urzędu Miasta, 
ale także wielu innych instytucji, m.in. 
przedstawiciele Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, instytucji kultury, 
spółdzielni mieszkaniowych, czy też or-

ganizacji pozarządowych – wymienia-
ła Aleksandra Kruszewska. 

Pierwszego dnia warsztatów skupio-
no się na określeniu konkretnych ob-
szarów problemowych dla poszczegól-
nych dzielnic. Drugiego zaś uczestnicy 
skoncentrowali się na wypracowaniu 
ścieżek rewitalizacji dla tych miejsc. 
Przykładowo, dla dzielnicy Nowy By-
tom, wśród zgłoszonych propozycji 
projektów, znalazły się takie punkty 
jak rewitalizacja podwórek połączona 
z aktywizacją zawodową mieszkań-
ców oraz utworzenie trasy komunika-
cyjno-spacerowej łączącej Nowy By-
tom z Wirkiem – „Durch w ruchu”. 
W odniesieniu do obszarów Orzegowa 
i Goduli zwrócono uwagę m.in. na re-
witalizację terenów poprzemysłowych 
po byłej koksowni poprzez utworzenie 
miejsc pracy, jak i aktywizację spo-
łeczną oraz zawodową mieszkańców 
Orzegowa. Dla dzielnicy Ruda jedną 
z istotniejszych spraw okazało się za-
chowanie dziedzictwa kulturowego 
Ballestremów, zaś dla dzielnicy Wirek 
– rewitalizacja społeczno-zawodowa 
i infrastrukturalna rejonu osiedla „Wer-
don”. – Zgłaszane propozycje to przy-
kładowe rozwiązania rewitalizacyjne 

jakie mogłyby być prowadzone na tych 
terenach – podkreślała Aleksandra 
Kruszewska. 

Projekt Lokalnego Programu Rewi-
talizacji będzie poddany konsultacjom 
społecznym, podczas których podmio-
ty uprawnione będą mogły zgłaszać 
propozycje projektów w wyznaczo-
nych obszarach problemowych. 

Prace nad Lokalnym Programem 
Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 
roku 2030 prowadzone będą do końca 
października. Dokument jest realizo-
wany w formule partnersko-eksperc-
kiej. W gronie podmiotów uprawnio-
nych do zgłaszania planowanych dzia-
łań znajdują się m.in. jednostki samo-
rządu terytorialnego, podmioty w ra-
mach partnerstwa publiczno-prywat-
nego, spółki prawa handlowego, orga-
nizacje pozarządowe, spółdzielnie 

mieszkaniowe, wspólnoty mieszka-
niowe, kościoły oraz inne związki wy-
znaniowe. – Wszystko musi być spójne 
ze strategią miasta. Rewitalizacja to 
proces wieloaspektowy. Mówimy o re-
witalizacji budowlanej, ale także o re-
witalizacji społecznej. Chodzi o oży-
wianie środowiska, dlatego trzeba to 
robić w sposób całościowy – mówił 
wiceprezydent Michał Pierończyk. 

Przypomnijmy, że Lokalny Program 
Rewitalizacji opracowywany jest 
w ramach realizowanego przez Urząd 
Miasta Ruda Śląska, a fi nansowanego 
ze środków Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2007 – 2013 pro-
jektu „Zintegrowane podejście do pro-
blemów obszarów funkcjonalnych na 
przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej 
i Świętochłowic”.

DR

W spotkaniach udział wzięły różnego rodzaju grupy zaangażowane w miejski proces rewitalizacji.

Warsztaty odbyły się w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Od początku tego roku wpłynęło od 
mieszkańców ponad 9 tys. zgłoszeń, 
z tego tylko w sierpniu prawie 1,2 tys. 
– Najwięcej z nich dotyczyło zakłóca-
nia spokoju i porządku publicznego 

80 pracowników rudzkiej Straży Miejskiej obchodziło święto. – Dziękuję wam 
za rzetelność, oddanie i profesjonalizm. Dziękuję również za dobrą współpracę i za 
to, że na straży prawa stoicie w sposób przyjazny – mówiła podczas piątkowej 
uroczystości do rudzkich strażników miejskich Grażyna Dziedzic. Wraz ze swoimi 
kolegami w całym kraju rudzcy strażnicy obchodzili swoje święto. Ilość interwen-
cji, jakie podjęli w ubiegłym roku pokazuje, że Straż Miejska jest potrzebna w Ru-
dzie Śląskiej.

Na straży porządku

oraz spraw związanych z zachowa-
niem czystości – podaje Krzysztof Pie-
karz, komendant rudzkiej Straży Miej-
skiej. W roku ubiegłym takich zgło-
szeń od mieszkańców wpłynęło pra-

wie 1,4 tys. Oprócz nich w roku 2013 
strażnicy podjęli 1,5 tys. interwencji 
i ujawniono 123 przestępstwa. W prze-
ważającej mierze dotyczyły one nisz-
czenia cudzego mienia, kradzieży, bó-
jek i pobicia.

– Strażnicy przede wszystkim po-
uczają, czyli starają się oddziaływać 
wychowawczo, np. informują kto i ja-
ką może uzyskać pomoc z miasta – in-
formuje komendant Krzysztof Pie-
karz. Poza tym strażnicy wystawili 
ponad 4,3 tys. mandatów karnych 
i 422 wnioski o ukaranie do sądu. Do 
innych zadań Straży Miejskiej należy 
zabezpieczanie imprez masowych, ta-
kich jak sylwester czy Dni Rudy Ślą-
skiej. – W mieście organizowanych 
jest wiele wydarzeń, podczas których 
bezpieczeństwo mieszkańców jest 
priorytetem, a nasi strażnicy ze swo-
ich zadań wywiązują się wzorcowo – 
podkreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – Wiemy, że możemy na nich li-
czyć i myślę, że sami mieszkańcy też 
czują się lepiej w ich obecności – do-
daje.

Statystyki pokazują, że w roku 2013 
ujęto o 30 więcej sprawców prze-
stępstw w stosunku do roku poprzed-
niego, a także zanotowano o prawie 

7,5 tys. więcej wykroczeń przeciwko 
porządkowi publicznemu oraz wsz-
częto podobną ilość interwencji jak 
w roku 2012.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej 
realizują również działania prewen-
cyjne w ramach różnych akcji, np. 
„Pieszy”, „Bezpieczna droga do szko-
ły”, „Bezpieczne wakacje” czy „Bez-
domny”. Tylko w zorganizowanych 
w szkołach podstawowych i gimna-
zjach zajęciach edukacyjno-wycho-

wawczych udział wzięło ponad 1,6 
tys. uczniów.

Straż Miejska w Rudzie Śląskiej po-
wstała w kwietniu 1991 r. W nowo-
powstałej formacji pracę rozpoczęło 
7 strażników miejskich. Obecnie rudz-
ka straż ma 77 funkcjonariuszy – 10 
strażniczek i 67 strażników, wykonu-
jących zadania związane z zapewnie-
niem ładu i porządku publicznego oraz 
3 pracowników na stanowiskach ad-
ministracyjnych. AS

Do zadań Straży Miejskiej należą też działania prewencyjne i edukacyjne.

Rudzka Straż Miejska liczy 77 funkcjonariuszy.
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– Konsekwentnie od kilku lat sta-
wiamy na sport dziecięcy i młodzie-
żowy, stąd inwestycje, które służyć 
mają szkoleniu najmłodszych spor-
towców – podkreśla prezydent Gra-
żyna Dziedzic. – Chętnych na korzy-
stanie z boisk nie brakuje. Widzimy, 
że to oczekiwane przez mieszkańców 
inwestycje – dodaje prezydent. Z no-
wych obiektów mogą już korzystać 
mieszkańcy Kochłowic i Halemby. 
Na obiektach Uranii powstało boisko 
o nawierzchni syntetycznej o wymia-

Kolejne nowe boiska sportowe

– Takiego boiska naprawdę nam brakowało. To taka hala na świeżym powietrzu, z wymiarami jak do futsalu, bardzo 
przydatna szczególnie podczas deszczu albo łagodnej zimy – mówi Bernard Wawrzynek, prezes GKS Urania, o nowo po-
wstałym boisku w Kochłowicach. Podobne boisko, ze sztuczną nawierzchnią, oddano niedawno do użytku w Halembie. 
Wkrótce w Rudzie Śląskiej powstaną kolejne dwa nowoczesne boiska. W ten sposób cztery rudzkie kluby sportowe – Grun-
wald, Urania, Wawel i Slavia – będą miały nowoczesne boiska, z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Rudy 
Śląskiej. Miasto przeznaczyło na ten cel 2,5 mln zł.

rach 44,5 na 27 m, czyli 1,2 tys. m². 
– Maleństwo, ale bardzo przydatne – 
mówi Bernard Wawrzynek, prezes 
GKS Urania. Prezes Wawrzynek już 
ma pomysły na wykorzystanie obiek-
tu. – Chcemy organizować tu treningi 
i turnieje dla szkół podstawowych, 
szczególnie dla 7-8 latków, po to, by 
wyłapać narybek  dla klubu. W godzi-
nach od 8 do 14 z obiektu mogą ko-
rzystać okoliczne szkoły nr 2, 20, 21 
czy 18, a nawet ze Świętochłowic – 
dodaje.

– To zamknięcie ogniwa dla szkolenia 
najmłodszych dzieci, dopełnienie naszej 
bazy dla najmłodszych 5 grup zawodni-
ków – główne boisko, hala i teraz ta 
sztuczna nawierzchnia. To również dy-
namiczny krok w celu pozyskania no-
wych zawodników – podkreśla Marceli 
Murawski, wiceprezes Uranii. – Takie 
obiekty potrzebne są dla rozwoju, po-
lepszania umiejętności, stworzenia nor-
malnych warunków treningowych i uła-
twienia młodzieży dostępu do sportu – 
dodaje Łukasz Stawowy, zawodnik 
pierwszej drużyny i trener młodzieży. 
A Patryk, jeden z młodych zawodników, 
mówi krótko: – Cieszymy się, bo będzie-
my mieli więcej treningów.

Większe boisko powstało na obiek-
tach Grunwaldu Ruda Śląska w Ha-
lembie. Jego wymiary to 66 na 39 m, 
co daje ponad 2,5 tys. m² powierzchni 
do gry. Nawierzchnia z trawy synte-
tycznej jest odporna na mróz oraz wy-
sokie temperatury. – Dzięki wykorzy-
staniu takich materiałów, po odpo-
wiednim przygotowaniu, z boiska bę-
dzie można korzystać praktycznie 
przez cały rok – zaznacza Piotr Janik, 
naczelnik Wydziału Inwestycji UM.

Korzystanie z obiektów ułatwia 
również oświetlenie, instalowane wo-

kół nowych boisk. Ogrodzenia boisk 
zostały wyposażone w piłkochwyty, 
zaś wzdłuż linii bocznych zamonto-
wano ławki dla zawodników.

Już niebawem zakończą się prace 
przy budowie boisk w dzielnicach Wi-
rek i Ruda przy klubach sportowych 
Wawel i Slavia. – Zakończenie tych 
dwóch inwestycji planujemy na drugą  
połowę października – mówi Piotr Ja-
nik. Zarówno przy ul. Katowickiej, jak 
i przy ul. Sosinki powstaną boiska 
o powierzchni ponad 2000 m² każde.

Budowane obiekty, podobnie jak te 
nowo powstałe, będą wyposażone 
w oświetlenie, które pozwoli na użyt-
kowanie ich do późnych godzin wie-
czornych, a także w dodatkową infra-
strukturę zapewniającą odpowiednie 
warunki do gry.

Obok obiektów budowanych przy 
klubach sportowych: Grunwald, Ura-

nia, Wawel i Slavia, w tym roku w Ru-
dzie Śląskiej powstał nowy kompleks 
sportowy przy Gimnazjum nr 9 
w dzielnicy Halemba. Z kolei gimna-
zjum przy ul. Zamenhofa w nowym 
roku szkolnym zyskało wielofunkcyj-
ny kompleks sportowy. Przy szkole 
powstało boisko o wymiarach 40 na 
20 m, boisko do koszykówki 28,1 m x 
15,1 m, a także boisko do siatkówki 18 
m x 9 m. Jest tam również bieżnia do 
sprintu  na 60 m i zeskocznia do skoku 
w dal na 8 m długości. Jako zaplecze 
szatniowo-sanitarne będą wykorzysty-
wane istniejące pomieszczenia w szko-
le, które służą także do obsługi we-
wnętrznych sal gimnastycznych. Bo-
isko zostało wyposażone w piłko-
chwyty, ogrodzenie, a także ławki 
i kosze. Koszt inwestycji to prawie 
700 tys. zł.

IM

– Ponieważ jestem na emeryturze 
zacząłem podglądać żonę w kuchen-
nych zajęciach i próbować samemu 
coś upichcić – zdradza swoją pasję do 
gotowania pan Bernard. Przyznaje, że 
najlepiej wychodzą mu sałatki, które 
zyskują uznanie gości na  rodzinnych 
przyjęciach.

Mistrz kuchni jak zwykle zaprasza 
do eksperymentowania i realizacji 
własnych pomysłów na to danie. Mi-
chał Kaczmarczyk proponuje zamiast 
kiełbasy podsmażone mięso mielone. 
Można też wzbogacić smak potrawy 
rozgrzewającą papryką chili oraz 
świeżymi pomidorami. – Dla tych, 
którzy nie wyobrażają sobie tego da-
nia bez parówek pokrojonych w pla-
sterki, proponuję leczo z parówką oraz 
dodatkiem świeżej kukurydzy – zachę-
ca do eksperymentowania Michał 
Kaczmarczyk. Ziarna kukurydzy nale-

Czas na ajntopf 

Bernard Piwoń został laureatem sierpniowej edycji konkursu „Rudzkie Smaki”. 
Zaproponował leczo z cukinii. – Coraz chłodniejsze dni to idealny okres na przy-
gotowywanie dań jednogarnkowych (śląski ajntopf) z wykorzystaniem sezono-
wych warzyw. Leczo według propozycji pana Bernarda świetnie się do tego na-
daje, bowiem sezon na cukinię i paprykę w pełni – podkreśla Michał Kaczmar-
czyk, ambasador konkursu. 

ży obkroić z kolby, podsmażyć na wy-
topionym tłuszczu po wcześniejszym 
podsmażeniu kiełbasy, dodać pozosta-
łe warzywa, doprawić, połączyć 
z kiełbasą i  następnie dusić z pomido-
rami.

Przypominamy, że konkurs „Rudz-
kie Smaki” trwa. Przepisy można prze-
syłać drogą e-mailową na adres me-
dia@rudaslaska.pl, pocztą na adres 
Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudzkie 
Smaki”,  bądź składać osobiście w Wy-
dziale Komunikacji Społecznej i Pro-
mocji Miasta (p. 325). Co miesiąc wy-
różniony zostaje jeden przepis, który 
trafia na stronę internetową www.ruda-
slaska.pl do zakładki „Rudzkie Sma-
ki”, a jego autor otrzymuje upominek.  

Ambasadorem konkursu jest rudzia-
nin Michał Kaczmarczyk, jeden z naj-
lepszych mistrzów kulinarnych kraju. 
– Poznawanie ciekawych smaków i hi-

storii nie zawsze wiąże się z pokony-
waniem kilometrów dróg. Czasem wy-
starczy zajrzeć do biblioteczki naszych 
dziadków, aby znaleźć tam drzwi do 
świata bogatego w aromaty, smaki 
i historie, które ukształtowały dzisiej-
szy świat gastronomii. Powrót do ko-
rzeni, poznanie ówczesnych technik 
kulinarnych, ale także uwarunkowań 
społecznych i kulturalnych pozwala 
nam spojrzeć na współczesne produk-
ty z innej perspektywy i odkryć ich no-
wy potencjał, bo w życiu i w gastrono-
mii wciąż wiele jeszcze przed nami… 
– zachęca do udziału w konkursie Mi-
chał Kaczmarczyk.

Leczo z cukinii Bernarda
Składniki:
2 lub 3 (w zależności od wielkości) 

cukinie,
1 kg kiełbasy śląskiej,
2 papryki czerwone,
2 papryki żółte,
2 lub 3 pomidory, ewentualnie kon-

centrat pomidorowy lub keczup, ore-
gano, bazylia, sól, pieprz, wędzona 
papryka w proszku. 
Przygotowanie:
Cukinie obieramy, wydrążamy, kro-

imy w kostkę i odstawiamy. Kiełbasę 

kroimy w kostkę i podsmażamy na pa-
telni. Paprykę obieramy z nasion, kro-
imy w kostkę i dodajemy do kiełbasy,  
smażymy kolejne kilka minut. Doda-
jemy cukinię i pokrojony pomidor lub 
koncentrat. Przyprawiamy oregano  
i bazylią. Można dodać wędzoną pa-

prykę dla podkreślenia smaku oraz in-
ne przyprawy według uznania.

Dusimy na małym ogniu  od czasu 
do czasu mieszając, aż cukinia zmięk-
nie.

Podajemy ze świeżym pieczywem. 
Do roboty Panowie :-) IM

Przepis Bernarda Piwonia to dobry pomysł na wykorzystanie sezonowych warzyw.

Z obiektów Uranii korzystają też okoliczne szkoły i mieszkańcy.

Boisko w Kochłowicach to jeden z czterech nowych obiektów, które powstają w tym roku przy rudzkich 
klubach sportowych.



Instalacja Regionalna – za-
kład zagospodarowania odpa-
dów o mocy przerobowej wy-
starczającej do przyjmowania 
i przetwarzania odpadów z ob-
szaru zamieszkałego przez co 
najmniej 120 000 mieszkańców, 
spełniający wymagania najlep-
szej dostępnej techniki lub tech-
nologii

mowani na licznych spotkaniach  
o wszystkim, czego miała dotyczyć 
inwestycja. O postępach robót miesz-
kańcy mogli również dowiadywać się 
ze strony Miejskiego Zakładu Składo-
wania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnow-
cu.

Budowa Zakładu Przetwarzania 
i Unieszkodliwiania Odpadów Komu-
nalnych w Sosnowcu kosztowała po-
nad 57 mln złotych. Nowoczesny za-
kład spełniający wszelkie normy eko-
logiczne to jeden z elementów projek-
tu „Budowa kompleksowego systemu 
gospodarki odpadami w Sosnowcu”. 
Koszt realizacji całego projektu to 101 
mln zł, około 54 mln zł z tej kwoty sta-
nowią środki unijne przyznane w ra-
mach Funduszu Spójności z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko. Instytucją wdrażającą dla Pro-
gramu jest Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. 

Otwarty w Sosnowcu zakład będzie 
w stanie przyjąć 93 tys. ton odpadów 
komunalnych do przerobienia. Dzięki 
segregowaniu, przetwarzaniu i zago-
spodarowaniu zmniejszy się o prawie 
50% ilość odpadów trafi ających na 
składowisko, a tym samym składowa-
nie nie będzie już stanowiło podsta-
wowej metody ich zagospodarowa-
nia.
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Od samego początku reformy śmieciowej jak mantra powtarza się, że brakuje specjali-
stycznych zakładów do kompleksowego przetwarzania odpadów. Co z tego, że ludzie chcą 
segregować odpady i pozbywać się ich w sposób legalny, skoro nie ma możliwości dalszego 
ich zagospodarowania.

Sosnowiec „śmieci przykładem”
8 września br. w Sosnowcu został 

otwarty kolejny w naszej aglomeracji 
zakład, który ma kompleksowo zająć 
się odpadami wytwarzanymi m.in. 
przez mieszkańców tego miasta. 

O tym, że zakład ma powstać, my-
ślano w Sosnowcu dużo wcześniej, 
jeszcze zanim w życie wyszła ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminie. W czerwcu 2008 roku udało 
się podpisać „pre-umowę” pomiędzy 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach a Gminą Sosnowiec. 
Podpisanie „pre-umowy” miało na ce-
lu określenie niezbędnych warunków 
aplikowania o środki UE, po spełnie-
niu których możliwe było podpisanie 
z Benefi cjentem późniejszej umowy 
o dofi nansowaniu.

Budowę zakładu oraz samo przygo-
towanie projektu można pokazać jako 
wzorcowy model projektowania i bu-
dowania tego typu zakładów. Wiado-
mo, że zakłady zajmujące się kom-
pleksową gospodarką odpadami, ba, 
zakłady ogólnie zajmujące się odpada-
mi, dość często obarczane są sprzeci-
wami społeczeństwa wynikającymi 
m.in. z obawy przed sąsiedztwem fi r-
my, która jest dość uciążliwa ze wzglę-
du na odory, hałas, itp. 

W sosnowieckim projekcie od sa-
mego początku mieszkańcy byli infor-

Sosnowiecki zakład po zakończonej inwestycji najprawdopodobniej zo-
stanie w drodze uchwały wpisany do Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami jako Instalacja Regionalna, do której w pierwszej kolejności po-
winny trafi ać wytwarzane przez nas odpady. Całe województwo śląskie po-
dzielone jest na cztery takie Regiony. Ruda Śląska znajduje się w Regionie 
II, w którym na chwilę obecną funkcjonują 3 takie Instalacje w Katowicach, 
Zabrzu oraz w Dąbrowie Górniczej.

Jeżeli na najbliższej sesji Sejmiku Śląskiego zostanie podjęta uchwała 
o zmianie wykonania WPGO, Sosnowiec będzie kolejnym miejscem, do 
którego powinny trafi ać nasze odpady.
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 Treści zawarte 
w publikacji nie stanowią 

ofi cjalnego stanowiska 
organów Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach 

Budowa Zakładu Przetwarzania 
i Unieszkodliwiania Odpadów Komu-
nalnych przyczyniła się do zagospoda-
rowania terenów poprzemysłowych 
oraz stworzenia nowych miejsc pracy. 
Gmina Sosnowiec poprzez własne 
składowisko odpadów oraz instalacje 
do ich przetwarzania i unieszkodliwia-
nia stworzyła kompleksowy system 
gospodarki odpadami. Dzięki realiza-
cji projektu, który obejmował wyko-
nanie sortowni, kompostowni i skła-
dowiska, Gmina będzie w stanie przy-
jąć i ekologicznie zagospodarować 
cały strumień odpadów pochodzący 
z terenu Sosnowca. Spełnione zostaną 
także wymogi unijne w zakresie 
zwiększenia udziału odpadów segre-
gowanych w ogólnej ilości odpadów. 
Zmniejszona zostanie ilość odpadów 
deponowanych na składowisku, zre-
dukowana zostanie ilość odpadów 
ulegających biodegradacji oraz osią-
gnięte zostaną poziomy odzysku i re-
cyklingu odpadów opakowanio-
wych.

Sosnowiecki zakład jest przykładem 
tego, jak fachowo i dobrze można zre-
alizować zaplanowany projekt. Dzięki 
tego typu inwestycjom widzimy, że 
unijne środki wykorzystywane są 
w sposób racjonalny, z myślą o społe-
czeństwie.

Agnieszka Kominek

źródło: WFOŚiGW w Katowicach
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Prezydent 
Miasta  

Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu 
na okres 21 dni na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana 
Pawła II 6 (II piętro, obok 
pokoju 222) wykazu nieru-
chomości gruntowej wła-
sności Gminy Miasta Ruda 
Śląska, położonej w Rudzie 
Śląskiej-Goduli przy uli-
cy Mariana Smoluchow-
skiego, obręb Orzegów, 
karta mapy 2, obejmującej 
stanowiące całość gospo-
darczą działki nr 1357/24 
o powierzchni 393 m2, KW 
nr GL1S/00007517/4 i nr 
1361/67 o powierzchni 66 m2, 
KW nr GL1S/00007869/6, 
która zostanie sprzedana 
w drodze przetargu z prze-
znaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miej-
scowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska.

Prezydent 
Miasta  

Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na 
okres 21 dni na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6 
(II piętro) wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do 
zbycia w drodze zamiany 
pomiędzy Gminą Miastem 
Ruda Śląska a Hutą Pokój 
S.A. z siedzibą w Rudzie 
Śląskiej obejmujących:

nieruchomości nieza-1. 
budowane stanowiące 
własność Gminy Miasta 
Ruda Śląska położone 
przy ulicy Piotra Niedur-
nego – Stalowej,
nieruchomości stano-2. 
wiące  własność Skarbu 
Państwa w użytkowaniu 
wieczystym Huty Po-
kój S.A. położone przy 
ulicach: Szarotek, Jana 
Furgała, Łącznej, Objaz-
dowej, Konstytucji i Że-
laznej, Generała Hallera, 
Planty Kowalskiego, Pio-
tra Niedurnego i Jadwigi 
Markowej.

Prezydent 
Miasta 

Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu 
na okres 21 dni na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Paw-
ła II 6 (II piętro, obok po-
koju 217) wykazu wolnego 
lokalu mieszkalnego nr 25 
usytuowanego w budynku 
przy ul. Ludwika Solskiego 
9 w dzielnicy Goduli o po-
wierzchni użytkowej 27,90 
m2, cena wywoławcza do 
przetargu – 58.500,00 zł, 
wyznaczonego do sprzeda-
ży w drodze przetargu. 



RSM14� Wiadomości�Rudzkie�17.09.2014

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37 
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751

Strony redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa MAKSYMA NA WRZESIEŃ
,,Światu potrzeba dziś  

więcej wrażliwych  
serc niż zimnej stali.”

kard. Stefan Wyszyński

W związku z powyższym, Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej uprzejmie informuje, że zebrania osiedlowe członków 
RSM poszczególnych Administracji 

W CELU DOKONANIA WYBORU RADY OSIEDLA  
na�okRes�kadencji�2014-2018�

odbędą się w terminach podanych w poniższym harmonogramie. 

Lp.
Zebranie 

środowisk.
-ADM

Dzielnica
Termin 
i godz. 

zebrania
Miejsce zebrania

1 ADM-1
Ruda Śl. 3 

Godula  
Orzegów 

6.10.2014 r. 
godz. 16.00
poniedziałek

Gimnazjum nr 5 
ul. Bytomska 1 

Ruda Śl. 4-Orzegów

2 ADM-2

Ruda Śl. 9
Nowy Bytom 

Wirek
– os. 

Westerplatte

7.10.2014 r. 
godz. 16.00 

wtorek

Szkoła  
Podstawowa nr 1  

ul. Gen. Hallera 12 
Ruda Śl. 9- 

Nowy Bytom 

3 ADM -3 Ruda Śl.1
8.10.2014 r. 
godz. 16.00 

środa

Szkoła Podstawowa 
nr 30 

ul. Chryzantem 10 
Ruda Śl. 1 

4 ADM-4
Ruda Śl. 6 i 7 

Halemba 
Kochłowice

9.10.2014 r. 
godz. 16.00  

czwartek

Szkoła Podstawowa 
Sportowa nr 15 

ul. Energetyków 15 
Ruda Śl. 6-Halemba 

5 ADM-5
Ruda Śl. 10

Wirek 
Bielszowice 

13.10.2014 r. 
godz. 16.00 
poniedziałek

ODK RSM „Pulsar” 
ul. Różyckiego 30 
Ruda Śląska 10-

Wirek

6 ADM-6 Ruda Śl. 5  
Bykowina

14.10.2014 r. 
godz. 16.00 

wtorek

Gimnazjum nr 6 
ul. Gwarecka 2 

Ruda Śl. 5-Bykowina 

7 ADM-7 Ruda Śl.4
Orzegów

15.10.2014 r. 
godz. 16.00 

środa

Szkoła  
Podstawowa nr 6  
ul. Bytomska 8 

Ruda Śl. 4-Orzegów 

Do uczestnictwa w obradach uprawnieni są członkowie Spół-
dzielni, w tym członkowie oczekujący zamieszkali w zasobach ad-
ministrowanych przez daną ADMINISTRACJĘ za okazaniem ak-
tualnego dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości.

Niniejsze zawiadomienie jest pismem spełniającym wymogi Sta-
tutu RSM § 47 ust. 3 o obowiązku zawiadamiania członków RSM 
o czasie, miejscu i porządku obrad zebrania osiedlowego RSM.

PoRZĄdek�oBRad�ZeBRania�osiedLoWeGo�
Otwarcie obrad.1. 
Wybór Prezydium – przewodniczącego i sekretarza.2. 
Wybory Komisji Skrutacyjnej.3.  
Przyjęcie porządku obrad.4. 
Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla RSM.5. 
Zapoznanie się ze sprawozdaniem Administracji.6. 
Zakończenie obrad zebrania osiedlowego.7. 

Wybór członków Rady Osiedla dokonywany jest na podstawie 
zapisów § 48 i § 49 Statutu RSM. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.

Zebrania�osiedlowe�w�Rudzkiej�spółdzielni�Mieszkaniowej
Uprzejmie informujemy członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, że zgodnie z zarejestrowanymi zmianami w Statucie RSM 

– w RSM powołany został organ Spółdzielni – zebrania osiedlowe. Są one organem zwoływanym w celu dokonania wyboru lub od-
wołania członków Rady Osiedla działającej na terenie danej Administracji.

jednocZeśnie�ZaRZĄd�RsM�
INfORMUjE, 

ZGodnie�Z�ZaPisaMi�statutu,�że:�

W zebraniu osiedlowym uczestniczą członkowie zamieszkali 
na terenie jednej Administracji lub posiadający na tym terenie 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego lub ga-
rażu, lub prawo odrębnej własności tego lokalu. Jeżeli członko-
wi przysługuje równocześnie prawo do lokalu mieszkalnego, 
użytkowego i garażu, podstawą do zaliczenia do określonego 
zebrania osiedlowego stanowi miejsce położenia lokalu miesz-
kalnego. W przypadku przysługiwania równocześnie prawa do 
dwóch lub więcej równorzędnych lokali podstawą zaliczenia 
stanowi miejsce położenia lokalu, w którym aktualnie zamiesz-
kuje. 

W przypadku gdy członek posiada prawa tylko do lokali użyt-
kowych lub nie zamieszkuje w lokalu wchodzącym w skład za-
sobów spółdzielni, podstawą zaliczenia do określonego zebrania 
osiedlowego stanowi prawo, które zostało nabyte wcześniej. 
Każdy członek uczestniczący w zebraniu osiedlowym musi 
mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nie może delego-
wać swego pełnomocnika. Udział w obradach zebrania osiedlo-
wego za pośrednictwem pełnomocnika lub przedstawiciela usta-
wowego jest możliwy tylko w przypadku osoby prawnej, mało-
letniej, bądź ubezwłasnowolnionej. 

ZASADY WYBORU 
do�Rady�osiedLa:�

1. Wyboru i odwołania członków Rady Osiedla dokonuje zebranie 
osiedlowe w głosowaniu tajnym.

2. Kandydatów do Rady Osiedla zgłaszają ustnie członkowie Spół-
dzielni uczestniczący w zebraniu osiedlowym w czasie wyzna-
czonym przez przewodniczącego zebrania.Członek może zgło-
sić również swoją osobę na kandydata.

3. Kandydat do Rady Osiedla winien na zebraniu wyrazić zgodę na 
kandydowanie i złożyć informację odnośnie:

– prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni
– zalegania z wnoszeniem opłat za używanie lokalu
– braku przeszkód określonych w art. 57 prawa spółdzielczego.

4. Pracownik Spółdzielni może kandydować do Rady Osiedla za 
wyjątkiem kierownika Administracji obejmującej dane osiedle.

5. Członkowie mogą zadawać kandydatom pytania.

6. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali naj-
większą liczbę głosów.

7. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby gło-
sów przeprowadza się dodatkowe wybory spośród tych kandy-
datów.

8. Kadencja Rady Osiedla trwa cztery lata i rozpoczyna się od da-
ty zebrania osiedlowego, na którym została wybrana i trwa do 
dnia obrad zebrania osiedlowego, na którym zostaną przepro-
wadzone kolejne wybory Rady Osiedla w ostatnim roku kaden-
cji.

9. Pierwsze posiedzenie Rady Osiedla w celu jej ukonstytuowania 
zwołuje kierownik Administracji w terminie 14 dni od daty ze-
brania osiedlowego .

LicZBa�MandatóW�do�
PosZcZeGóLnych�Rad�osiedLa: 

– ADM-1  – 5 mandatów członków Rady Osiedla.
– ADM-2  – 6 mandatów członków Rady Osiedla.
– ADM-3  – 7 mandatów członków Rady Osiedla.
– ADM-4  – 5 mandatów członków Rady Osiedla. 
– ADM-5  – 5 mandatów członków Rady Osiedla.
– ADM-6  – 7 mandatów członków Rady Osiedla.
– ADM-7  – 5 mandatów członków Rady Osiedla.

ZeBRania�osiedLoWe�ustaLone�
sĄ�W�PoniżsZyM�układZie:

1) w obrębie Administracji nr 1 
dzielnica Orzegów – os. przy ul.Wysockiej, Bogusławskiego, • 
Kard. Hlonda, Huloka, Kr. Jadwigi, Joanny, Modrzejew-
skiej,
dzielnica Godula – os. przy ul.Podlas, Bytomskiej, Tiałow-• 
skiego, Czereśniowej, Przedszkolnej, Starej, 

2. w obrębie Administracji nr 2 
dzielnica Nowy Bytom, • 
osiedle przy ul. Obr. Westerplatte • w Wirku, 

3. w obrębie Administracji nr 3
dzielnica Ruda Śląska 1,• 

4. w obrębie Administracji nr 4
dzielnica Halemba, • 
dzielnica Kochłowice,• 

5. w obrębie Administracji nr 5
dzielnica Wirek, • 
dzielnica Bielszowice,• 

6. w obrębie Administracji nr 6
dzielnica Bykowina,• 

7. w obrębie Administracji nr 7
dzielnica Orzegów – os. Powstańców Śl.,• 
dzielnica Godula – os. Lipa – Lipińska • 

Regulamin�zebrania�osiedlowego�znajduje�się�do�wglądu�w�administracjach�RsM,� 
w�dziale�organizacji�i�samorządu�w�dyrekcji�spółdzielni�
oraz�na�stronie�internetowej�RsM:�www.rsm.com.pl.



Pani Zofi i Koźlik z Rodziną
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MATKI
składa 

Zarząd oraz koleżanki i koledzy
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 

Sp. z o.o.

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

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-
031.

 REM-MAX – kompleksowe 
remonty łazienek, mieszkań, do-
mów. Tel. 507-055-024.

 Profesjonalne remonty łazie-
nek, mieszkań, domów. Tel. 512-
121-532.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-
408.

 Malowanie, tapetowanie, gła-
dzie, kafelkowanie, panele, itp. 
Tel. 510-152-294.

 Kompleksowe remonty miesz-
kań. Tel. 508-127-072.

 Docieplenia budynków, re-
monty elewacji. Tel. 607-969-
200.

 Naprawa telewizorów. J. Izy-
dorczyk. Tel. 605-560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, pa-
nele, itp. Tel. 505-946-693.

 Przeprowadzki – ekipa, ta-
niuśko. Tel. 601-292-699.

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

 Meble na wymiar. Tel. 
512-120-119, 32 244-09-60.

 Chwilówki, kredyty. Tel. 
535-006-200.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-
97-79.

 VAN24H TRANSPORT/
PRZEPROWADZKI, 40zł/h! 
Tel. 888-044-055!

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

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-
719. Kasperek.

 Przeprowadzki tanio, do-
jazd gratis. Tel. 605-109-517.

 Rencista, „złota rączka”, ofe-
ruje profesjonalne, kompleksowe 
kafelkowanie łazienek, instalacje 
c.o., remonty. Tel. 785-983-057, 
784-699-569.

 Kompleksowe remonty 
mieszkań, profesjonalnie i so-
lidnie. Tel. 602-445-909, re-
postor@poczta.fm.

 KREDYTY KONSOLI-
DACYJNE, GOTÓWKOWE, 
CHWILÓWKI, NOWOŚĆ 
888-48-48-68.

 Cyklinowanie – solidnie. tel. 
603-929-107.

W��������� R������ 17.09.2014 15OGŁOSZENIA

ZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIEZŁOMOWANIE

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny 
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AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
0,70 gr
0,70 gr
0,70 gr
za kgza kgza kg

OGŁOSZENIA DROBNE
  Dojazd do klienta! Pożyczka 
do 25.000 zł! Tel. 882-357-770.

 
 Szybka pożyczka, decyzja 
nawet w 24 godziny – Zadzwoń, 
tel. 882-357-770.

 
 ATRAKCYJNA POŻYCZ-
KA OD 200 ZŁ DO 25 TYS. Tel. 
882-357-770.

 Remonty mieszkań. Remonty 
łazienek, kafelkowanie. tel 668-
032-470.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOF-
MAN”. Usługi pogrzebowe i kre-
macyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. 
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 
242-26-27.

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, 43 m2, 
108 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 
45 m2, 89 tys., www.ANEL.pl, 
tel. 502-052-885.

 Kochłowice, nowy dom, 138 
m2, 570 tys., www.ANEL.pl, tel. 
501-239-405.

 Bykowina, jednopokojowe, 
38 m2, 72 tys., www.ANEL.pl, 
tel. 502-052-885.

 Godula, dwupokojowe, 50 
m2, 120 tys., www.ANEL.pl, tel. 
502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 43 m2, 
99 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 NOWE domy szeregowe od 
105 m2, od 255 tys. w Kochłowi-
cach i Kłodnicy. www.nierucho-
moscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 
691-523-055.

 Orzegów –SUPER OKAZJA 
– sprzedam, 38 m2, 35 tys., c.o., 
łazienka. GABRIEL, tel. 607-
706-692.

 
 Wirek – mieszkanie w kamie-
nicy dwupoziomowe, 82 m2, cena 
99 tys. GABRIEL, tel. 607-706-
692.

 
 Kupię mieszkanie w Rudzie 
Śląskiej pilne, tel. 731-765-095.

 
 M-2 Westerplatte, 30 m2, 59 
tys. LOKATOR, tel. 793-396-
040.

 
 M-2 1 Maja, 45 m2, 45 tys. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 
 M-3 Główna, 48 m2, 103 tys. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 M-3 Nałkowskiej, 46 m2, 95 
tys. LOKATOR, tel. 793-396-
040.

 
 M-4 1 Maja, 60 m2, 120 tys. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 
 M-4 Narcyzów, 50 m2, 135 
tys. LOKATOR, tel. 793-396-
040.

 
 Wynajmę lokal użytkowy, 
Wirek, 1 Maja, 64 m2, parter z wi-
tryną. Właściciel, tel. 793-017-
323.

 
 M-2 Pordzika, 36 m2, 69 tys. 
Tel. 793-017-323.

 
 M-3 Radoszowska, 56 m2, 65 
tys. Tel. 793-017-323.

 
 M-3 Solidarności, 48 m2, 115 
tys. Okazja! Tel. 793-017-323.

 
 M-4 Brygadzistów, 55 m2, 
119 tys. Okazja! Tel. 793-017-
323.

 CODZIENNIE NOWE 
OFERTY TANICH MIESZ-
KAŃ na WWW.LOKATOR.
NIERUCHOMOSCI.PL

 www.nieruchomoscigabriel.pl 
poszukujemy mieszkań, domów, 
parcel. Tel. 607-706-692.

 
 Ruda 1, M-3, 43 m2, 99 tys. 
VestraLocum.pl, tel. 600-445-053

 Wirek M-4, 60 m2, 120 tys. Ve-
straLocum.pl 600-445-053

 Bykowina, M-3, 75 tys. Vestra-
Locum.pl 600-445-053.

 Godula M-4, 64 m2, VestraLo-
cum.pl. Tel. 600-445-053

 Do wynajęcia 1-pokojowe 
mieszkanie w Goduli. Tel. 601-
875-010. 

 Sprzedam ogródek działko-
wy, ok. 400 m2, Bielszowice 
,,Biała Róża”, tel. 601-750-099.

 Do wynajęcia kawalerka Ruda 
1. Tel. 798-122-215.

 Mieszkanie  do wynajęcia 
Ruda Śląska, tel. 512-352-132.

 Sprzedam kawalerkę 37 m2, 
Kochłowice, po remoncie. Tel. 
506-066-860.

 Wynajmę na działalność go-
spodarczą – centrum Rudy Śl. – 
48,6 m2/40 m2/84 m2. Tel. 608-
206-636.

 Wynajmę lokal  o pow. 40 m2 
lub budynek wolnostojący o pow.  
30 m2 w Rudzie Śl. (monitoring, 
parking). Tel. 668-584-683.

 Sprzedam M-3 w centrum No-
wego Bytomia ul. Chorzowska 
nowe budownictwo, parter, 46 m2, 
c.o. na węgiel. Tel. 693-385-621.

 Sprzedam działkę – Bielszowi-
ce, Piernikarczyka, 718 m2, 72 
tys. Nieruchomości Wieczorek, 
tel. 513-105-482.

 Mieszkanie 48 m2 po remon-
cie, ładnie położone. Sprzedam. 
Tel. 601-426-929.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

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

OKAZJA bliźniak 75 m2 145 000 zł
Posiadłość dochodowa 207/1881 m2  800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
Świętochłowice 3174 m2 165 zł/m2

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  65 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  75 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Bykowina 32 m2  85 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Bykowina 36 m2  79 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Ruda  33 m2  89 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice 37 m2  64 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek (bez prowizji!!!) 35 m2  75 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  38 m2  95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  40 m2  135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek 43 m2  148 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula 45 m2  112 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda 50 m2  140 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  52 m2  147 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 57 m2  139 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda               55 m2                         135 tys. zł             
M-5 Ruda Śl.-Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 69 tys. zł
M-2 Mikołów-centrum 38 m2 110 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 46 m2              1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom 42 m2              1000 zł/m-c
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2 55 tys.
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  275 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda 60 m2  183 tys. zł
Ruda Śl.-Nowy Bytom  180 m2  5900 zł/m-c 
Ruda Śl. - Wirek 80 m2 2200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom 37 m2  600 zł/mc
Ruda Śl. - Wirek, sprzedaż  2010 m2 600 tys. zł
                                wynajem 2010 m2 10 tys. zł/mc
Zabrze Makoszowy 1022 m2  120 tys. zł
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Pani Małgorzacie Kowalskiej
pracownicy Wydziału Finansowo-Księgowego

Urzędu Miasta Ruda Śląska
szczere wyrazy żalu i głębokiego współczucia

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają 

koleżanki z Pionu Finansowego
Urzędu Miasta Ruda Śląska

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

Panu
Janowi Pawłowskiemu

pracownikowi  Wydziału Administracyjnego
Urzędu Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

INFORMUJEMY 
O ZMIANIE SIEDZIBY 
ODDZIAŁU ZWIĄZKU 

NAUCZYCIELSTWA 
POLSKIEGO
 Zespół Szkół 

Ponagimnazjalnych nr 4
ulica Tołstoja 13, 

41-709 Ruda Śląska 
(parter budynku)

tel. 32 248 73 01
e-mail: 

rudaslaska@znp.edu.pl
www.rudaslaska.znp.edu.pl

 Wynajmę mieszkania I, II , 
III piętro, Wirek. Możliwość 
przekształcenia na lokale użyt-
kowe, biura, gabinety lekarskie, 
itd. Tel. 692-765-153, 728-380-
705.

 
 Kawalerka do wynajęcia 
Czarny Las. Tel. 510-852-719, 
518-570-783.

MOTORYZACJA 
 Skup samochodów. Płacimy 
najwięcej, dojazd do klienta. 
Tel. 792-155-155.

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

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

 AUTO-SKUP – wszyst-
kie marki. Tel. 505-049-833.

 Pomoc drogowa, złomowanie 
pojazdów, skup samochodów 
wszystkich marek, całych, uszko-
dzonych, skorodowanych. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-
016.

 
 Skup samochodów za gotów-
kę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KON-
KURENCJA. Tel. 791-669-630.

 SKUP AUT wszystkich marek, 
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 
502-865-808.

 Skup samochodów na części. 
Tel. 603-534-003, 32 275-05-47.

PRACA
 Praca dla opiekunek w Niem-
czech. Tel. 32-271-09-66, 781-
98-98-73. 

 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie 
Śląskiej. Tel. 518-103-998.

 Fryzjerkę na dobrych warun-
kach zatrudnię. Halemba. Tel. 
509-553-851

 Kancelaria Odszkodo-
wawcza pilnie poszukuje kon-
sultantów, praca dodatkowa 
lub dla emerytów! www.dsw-
sc.pl; tel. 509-103-975.

 Dam pracę osobom z doświad-
czeniem na myjni samochodo-
wej. Tel. 32 771-22-61,  781-820-
106.

 ULOTKI – dorywczo. Tel. 
508-127-072.

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

 Kupię radia, wzmacniacze, ko-
lumny itp. Kolejki PIKO, HO, 
TT. Tel. 607-912-559.

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda 
Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 
36. Tel. 607-468-787.

 Akcje kompanii węglo-
wej, holdingu węglowego. 
Tel. 507-851-852.
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Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza ii przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 2/7 

części niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-
Halembie w rejonie ulicy nowy Świat z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

 
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem 

pod drogę dojazdową jest udział wynoszący 2/7 części w prawie własności niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w Rudzie Śląskiej-
Halembie w rejonie ul. Nowy Świat, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 
3093/84 o powierzchni 976 m2, obręb Nowa Wieś, k.m.1, KW nr GL1S/00006997/5. W dziale 
III ww. księgi wieczystej wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności z rzeczywistym stanem 
prawnym wpisu udziału we współwłasności osoby fizycznej. Dział IV ww. księgi wieczystej 
jest wolny od wpisów. 

Nieruchomość jw. wolna jest od długów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód 
prawnych do rozporządzania nią. 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 7.05.2014 r. 

I przetarg przeprowadzony w dniu 20.08.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym. 
W ustaleniach planu ww. działka stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczają-

cych w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). 
Do udziału w przetargu ograniczonym uprawnione są osoby będące właściciela-

mi działek przyległych do gminnej działki nr 3093/84: nr 3193/83 – KW 8270 R, nr 
3195/83 – KW GL1S/00017851/0, nr 3531/83 – KW GL1S/00010999/0, nr 3530/83 – 
KW 10265 R, nr 3199/83 – KW 740 R, nr 3890/84 – KW 7099 R, nr 3084/84 – KW 
GL1S/00007533/2, nr 3085/84 – KW 8442R nr 3086/84 – KW nr GL1S/00008440/0, nr 
3087/84 – KW GL1S/00008441/7, nr 3088/84 – KW GL1S/00007559/0, nr 3089/84 – KW 
GL1S/00007549/7, nr 3090/84 KW – 7137 R, nr 3091/84 – KW 6922 R. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 20.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki 

obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualna stawka podatku wynosi 23 %). 
Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta 

Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są zapo-
znać się z pełną treścią ogłoszenia, która została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka 
nieruchomości).

W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które w terminie do dnia 16.10.2014 
r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: 1.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, 
z dopiskiem „wadium – ul. Nowy Świat” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środ-
ków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta 

Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu (pokój nr 13 i 14) w godzinach: poniedziałek – śro-
da 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; oraz złożą w sekretariacie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 217) w godzinach pracy Urzędu zgłoszenie uczest-
nictwa w przetargu. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do 
przedłożenia przed otwarciem przetargu wymaganych dokumentów i oświadczeń.

Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczest-
nikom – zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od 
dnia przetargu. 

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 zawiadomie-
niu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organiza-
tor przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217),         

tel. 32 248-75-63.

Prezydent Miasta 
ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu zabudowa-
nych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położonych przy ul. Wincentego Janasa 13a w Rudzie Śląskiej, oznaczo-
nych jako działki nr: 1687/9, 1690/8, 1691/8, 1919/8, 1920/8 i 1634/7 
o łącznej powierzchni 4634 m2, objęte trzema różnymi księgami wie-
czystymi oznaczonymi opowiednio numerami KW: GL1S/00020304/5, 
GL1S/00019220/2 i GL1S/00031169/6, które zostaną wniesione jako 
wkład niepieniężny (aport) do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
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Agnieszka Rolnik

REKLAMA

POLECAMY...

Małgorzata Warda

Miasto z lodu
Najnowsza powieść w klubie KOBIETY TO CZYTAJĄ!
Agata ma trzynaście lat i prawie nie zna Teresy, swojej 

matki, kiedy ta zabiera ją w podróż po Polsce. Osiedlają się w 
niedużym górskim mieście, gdzie próbują na nowo nawiązać 
więź. Piękna, samotna kobieta, od pierwszej chwili wzbudza 
ogromne zainteresowanie mężczyzn, wolnych i żonatych. 
Dwie „obce” szybko stają się głównym tematem plotek. W 
miarę upływu czasu niechęć, a nawet wrogość ludzi z mia-
steczka rośnie. 

Pewnego ranka Agata zostaje znaleziona w górach, w 
stanie krytycznym. Nie wiadomo, co się dziewczynce stało. 
Lekarze walczą o jej życie, policja i dziennikarze rozpoczynają 
dochodzenie. Z każdą chwilą objawiają się nieznane oblicza 
bohaterów dramatu: matki, dyrektorki szkoły, koleżanek, 
mieszkańców miasteczka. Nowego znaczenia nabierają słowa 
„odpowiedzialność” i „manipulacja”. Niemym świadkiem wy-
darzeń jest pogrążona w śpiączce, nieprzytomna Agata.

Do napisania „Miasta z lodu” zainspirowali mnie interneto-
wi hejterzy, chętnie i obraźliwie wypowiadający się na temat 
życia innych ludzi. Każdemu człowiekowi może przydarzyć się 
tragedia i będzie ona wynikiem zaniedbania, niedopatrzenia 
albo nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Dla hejterów to 
prawdziwy żer. W mojej powieści ofi arą nienawiści Internetu 
jest Teresa Tomaszewska, matka trzynastoletniej Agaty, zna-
lezionej w krytycznym stanie w górach. Zaniedbała dziecko, 
ale czy zasłużyła na nienawiść? Chciałabym zachęcić Was do 
zastanowienia się nad przyczynami tej tragedii, porozmawiać 
o manipulacji, o afektywnej chorobie dwubiegunowej oraz o 
znieczulicy społeczeństwa, które często reaguje impulsywnie, 
ale... tylko w Internecie. Małgorzata Warda

Julia Piotrowska
córka Kamili i Aleksandra
ur. 25.08. (3080 g i 55 cm)

Tomasz Marcinek
syn Beaty i Grzegorza

ur. 27.08. (3500 g i 57 cm)

Julia Litkowiec
córka Anety i Krzysztofa

ur. 20.08. (3740 g i 59 cm)

Kacper Goczoł
syn Moniki i Adama

ur. 21.08. (3100 g i 51 cm)

Oliwia Nowak
córka Izabeli i Szymona

ur. 20.08. (2340 g i 49 cm)

Pola Swojnóg
córka Roksany i Tomasza

ur. 26.08. (3000 g i 51 cm)

Łukasz Zbojnowicz
syn Anety i Grzegorza

ur. 31.08. (2220 g i 43 cm)

Bartek Zbojnowicz
syn Anety i Grzegorza

ur. 31.08. (2150 g i 44 cm)

Igor Figura
syn Karoliny i Michała

ur. 31.08. (3750 g i 59 cm)

Filip Barankiewicz
syn Karoliny i Dariusza

ur. 29.08. (3150 g i 53 cm)

Dominika Malordy
córka Doroty i Marcina

ur. 29.08. (3400 g i 56 cm)

Sonia Borowik
córka Anny i Michała

ur. 30.08. (2800 g i 50 cm)

Tymek Adamczyk
syn Eweliny i Kamila

ur. 23.08. (3240 g i 57 cm)

Bartłomiej Gorczyński
syn Ewy i Grzegorza

ur. 25.08. (3850 g i 53 cm)

Oliwier Pater
syn Wiolett y i Mariana

ur. 29.08. (3800 g i 58 cm)

Maja Kijonka
córka Anity i Andrzeja

ur. 2.09. (3960 g i 56 cm)

Oliwia Stecyk
córka Aleksandry i Daniela
ur. 2.09. (3700 g i 52 cm)

Liwia Piorun
córka Agnieszki i Damiana
ur. 1.09. (4070 g i 61 cm)

Wiktoria Nowara
córka Kamili i Michała

ur. 2.09. (3100 g i 51 cm)

Konrad Krzyczkowski
syn Izabeli i Borysa

ur. 1.09. (2915 g i 56 cm)

Sebasti an Bialas
syn Anny i Grzegorza

ur. 2.09. (3850 g i 55 cm)

Alicja Kurzaj
córka Doroty i Kamila

ur. 2.09. (2550 g i 50 cm)

Sonia Mak
córka Natalii i Adriana

ur. 27.08. (2350 g i 53 cm)

Kacper Machaj 
syn Katarzyny i Artura

ur. 25.08. (3700 g i 58 cm)

Nike Farida

Panna młoda
Libijska trylogia „Róża pustyni” 
Libia pod rewolucyjnymi rządami Kaddafi ego – w coraz 

bardziej podzielonym ideologicznie społeczeństwie muszą 
odnaleźć się polskie rodziny, które los rzucił do nieznanego, 
rządzącego się swoimi prawami kraju. 

W jaki sposób islamski świat ukształtuje charakter młodych 
braci bliźniaków, zawsze nierówno traktowanych przez pochło-
niętą pracą zawodową matkę? Jak z nowym życiem poradzi 
sobie nastoletnia dziewczyna, która cierpi z powodu rozbicia 
rodziny? Czy radykalna społeczność zaakceptuje związek Araba 
i Amerykanki?

Barwna, pełna licznych retrospekcji opowieść, pozwalająca 
poznać rodzinne dzieje kilku pokoleń. Towarzysząc bohate-
rom w fascynujących podróżach, staniemy pod Ścianą Płaczu, 
przemierzymy Saharę, a także będziemy mogli podziwiać im-
ponujące wieżowce Nowego Jorku. Wszystko to przyprawione 
aromatyczną kolendrą, zabarwione wspaniałą egzotyczną ro-
ślinnością, z miarowym nawoływaniem muezzina w tle.

Nike Farida – Polka, która wychowywała się w Libii. Uczyła 
się w arabskiej szkole dla dziewcząt, z której została relego-
wana za to, że nie salutowała Kaddafi emu. Młodość spędziła 
wśród gościnnych Arabów, w libijskich domach, gdzie nauczyła 
się gotować arabskie specjalności, tańca brzucha i malować 
ręce henną; na pachnących kurkumą, miętą i kardamonem 
soukach; na pływaniu w gorącym morzu, udziale w wykopali-
skach archeologicznych, odkrywaniu zatopionych miast. Samo-
dzielnie przejechała garbusem tysiąc kilometrów po Saharze.

Na jej oczach Libia, kraj ropą i miodem płynący, zmieniła się 
w ziemię spływającą krwią.

Amelia Kowalska
córka Bianki i Remigiusza
ur. 10.09. (3300 g i 56 cm)

Maja Wodzisławska
córka Aurelii i Grzegorza

ur. 10.09. (3990 g i 56 cm)

Kacper Rygalik
syn Magdaleny i Tomasza
ur. 10.09. (2800 g i 48 cm)

Maciej Socha
syn Iwony i Marcina

ur. 10.09. (3350 g i 54 cm)

Zuzanna Niziołek
córka Doroty i Marcina

ur. 8.09. (2950 g i 53 cm)

Franek 
i Staś 
Sokalscy
synowie 
Aleksandry 
i Bogdana
ur. 5.09. 
(2340 g 
i 49 cm, 
2760 g 
i 51 cm)

Nina Nowrot
córka Patrycji i Tomasza
ur. 8.09. (3520 g i 58 cm)

Lena Chlebek
córka Moniki i Michała

ur. 6.09. (2130 g i 53 cm)

Alicja Łukaszczyk
córka Anny i Bartłomieja
ur. 6.09. (4100 g i 55 cm)

Kamil Duchnowski
syn Anity i Arkadiusza

ur. 5.09. (4580 g i 64 cm)

Paulina Wypych
córka Sławomiry i Krzysztofa

ur. 5.09. (3690 g i 55 cm)

Nikodem Długaj
syn Izabeli i Daniela

ur. 9.09. (3450 g i 56 cm)

Tymon Łukaszczyk
syn Anny i Adama

ur. 10.09. (3100 g i 58 cm)

Tamara Jeleń
córka Sylwii i Przemysława
ur. 6.09. (3180 g i 55 cm)

Paulina Szeliga
córka Anity i Krzysztofa

ur. 8.09. (3900 g i 56 cm)

Aleksander 
i Miłosz 
Iwanowscy
synowie 
Agnieszki 
i Dariusza
ur. 9.09. 
(2500 g 
i 52 cm, 
2490 g 
i 53 cm)
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Po raz pierwszy w historii, Piknik 
Olimpijski odbył się poza Warszawą. 
Miejscem 16. edycji pikniku był Park 
Śląski w Chorzowie. W niedzielę (14.09.) 
na wszystkich zainteresowanych czekało 
mnóstwo sportowych atrakcji. Współor-
ganizatorem zapaśniczej części pikniku 
była Slavia Ruda Śląska. – Jest dziś z na-
mi medalistka młodzieżowych igrzysk 

Zapasy
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Olimpijskie pokazy
olimpijskich – Natalia Strzałka. W tym 
roku miała bardzo udane starty, zdobyła 
trzy  medale na ważnych imprezach. Jest 
też  Natalia Kubaty, która dwa lata temu 
zdobyła brązowy medal na mistrzo-
stwach świata. Chcemy dziś zachęcać 
wszystkich do uprawiania zapasów – 
mówił prezes  ZKS-u Slavia Ruda Śląska 
Marek Garmulewicz.

Kolarstwo górskie

Rowerowe święto
Niezwykle trudna i ciekawa trasa 

czekała na zawodników, którzy w nie-
dzielę (14.09.) przyjechali do Bielszo-
wic. Od rana w Parku Strzelnica odby-
wały się 18. Otwarte Mistrzostwa Ru-
dy Śląskiej w Kolarstwie Górskim.

– Zawody były bardzo ciekawe. 
Wiele elementów toru  wymagało od 
zawodnika dużych umiejętności  tech-
nicznych. W niektórych częściach tra-
sy pojawiło się błoto, więc było bardzo 
dobrze – mówił Wiktor, zawodnik 
z Tarnowa.

I tak w poszczególnych kategoriach 
zwyciężyli: chłopcy (1-6 lat) – Filip 
Tendera, dziewczynki (1-6 lat) – Zosia 
Piotrowska, chłopcy (7-10 lat) – Jonasz 
Hofman, dziewczynki (7-10 lat) – Mar-
tyna Bednarczyk, młodzik (11-14 lat) 
– Jakub Riman, młodziczka (11-14 lat) 
– Patrycja Haiski,  juniorzy młodsi (15-
16 lat) – Stanisław Nowak,  juniorki 
młodsze (15-16 lat) – Oliwia Szczeci-
na, juniorzy (17-18 lat) – Adrian Siar-
ka, elita mężczyźni od 19 do 29 lat – 
Tomasz Dygacz, elita kobiety od 19 lat 
– Ewa Karchniwy, masters (30-39 lat) 
– Mirosław Bieniasz, masters  (40-49 
lat) – Jarosław Miodoński, masters  
(50-59 lat) – Jiri Sedlecek, masters   
(60 lat i więcej) – Adam Jagła.Kolarze zmierzyli się z bielszowicką trasą.

W sobotę (13.09.)  w sali Śląska Tar-
nowskie Góry odbyły się mistrzostwa 
Śląska juniorek i juniorów do lat 15 oraz 
seniorów. W zawodach tych uczestniczył 
CKS Slavia Ruda Śląska. Po raz pierw-
szy zawodników poprowadził trener Hi-
lary Cofalik, były wicemistrz świata 
i siedmiokrotny mistrz Polski. Pod jego 
kierunkiem nasi młodzi zawodnicy do lat 
15 zdobyli trzy złote medale i jeden brą-
zowy, co pozwoliło wygrać klasyfikację 
klubową – uzyskali 44 punkty. 

Podnoszenie�ciężarów

Ciężar zwycięstwa
Złoty medal zdobyła 13-letnia Wikto-

ria Grzywocz, która w wadze do 69 kg 
uzyskała wynik 78 kg w dwuboju. Złote 
medale zdobyli także Daniel Stawinoga 
oraz startujący w kategorii 77 kg Mariusz 
Gnat. Brązowym medalistą został debiu-
tujący w zawodach tej rangi Mateusz 
Malik, który wystąpił w wadze do 56 kg.

CKS Slavia Ruda Śląska zajął drugie 
miejsce w klasyfikacji klubowej senio-
rów. Taki wynik dały złote medale – An-
ny Bieniasz i Patryka Żuławnika. 

PREZydENt MIAStA RudA ŚląSKA
ogłasza, że w dniach od 17 września do 1 października 2014r. 

prowadzone będą konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy 
„Powstań Śląskich” części Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku 
przebiegającym przez Miasto Ruda Śląska.

Każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Ruda Śląska może wziąć 
udział w konsultacjach poprzez wypełnienie ankiety i dostarczenie lub 
przesłanie jej do Urzędu Miasta Ruda Śląska na adres: pl. Jana Pawła II 6, 
41-709 Ruda Śląska lub prezydent@rudaslaska.pl.

Ankiety dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze 
Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Ruda Śląska www.rudaslaska.bip.info.pl.

Szanowna Pani/Szanowny Panie!

Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie Państwa opinii na temat 
propozycji nadania nazwy „Powstań Śląskich” części Drogowej Trasy 
Średnicowej na odcinku przebiegającym przez Miasto Ruda Śląska. 
Propozycję dokonania takiej zmiany wniosła grupa 16 radnych Miasta 
Ruda Śląska.

W granicach administracyjnych Miasta Katowice Drogowa Trasa 
Średnicowa nosi nazwę „Trasa imienia Nikodema i Józefa Renców”.

Czy popiera Pani/Pan propozycję nadania nazwy „Powstań 1. 
Śląskich” części Drogowej Trasy Średnicowej – na odcinku 
przebiegającym przez Rudę Śląską?

 □ TAK □ NIE

Metryczka 

M1. Czy mieszka Pani/Pan na stałe w Rudzie Śląskiej?
 □ Tak □ Nie

M2. Proszę zaznaczyć płeć:
 □ Kobieta □ Mężczyzna

M3. Proszę napisać ile ma Pani/Pan lat?  |__|__|

Bardzo dziękujemy za zajęcie stanowiska 
w konsultowanej sprawie.

Pytania, uwagi i wnioski można kierować na adres elektroniczny: 
prezydent@ruda-sl.pl
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Piłka nożna – III liga

Fiasko w Bytomiu Tabela III ligi
1. Polonia Bytom 9 25 29-5
2.	 Skra	Częstochowa	 10	 19	 16-8
3.	 BKS	Stal	BB	 10	 19	 20-8
4.	 GKS	1962	Jastrzębie	10	 17	 15-13
5.	 Odra	Opole		 9	 17	 16-14
6.	 Górnik	II	Zabrze	 10	 17	 23-14
7.	 Polonia	Łaziska	G.	 9	 17	 13-8
8.	 Ruch	Zdzieszowice	 9	 17	 13-10
9.	 Rekord	BB	 10	 16	 18-15
10.	Grunwald	Ruda	Śl.	 10	 16	 15-13
11.	Szombierki	Bytom	 10	 15	 16-14
12.	Pniówek	Pawł.	Śl.	 10	 14	 13-12
13.	LKS	Czaniec	 10	 13	 9-13
14.	Swornica	Czar.	 10	 13	 14-21
15.	Ruch	II	Chorzów	 10	 10	 16-23
16.	Górnik	Wesoła		 10	 9	 16-24
17.	Piast	II	Gliwice	 10	 7	 13-20
18.	Małapanew	Ozimek	 10	 6	 7-21
19.	Podbeskidzie	II	BB.	 10	 5	 10-15
20.	Skalnik	Gracze	 10	 3	 9-30

Ostatnie przetarcie
W	niedzielę	(14.09.)	Gwiaz-

da	Ruda	Śląska	ostatni	sparing	
wygrała	 z	 GKS-em	 Tychy	 –	
9:1.	Do	przerwy	rudzianie	wy-
grywali	 już	 2:0,	 jednak	 gra	
podopiecznych	 trenera	 Klima-
sa	 pozostawiała	 wiele	 do	 ży-
czenia.	 Zawodnicy	 zmobilizo-
wali	 się	 i	 w	 drugiej	 połowie	
pokazali	 lepszą	 skuteczność.	
Sztabowi	 i	 zawodnikom	 nie	
pozostaje	 już	 nic	 innego	 jak	
przygotowania	 do	 pierwszego	
meczu	ekstraklasowego.

Wieści z A klasy
W	 niedzielę	 (14.09.)	 Pogoń	

Nowy	 Bytom	 wygrała	 wyjaz-
dowy	mecz	z	Siemianowiczan-
ką	II	Siemianowice.	Rudzianie	
zaprezentowali	prawdziwy	cha-
rakter	 grając	 do	 ostatnich	 mi-
nut.	Mecz	zakończył	się	wyni-
kiem	1:2,	a	dwie	bramki	zdobył	
Bereta.	 Należy	 dodać,	 że	 ru-
dzianie	 po	 dwóch	 czerwonych	
kartkach	 kończyli	 ten	 mecz	
w	 dziewiątkę.	 Kolejne	 trzy	
punkty	zdobyła	również	druży-
na	Jastrzębia	Bielszowice,	któ-
ra	także	na	wyjeździe	pokonała	
Naprzód	Lipiny	–	1:3.

***
W	nawiązaniu	do	informacji	

z	10	września	pt.	„Srebrny	me-
dalista”	 chcieliśmy	 uzupełnić	
nazwę	 wydarzenia,	 w	 którym	
brał	 udział	 pan	 	 Jerzy	 Sekura	  
–	 były	 to	 Mistrzostwa	 Świata	
Weteranów	Belgrad	2014.

Piłka nożna – liga okręgowa

„Zieloni”	 przyzwyczaili	 już	 swoich	
kibiców	do	tego,	że	lubią	szybko	tracić	
pierwszą	 bramkę.	 Podobnie	 było	
w	 sobotnim	 (13.09.)	 meczu	 z	 Polonią	
Bytom,	w	którym	już	od	6.	minuty	ru-
dzianie	musieli	odrabiać	straty.	Nieste-
ty,	 w	 całym	 meczu	 zawodnicy	 Grun-
waldu	byli	 zmuszeni	 	 uznać	wyższość	
dobrze	dysponowanych	 tego	dnia	 	go-
spodarzy	i	przegrali	cały	mecz	3:1.
Szybko	 stracona	 bramka	 zmobilizo-

wała	rudzian.	Jednak		gol	wyrównujący	
padł	dopiero	w	drugiej	połowie.	W	52.	
minucie	 Ciołek	 popisał	 się	 fantastycz-
nym	uderzeniem	w	samo	okienko	bram-
ki	Polonii.	Gospodarze	tego	dnia	stwa-

rzali	sobie	jednak	więcej	akcji	niż	pod-
opieczni	trenera	Bratka	i	przed	ostatnim	
gwizdkiem	 zdobyli	 jeszcze	 dwa	 gole,	
ustalając	końcowy	wynik	na	3:1.

– Przespaliśmy zdecydowanie I poło-
wę. Byliśmy strasznie wolni, za głęboko 
się cofnęliśmy, nie potrafiliśmy roze-
grać 2-3 podań do przodu. Stworzyli-
śmy jedną sytuację i jeszcze zepsuł ją 
Stanisławski, bo niedokładnie zagrał do 
Ciołka. Do tego jeden rzut rożny na Po-
lonii to jest zbyt mało, aby pokusić się 
o cokolwiek –	mówił	 po	meczu	 trener	
Grunwaldu	Jacek	Bratek.

Polonia Bytom 3:1 (1:0)  
Grunwald Ruda Śląska

Zawodnicy Wawelu mają  dobrą passę.

Już	po	pierwszej	połowie	ki-
bice	 Wawelu	 Wirek,	 mogli	
otwierać	szampany	z	okazji	ko-
lejnego	 zwycięstwa	 swoich	
ulubieńców.	 Podopieczni	 tre-
nera	Zajdla		schodzili	do	szatni	
z	 czterobramkowym	 prowa-
dzeniem	 nad	 drużyną	 Zucha	
Orzepowice.	 Pierwsze	 czter-
dzieści	 pięć	 minut	 sobotniego	
meczu	 (13.09.)	 okazało	 się	
mordercze	dla	gości	z	Orzepo-
wic.		Dwa	gole	Piętonia	i		jeden	
Luxa	oraz	Pilszczka	spadły	na	
nich	 jak	grom	z	 jasnego	nieba,	 jednocze-
śnie	 pozbawiając	 ich	 jakichkolwiek	 złu-
dzeń	na	zdobycie		punktów	tego	dnia.
W	 drugiej	 połowie	wynik	 na	 5:0	 pod-

wyższył	Kałużny.	Należy	dodać,	że	w	tym	
meczu	 zawodnicy	 grali	 bardzo	 agresyw-
nie,	 a	 sędzia	 za	 każde	 faule	 karał	 bardzo	
surowo.	 W	 efekcie	 dwóch	 zawodników	
otrzymało	 czerwone	 kartki.	W	 ekipie	 ru-

Grad goli
W skrócie

dzian	 boisko	 musiał	 opuścił	 Foryś.	 – 
W pierwszej połowie zagraliśmy naprawdę 
dobrze. Wykorzystaliśmy błędy przeciwni-
ków i to 4:0 ustawiło cały mecz.  Chłopcy 
wykonali prawidłowo wszystkie przedme-
czowe założenia	–	mówił	po	meczu	trener	
Wawelu	Jarosław	Zajdel.

Wawel Wirek 5:0 (4:0)  
Zuch Orzepowice

Piłka nożna – IV liga

Rozkręcona Slavia
Wysoka	porażka	z	Rakowem	II	Czę-

stochowa	 okazała	 się	 dobrą	 terapią	
wstrząsową	 dla	 zawodników	 Slavii.	
Rudzianie	od	tego	momentu	zanotowa-
li	już	dwa	zwycięstwa.	To	drugie	w	so-
botę	 (13.09)	odnieśli	 na	wyjazdowym	
meczu	z	Fortuną	Gliwice.
Mecz	ułożył	się	po	myśli	rudzian,	bo	

już	w	pierwszej	połowie	zdołali	wypra-
cować	sobie	czterobramkową	przewa-
gę.	Druga	część	gry	była	już	troszeczkę	
bardziej	 wyrównana.	 Jednak	 	 duża	
przewaga	 nie	 pozwoliła	 już	 zawodni-

kom	 Slavii	 na	 stratę	 punktów	 w	 tym	
spotkaniu.	 Mecz	 zakończył	 się	 wyni-
kiem	2:5.	Autorami	bramek	dla	Slavii	
byli	 kolejno:	 Met,	 D.	 Maciaszczyk,	
Lach,	M.	Rejmanowski	oraz	Witor.

Fortuna Gliwice 2:5(0:4)  
Slavia Ruda Śląska

Slavia: Strąk – Moritz, Met, Ko-
walik, Puschhaus – D. Maciaszczyk, 
M. Rejmanowski, Korban, Gancar-
czyk – Lach, Witor 

Zmiany: Szaruga, Piwczyk, Sza-
ton

Gra	i	wynik	po	pierwszej	połowie	me-
czu	 z	 LKS-em	Nędza,	mogły	 napawać	
optymizmem	zawodników	Uranii.	Dru-
ga	 część	 gry	 jednak	 nie	 ułożyła	 się	 po	
myśli	 rudzian	i	stracili	oni	na	własnym	
boisku	 trzy	 punkty.	 Sobotni	 (13.09.)	
mecz	od	początku	był	dość	wyrównany	
i	rozgrywany	w	szybkim	tempie.	Pierw-
szą	bramkę	zdobyli	gospodarze.	Po	ład-
nym	dryblingu	w	polu		karnym,	piłkę	do	
siatki		skierował	Piecha.		Urania	chciała	
pójść	 za	 ciosem,	 jednak	 żadna	 kolejna	
akcja	nie	przyniosła	rezultatu.

W	 drugiej	 połowie	 odważniej	 zaata-
kowali	goście.	W	50.	minucie	jeden	z	za-
wodników	LKS-u	świetnie	przelobował	
bramkarza	 rudzian,	 tym	 samym	dopro-
wadzając	do	wyrównania.	W	nerwowej	
końcówce	to	przyjezdni	zadali	ostatecz-
ny	 cios,	 zdobywając	 bramkę	 na	 1:2.	
W	kolejnych	minutach	 	Urania	 	próbo-
wała	 wyrównać	 z	 rzutów	 rożnych,	 ale	
żadna	z	tych	sytuacji	nie	dała	rudzianom	
gola.

Urania Ruda Śląska 1:2 (1:0) 
LKS Nędza

Piłka nożna – liga okręgowa

„Nędzny” wynik

Urania traci punkty na swoim boisku.

Rudzkie	 Gryfy	 zrobiły	 spory	 krok	 do	
finału,	 wygrywając	 w	 cuglach	 pierwszy	
turniej	 eliminacyjny	 grupy	 południowej	
Mistrzostw	 Polski	 Rugby	 7	 (14.09.).	
Wzięło	w	nim	udział	osiem	drużyn	z	połu-
dnia,	a	w	grupie	turniejowej	Gryfom	przy-
szło	się	zmierzyć	z	zespołami		z	Sanoka,	
Rzeszowa	oraz	Lublina.
W	 grupie	 rudzianie	 zanotowali	 trzy	

pewne	 zwycięstwa	 i	 tym	 samym	 zajęli	
w	 niej	 pierwsze	 miejsce.	 W	 półfinale	
zmierzyli	 się	 z	 drużyną	 Czarno-Białych	
Nowy	Sącz.		Po	dość	asekuracyjnym	po-

Piłka nożna – III liga
20	września	(sobota),	godz.	11.00	

Grunwald	Ruda	Śląska	–	Odra	Opole
Piłka nożna – IV liga

20	sierpnia	(sobota),	godz.16.00	 
Slavia	Ruda	Śląska	 
–	Pilica	Koniecpol

Piłka nożna- liga okręgowa
– grupa II

20	września	(sobota),	godz.16.00	 
Wawel	Wirek	 

–	Buk	Rudy	Wielkie
20	września	(sobota),godz.	16.00	 
ŁTS	Łabędy	–	Urania	Ruda	Śląska

Futsal
21	września	(niedziela),	godz.	16.00	

Gwiazda	Ruda	Śląska	 
–	Gatta	Active	Zduńska	

Test Coopera
Miejski	Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji	
zaprasza	wszystkich	chętnych	na	Test	

Coopera,	który	odbędzie	się	 
17	września	o	godzinie	17.00	 
(zapisy	od	16.30)	na	stadionie	 
w	Rudzie	Śląskiej	przy	ulicy	

Czarnoleśnej.

Rugby

Gryfy zdobyły Częstochowę
czątku	 meczu	 rudzianie	 coraz	 częściej	
punktowali	 i	 tym	 samym	 pokonali	 prze-
ciwnika	26:0.
W	finale	Gryfy	ponownie	zmierzyły	się	

z	Budowlanymi	Lublin.	Po	zaciętej	pierw-
szej	połowie	rudzcy		rugbiści	schodzili	na	
przerwę	przegrywając	5:7.	Druga	połowa	
dalej	była	wyrównana,	jednak	dobra	akcja	
Bryńskiego	minutę	przed	końcem	meczu	
dała	 	 drużynie	 KS	 IGLOO	Rugby	 Ruda	
Śląska	 zwycięstwo	 12:7	 oraz	 radość	 ze	
zwycięstwa	w	 pierwszym	 turnieju	 elimi-
nacyjnym	MP	w	rugby	7!

Tenis stołowy 

Początek dla  
Halembianki 
Po	niezbyt	udanym	sezonie	2013/2014,	

zakończonym	na	 13.	miejscu,	 tenisistki	
stołowe	z	UKS-u	Halembianka	2001	Ru-
da	Śląska	sprawiły	w	piątek	(12.09.)	mi-
łą	 niespodziankę,	 pokonując	 w	 pierw-
szym	meczu	 nowego	 sezonu	 6:4,	 noto-
wane	w	poprzednim	sezonie	na	6.	miej-
scu,	rywalki	z	MKS-u	Skarbek	Tarnow-
skie	Góry.
W	drużynie	Halembianki	zagrały:	Ka-

tarzyna	Jakubik	(1,5	pkt),	Sandra	Stani-
sławska,	 Bożena	 Polińska-Zocłońska	
(1,5	pkt)	–	 trener,	Martyna	Radzik	oraz	
zawodniczki	pozyskane	z	AKS-u	Miko-
łów:	Sabina	Wyrobek	(2,5	pkt),	Monika	
Jarosińska	(0,5	pkt)	i	Karolina	Tabacka.
Zwycięstwo	 z	 Tarnowskimi	 Górami	

daje	nadzieje	na	lepszy	sezon.	
Następny	mecz	już	w	piątek	(19.09.).	

Na	wyjeździe	zawodniczki	Halembianki	
zmierzą	się	z	LKS-em	Orzeł	Stanica.

Sportowy rozkład jazdy

Kolumnę sportową  
zredagował  

Robert Połzoń



Kierowca na pierwszym miejscu stawia na bezpieczeństwo, jednak w pogoni za nim często zapomina o podstawie, jaką jest czystość. Źle umyte auto może być przyczyną niebezpiecznych sytuacji drogo-
wych w momencie, gdy zabraknie nam widoczności lub nie będziemy mogli dobrze poinformować innych kierowców o swoich zamiarach. O solidnym myciu auta i jego wszystkich zaletach porozmawialiśmy 
ze Szczepanem Mańką, diagnostą z firmy Auto-Bud Sp. z o.o. 

Czysto i przejrzyście znaczy bezpieczniej

REKLAMA20  Wiadomości Rudzkie 17.09.2014

– Kiedy klienci najczęściej myją 
swoje auta?

– To zależy od warunków pogodo-
wych. Gdy meteorolodzy zapowiada-
ją długi czas ładnej pogody, bez opa-
dów, to klienci myją kompleksowo 
razem z woskowaniem. W momencie 
gdy aura nie dopisuje a pogoda jest 
w kratkę, wtedy większość wybiera 
mycie zasadnicze oraz płukanie. 

– Klienci myjąc u Was mają du-
ży wybór programów?

– U nas w myjni jest takich pro-
gramów pięć. Pierwszy z nich stosu-
je się do mycia felg i obręczy kół. 
Rozpyla on środek specjalnie nada-
jący się do tego typu czyszczenia. 
Alufelga to część szczególnie nara-
żona na zanieczyszczenia, stąd takie 
specjalne traktowanie. Drugi pro-
gram to jest mycie zasadnicze. Tą 
opcją myjemy cały samochód, pod-
czas rozpylania tworzy się charakte-
rystyczna biała piana. Kolejnym 
programem jest spłukiwanie zwykłą 
wodą pod ciśnieniem. Następnie 
woskujemy – jest to niezwykle waż-
ne, ponieważ w przypadku długiego 

okresu dobrej pogody auto o wiele 
wolniej się brudzi. W ostatnim pro-
gramie auto płukamy wodą zminera-
lizowaną, która nie robi na lakierze 
zacieków.

– Jak ważne jest czyszczenie ob-
ręczy koła?

– Bezpośrednio na bezpieczeństwo 
nie ma to przełożenia, jednak gdy za-
niedba się taką obręcz, jest ją bardzo 
trudno doczyścić, ponieważ ten bród 
mocno wżera się w aluminium. Nie 
muszę dodawać jak nieestetycznie to 
wygląda.

– Jak mycie wpływa na karose-
rię auta?

– Na drodze występuje wiele środ-
ków chemicznych, wiele z nich ma 
bardzo zły wpływ na nasz samochód. 
Systematyczne mycie zwiększa ży-
wotność lakieru. Dużą rolę w tym 
procesie odgrywa woskowanie.

– Wygląd to jedno, ale liczy się 
przede wszystkim bezpieczeństwo. 
Niektóre części po prostu muszą 
być umyte.

– Dobre pole widzenia w aucie to 
podstawa. Powinniśmy zwrócić uwa-

gę na wszystkie szyby. Wielu kie-
rowców skupia się tylko na przed-
niej, a tak naprawdę wszystkie są 
równie ważne. Ludzie zapominają 
też o tym, by myć szybę od środka. 
W samochodzie zawsze występuje 
jakaś para lub kurz. Pamiętajmy tak-
że o desce rozdzielczej. Drugi ele-
ment to światła. Trzeba je utrzymać 
w czystości cały czas. Zabrudzony 
reflektor nie daje odpowiedniego na-
tężenia światłą na drogę.

– Dlaczego warto umyć auto w 
Waszej myjni?

– W naszej myjni stosowane są 
bardzo dobre środki czystości. Lu-
dzie chwalą sobie to, że już za pięć 
złotych są w stanie wykonać podsta-
wowe mycie. Powiedzmy sobie 
szczerze,  że kwota pięciu złotych  
w dzisiejszych czasach za mycie jest 
naprawdę dobra. Używane przez nas 
środki są na tyle silne, że bardzo do-
brze usuwają cały brud z samocho-
du. Słyszałem już różne opinie o in-
nych myjniach i wiem, że za taką 
cenę nie wszędzie można tak dobrze 
zadbać o swój pojazd.

– Ma Pan jakieś rady dotyczące 
najefektywniejszego mycia w myj-
ni ręcznej?

– Przy myciu zasadniczym lance 
powinno się trzymać 30 cm od ka-
roserii. Niektórzy tu popełniają du-
ży błąd, ponieważ gdy jesteśmy da-
lej od auta, nie jesteśmy w stanie 
umyć samochodu aż tak dokładnie. 
Trzymając lance w odległości 30 
cm, przesuwając strumień tak jak-
byśmy malowali, zrobimy to po-
rządnie. Następnie płukamy wodą 
w odległości pół metra od auta, by 
woda spłukiwała jednocześnie 
większy obszar na karoserii. Ważne 
też jest to, by podczas woskowania 
nie używać za bardzo ciśnienia.  
W tym programie wosk swobodnie 
wylatuje z lancy i można go dobrze 
rozprowadzić po pojeździe.

– Są takie miejsca na samocho-
dzie, których mamy unikać?

– Nie myjemy auta pod maską,  
o tym musimy pamiętać. Zdarzyło 
się już kilka przypadków, gdy kie-
rowca otworzył klapę silnika i prze-
płukał ją wodą pod ciśnieniem. Naj-

częściej nie było już potem możli-
wości odpalenia auta. Koło myjni jest 
znak informujący o tym, że nie można 
w ten sposób myć pojazdu. Myciem 
silników zajmują się inne myjnie.

– Jako specjalista widzi Pan jak 
ważne jest mycie auta?

– Tak, gdy kupimy sobie nowe 
auto, nie zauważymy rezultatów re-
gularnego mycia po roku bądź też 
dwóch. Takie zmiany zachodzą po-
woli, można coś zauważyć dopiero 
w piątym bądź szóstym roku. Od 
razu można rozpoznać karoserię au-
ta, które nie było regularnie myte. 

– Pan zaleca umycie auta w myj-
ni ręcznej czy w automatycznej?

– Sam kiedyś nie byłem do końca 
przekonany do myjni ręcznej. Dziś 
z perspektywy czasu mogę każde-
mu polecić taki rodzaj mycia. 
Przede wszystkim oszczędzamy 
więcej czasu i pieniędzy niż w myj-
ni automatycznej. W myjni automa-
tycznej szczotki niszczą lakier,  
w ręcznej mamy do czynienia z my-
ciem bezdotykowym.
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