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KREDYT

na każdą kieszeń

• oprocentowanie kredytów gotówkowych
i konsolidacyjnych już od 5 %
• kredyty hipoteczne, samochodowe
i ﬁrmowe
• leasingi
• kredyty bez ograniczeń wiekowych
• uproszczone procedury

Zadzwoń albo napisz SMS-a o treści TAK
Doradztwo ﬁnansowe 668-447-277

ODDZWONIMY

SPECJALIZUJEMY SIĘ
W ORGANIZACJI:
przyjęć rodzinnych,
konferencji,
spotkań i imprez
zakładowych
www.pwsenator.cdx.pl

Ślub
w plenerze!
PW SENATOR, ul. Wolności 45, 41-700 Ruda Śląska, tel. 32 243 61 71, 501 93 35 18
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RYNEK PRACY

Tragiczny karambol na autostradzie A-4 Przedsiębiorco, skorzystaj
Trwa wyjaśnianie tragicznego wypadku, który wydarzył się w ubiegły wtorek (4.08.) na rudzkim odcinku autostrady A-4.
z szansy i zatrudniaj!
Doszło tam do karambolu, w którym zderzyło się pięć samochodów, a do szpitala trafiły trzy osoby. Niestety – jedna z nich
zmarła.

Ponad pół miliona złotych czeka na przedsiębiorców, którzy chcą utworzyć nowe miejsca pracy w Rudzie Śląskiej. Dzięki tym pieniądzom może
zostać wyposażonych lub doposażonych 25 nowych stanowisk. – To świetna okazja do zwiększenia potencjału firmy nie tylko poprzez inwestycję
w jej kadrę, ale także w zaplecze techniczne – podkreśla Iwona
Woźniak-Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śl.

Foto: KMP Ruda Śląska

Do wypadku doszło na autostradzie A-4
w Rudzie Śląskiej na środkowym pasie
w kierunku z Katowic do Wrocławia
(w pobliżu węzła Wirek). – Kierowca samochodu marki ford mondeo miał wystrzał
opony, w związku z czym zatrzymał się na
jezdni, a za nim wyhamowali również kierowcy ciężarówki oraz czterech innych samochodów – relacjonuje Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy KMP Ruda Śląska.
– Niestety do stojących pojazdów z impetem wjechał samochód dostawczy, powodując zderzenie się i zniszczenie czterech
zaparkowanych samochodów – dodaje.
Kierowcom samochodu ciężarowego
oraz forda mondeo nic się nie stało. Natomiast z pozostałych samochodów
w sumie poszkodowane zostały i do
szpitala trafiły trzy osoby. Jedna z nich
w stanie krytycznym została zabrana
przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego do sosnowieckiego szpitala. Niestety tam kobieta (pasażerka forda), która po wypadku była w stanie krytycznym, zmarła tego samego dnia. Natomiast pozostali poszkodowani – kierowca focusa i samochodu dostawczego
trafili pod opiekę lekarzy Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Usuwanie skutków wypadku trwało przez cztery godziny.
W wyniku wypadku na pasie z Katowic
do Wrocławia utworzył się blisko
10-kilometrowy korek. Usuwanie skutków
karambolu trwało ok. czterech godzin, a na
miejscu pracowali policjanci (kierowali
kierowców przez węzeł w Wirku, a później

przez jeden z udrożnionych pasów) oraz
cztery zastępy straży pożarnej. Sytuacja
unormowała się ok. 16. Obecnie policja
ustala dokładne okoliczności i przyczyny
tragicznego wypadku.

Joanna Oreł

Rudzki urząd pracy na wyposażenie
i doposażenie nowych stanowisk przeznaczy 575 tys. zł. Dzięki tym środkom
pracodawcy, którzy chcą stworzyć nowe miejsce pracy, nie będą musieli ponosić kosztów własnych związanych
z jego odpowiednim wyposażeniem.
– Współpracując z rudzkim urzędem
pracy mogą otrzymać nawet 23 tys. zł
– informuje Iwona Woźniak-Bagińska.
Kwotę można przeznaczyć na zakup
sprzętu, maszyn czy urządzeń, które są
niezbędne do wykonywania pracy na
danym stanowisku. Współpraca między
przedsiębiorcą a urzędem pracy opiera
się na zawieranej przez strony umowie
o refundację, na podstawie której przedsiębiorca zobowiązany jest m.in. do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym
wymiarze czasu pracy skierowanego
bezrobotnego przez okres co najmniej
24 miesięcy oraz utrzymania przez

okres co najmniej 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku
z przyznaną refundacją. – Kandydat na
nowo utworzone stanowisko zostanie
wybrany spośród klientów Powiatowego Urzędu Pracy – mówi Iwona Woźniak-Bagińska. – Jednak to pracodawca określa kryteria i wymagania, a wybór przeprowadzany będzie zgodnie
z jego oczekiwaniami – dodaje.
Zainteresowani przedsiębiorcy mogą
kontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej przy
ul. Ballestremów 16, telefonicznie pod
numerem 32 771-59-15. Dodajmy, że
od stycznia do czerwca br. lokalni
przedsiębiorcy zgłosili 1592 oferty
pracy. Najczęściej PUP współpracuje
z firmami budowlanymi i handlowymi.
Najbardziej poszukiwani są murarze,
tynkarze, sprzedawcy, a także pracownicy produkcyjni różnych branż.
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Rybołówka, czyli nasze śląskie Mazury

Tuż przy granicy z Rudą Śląską znajduje się wyjątkowe, zielone i zaciszne miejsce nad wodą. Można bez przesady powiedzieć, że to śląskie Mazury. Rybołówka, bo to o niej mowa, powstała z miłości do natury, zdrowego jedzenia oraz przepysznych ryb. Wakacyjny czas jest więc jedną z najlepszych okazji ku temu, by wybrać się do wędkarskiego serca Śląska.

– Rybołówka jest idealnym miejscem
dla osób, które chcą spędzić czas na łonie
natury, a niekoniecznie mają możliwość
wyjechania w dalsze rejony. Jesteśmy
z jednej strony w samym centrum Śląska,
ale z drugiej strony miejsce to zupełnie odbiega od przemysłowego charakteru regionu – podkreśla Katarzyna Owczarek, właścicielka Rybołówki.
W Rybołówce każdy znajdzie coś dla
siebie. Dla najmłodszych atrakcją jest minizoo – kozy, lamy, owieczki i osiołek oraz
zawsze głodne świnki wietnamskie. Swobodnie chodzące zwierzaki można głaskać
i karmić. Dzieci z przyjemnością spędzają
również czas na placu zabaw w czasie, gdy
rodzice mogą w spokoju zjeść pyszną rybkę i delektować się spokojem oraz pięk-

nem tego miejsca. Natomiast po dniu pełnym atrakcji można rodzinnie spędzić czas
przy ognisku lub grillu. To właśnie także
tutaj swoją przygodę z wędkarstwem mogą rozpocząć nawet ci, którzy nigdy nie
mieli wędki w ręku. – Każdy może spróbować swoich sił. Prowadzimy wypożyczalnię wędek, więc nie trzeba mieć specjalnych uprawnień czy karty wędkarskiej,
a nasi pracownicy chętnie pomogą początkującym – zachęca właścicielka.
Właściciele zadbali o amatorów wędkarstwa. W stawie Rybołówki można złowić m.in. takie okazy, jak olbrzymie, nawet
14-kilogramowe jesiotry, leszcze czy liny,
a także karpie i to w naprawdę dużym rozmiarze – często powyżej 20 kg. Prawdziwą
perełką tego miejsca jest jednak wyjątkowa

smażalnia ryb, która i wizualnie, i smakowo przenosi nas w odległe mazurskie klimaty. Poza przepysznymi rybami słodkowodnymi typu: pstrąg, sum, jesiotr czy
karp, w każdy czwartek przyjeżdżają prosto z Gdyni świeże ryby morskie – dorsze,
flądry, łososie, które kucharz z wyjątkowym smakiem smaży i grilluje dla gości.
W Rybołówce można kupić również naturalnie wędzone ryby, do których przygotowania używane jest głównie drewno olchowe oraz owocowe. Nie da się porównać
tych świeżych, ekologicznych ryb do tego,
co sprzedaje się w sklepach, ani smakowo,
ani jakościowo. Jeśli ktoś potrzebuje zakupić rybę do samodzielnego ugrillowania,
ma do wyboru w sklepie Rybołówki żywego: pstrąga, karpia, jesiotra lub suma.

Nic więc dziwnego, że do Rybołówki
ściągają goście nie tylko z całego Śląska,
ale także z Krakowa czy z Wrocławia.
Tym bardziej, że miejsce to nieustannie
się zmienia. Po ubiegłorocznym pożarze
właściciele postanowili rozbudować
obiekt o większą liczbę miejsc – stolików
na powietrzu. Jest też nowa zadaszona
wiata, pięknie przyozdobiona kwiatami,
powiększyła się także kuchnia, dzięki
czemu gościom jeszcze szybciej podawane są przepyszne ryby. Warto więc wybrać się do Rybołówki w Mikołowie (tuż
za granicą z Rudą Śląską), która czynna
jest codziennie od ok. godz. 7 do zmroku.

Paniowy

O tym, jak rodzinnie i sympatycznie
można spędzać czas Rybołówce, przekona się każdy, kto w najbliższą sobotę wybierze się tutaj na koncert zespołu Magistrala (odbędzie się on w godzinach od 19
do 22). Będzie można smacznie zjeść,
a przy okazji pobawić się przy muzyce.
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Mają się gdzie bawić i uczyć

Działanie sali zainaugurowały zajęcia z jogi, na
które licznie zgłosili się podopieczni ośrodka. Była
to dla nich okazja do rywalizacji sportowej i zabawy.
– Cieszymy się z powstania tego pomieszczenia. Sala
daje możliwość prowadzenia różnorodnych warsztatów, m.in. edukacyjnych, sportowych czy muzycznych. Będą odbywały się tutaj zajęcia z neurostymulacji, dyskoteki, pokazy filmów i slajdów, spotkania integracyjne i prelekcje. Tego rodzaju aktywność
jest ważnym elementem pracy wychowawczej. Jest

Ośrodek Pomocy Dzieciom i
Rodzinie jest placówką opiekuńczowychowawczą, zapewniającą
całodobową opiekę dzieciom, które z
różnych przyczyn nie mogą wychowywać
się w rodzinie naturalnej. – Prowadzimy
placówkę w formie siedmiu mieszkań
socjalizacyjnych. Każde z nich dysponuje
10 miejscami. Obecnie w placówce
ogółem przebywa 68 wychowanków
w wieku od 7 do 18 lat. Staramy się
stworzyć im odpowiednie warunki, aby
mogły się rozwijać i uczyć się nowych
umiejętności – wyjaśnia Janina Szwedka.

tu też zaplecze kuchenne
i sanitarne – podkreśla
Janina Szwedka, dyrektor
Ośrodka Pomocy Dzieciom
i
Rodzinie
w Rudzie Śląskiej.
Sala powstała w ramach projektu wolontarystycznego „Dobry pomysł
2015”, realizowanego wspólnie z Fundacją ING Dzieciom, przy
wsparciu Jeronimo Martins Dystrybucja
S.A. oraz Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Pomocni”. Podmioty te
współpracują z ośrodkiem od wielu lat, wspierając
jego działalność, m.in. organizując wycieczki dla
wychowanków czy przekazując darowizny rzeczowe. – To dzięki życzliwości i pomocy sponsorów
możliwe było wyremontowanie i wyposażenie sali
wielofunkcyjnej, z której będą korzystały dzieci.
Bardzo dziękuję tym instytucjom za współpracę
i zaangażowanie w działanie na rzecz
wychowanków ośrodka – mówi Krystian Morys,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	
IM

Foto: UM Ruda Śląska

Nową salę do zabaw i zajęć dydaktycznych otrzymali podopieczni Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej. Można w niej prowadzić zajęcia
z neurostymulacji, oglądać filmy, prowadzić warsztaty edukacyjne i sportowe czy organizować spotkania integracyjne. Adaptacja pomieszczenia na ten cel
kosztowała 9 tys. zł i zrealizowana została ze środków sponsorów w ramach projektu wolontarystycznego „Dobry pomysł 2015”.

Podopieczni ośrodka chętnie korzystają z nowej salki.

POMOC

KULTURA

Zaczarowany duet
obdarował swoimi talentami

Nasz rudzki Wawel

Foto: Waldemar Boniecki

– Spotkanie odbyło się
w ramach trasy czytelniczej
z tomikiem „W podróży do
krainy fantazji”, którą właśnie prowadzę. To były moje
piąte już odwiedziny na oddziale – za każdym razem
staram się przychodzić
z ciekawym gościem, który
czyta ze mną wiersze. Tym
razem towarzyszył mi sam
Mateusz Sobecko – mówi
Monika
Czoik-Nowicka,
autorka tomików dla dzieci.
Okazało się, że zwycięzca programu „You can dance” zrobił na dzieciach
ogromne wrażenie i spraDla dzieciaków takie spotkania to niesamowite przeżycie.
wił im również wielką radość. Oprócz tego, że zadebiutował jako lektor, poprowadził też warsztaty sze spotkania – dodaje pisarka. W kolorowym
taneczne. – Mateusz został odebrany bardzo po- spotkaniu udział wzięło 11 podopiecznych. Dozytywnie. Ma wspaniałe zdolności aktorskie, datkowo goście odwiedzili także dziewczynkę,
a dodatkowo dowiedzieliśmy się, że także pla- która w tym dniu przeszła operację. – To był mój
styczne. Towarzyszyła nam niesamowita atmosfe- najlepszy dzień tutaj w szpitalu – mówił Kuba,
ra. Cieszę się z tego jak dzieciaki reagują na na- jeden z pacjentów oddziału. 
MS

Foto: MS

Oddział hematologii i onkologii dziecięcej Szpitala Klinicznego w Zabrzu przyjął wyjątkową
parę, która na chwilę zaczarowała to miejsce. We wtorek, 5 sierpnia, zawitali tam rudzianie
Monika Czoik-Nowicka oraz Mateusz Sobecko, którzy podzielili się z dziećmi tym, co mają
najlepsze, czyli swoimi talentami.

– Trwa nasza misja cywilizowania wzgórza zamkowego – tak właśnie już dwa lata odgruzowujemy ten teren. Naszą misją jest również przypomnienie trochę starszej historii – na Górnym Śląsku dominuje obraz XIX-wiecznego rozwoju przemysłu, ale to był tylko jeden z etapów dziejów – podkreśla Andrzej Sośnierz, założyciel i fundator Fundacji Zamek Chudów,
pod którą podlega Dom Karola Goduli w Rudzie.

Podczas imprezy można było m.in. postrzelać z łuku.
To właśnie przy ulicy Wiktora Bujoczka znajdują
się wyjątkowe ruiny, których korzenie sięgają XIV
wieku. W niedzielę, 9 sierpnia, odbyła się tam impreza „Rycerze Stanisława Rudzkiego”, która przeniosła wszystkich gości do czasów Średniowiecza.
Podczas wydarzenia zaprezentowano dawne stroje, obyczaje, a także zabawy. – Mam nadzieję, że

ludzie w końcu uwierzą, jak ważne jest to miejsce
i znajdą się jeszcze tacy, którzy wspomogą nasze
działania. Mamy wobec zamku rudzkiego i Domu
Karola Goduli duże plany – dodaje Andrzej Sośnierz. – To miejsce ma takie znaczenie dla Rudy,
jak Wawel dla Krakowa – zapewnia.

MS
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Bezpłatna komunikacja będzie,
ale potrzeba na to czasu | RUDA ŚLĄSKA
Bezpłatne przejazdy na wewnątrzmiejskich liniach autobusowych – to
pomysł, który szczególnie ucieszył
rudzian. Nic więc dziwnego, że
mieszkańcy chcieliby, aby jak najszybciej został on zrealizowany.
– Słyszałem, że w lipcu będą testowane bezpłatne przejazdy. Jednak minął miesiąc i nic. Czy temat dalej jest
aktualny? – z takim pytaniem zadzwonił do naszej redakcji pan Zdzisław, mieszkaniec Halemby.
Owszem, cały czas trwają prace
nad jego sﬁnalizowaniem. – Wdrożenie bezpłatnego transportu na terenie
Rudy Śląskiej na tzw. liniach wewnątrzmiejskich jest dla nas priorytetowe. Rozmowy w sprawie wcielenia
tego pomysłu w życie od dłuższego
czasu prowadzimy z KZK GOP. Temat
jest niestety trudny i od samego początku mieliśmy tego świadomość,
dlatego też nigdy nie deklarowaliśmy
dokładnej daty rozpoczęcia testów
bezpłatnej komunikacji – wyjaśnia
Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta, dementując tym samym
pogłoski o rzekomych lipcowych testach.
Rudzcy urzędnicy prowadzą z KZK
GOP ustalenia praktyczne, takie jak
bardziej funkcjonalne wykorzystanie
aktualnie posiadanego taboru autobusowego, który jeździ w naszym mieście oraz omawiają kwestie ekonomiczne. – Nie jest tajemnicą, że dążymy do tego, by rachunek ﬁnansowy
tego przedsięwzięcia był jak najniższy. Chcemy też zorganizować bezpłatny transport w taki sposób, by
mieszkańcy częściej niż dotychczas

Foto: MS

Co nuż wśród mieszkańców Rudy Śląskiej pojawia się pytanie odnośnie tego, kiedy w naszym
mieście wprowadzona zostanie bezpłatna komunikacja miejska. Cały czas trwają bowiem
prace nad wprowadzeniem tego projektu w życie.

Bezpłatna komunikacja zostanie wprowadzona na wewnątrzmiejskich liniach.
korzystali z komunikacji miejskiej.
Naszym założeniem jest również to, by
transport zbiorowy stał się konkurencyjny dla transportu indywidualnego,
czyli samochodowego – zaznacza Piecha.
Na razie miasto nie potraﬁ jednak
zadeklarować, kiedy dokładnie bezpłatna komunikacja zostanie wprowadzona. – Faktem jest, że planujemy
wdrażać bezpłatny transport na wewnątrzmiejskich liniach autobusowych
stopniowo. Obecnie posiadamy pięć
linii autobusowej komunikacji zbiorowej, które pozwalają przemieszczać
się podróżnym wewnątrz miasta. Nie

jest wykluczone, że przebieg tych linii
będzie modyﬁkowany i dostosowywany
do potrzeb zgłaszanych przez pasażerów – zapowiada Krzysztof Piecha.
Wśród mieszkańców nie brakuje
również pytań o to, czy Ruda Śląska
zamierza wystąpić z KZK GOP
w związku z projektem bezpłatnej komunikacji. – Jest wręcz przeciwnie.
Nadal chcemy być w związku, gdyż
specyﬁka Śląska i umiejscowienie naszego miasta w centrum konurbacji
górnośląskiej wymaga dobrego skomunikowania z innymi miastami
– podkreśla Piecha.
Joanna Oreł

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych
położonych w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Akacjowej z przeznaczeniem
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Akacjowej, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 1446/24 o powierzchni 1259 m2, użytki: R-IIIa, R-IIIb,
– 1448/24 o powierzchni 1357 m2, użytek R-IIIa,
obręb Orzegów, zapisanych na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007869/6. Działy III i IV ww. księgi wolne
są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska działki nr 1446/24 i 1448/24 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(symbol planu MN1).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MN1.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wynoszą:
– dla działki nr 1446/24 – 144.000,00 zł,
– dla działki nr 1448/24 – 155.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów
i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy
notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku
przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na
zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do
ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2015 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 22.09.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr : 1446/24 – 7.200,00 zł, 1448/24 – 7.800,00 zł, z dopiskiem
„wadium – ul. Akacjowa, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za
datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00,
czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32/ 248-75-63.
REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627

www.hofman-dompogrzebowy.pl
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HALEMBA

Powracające pożary
traﬁły pod lupę

Niepokoje mieszkańców oraz radnych
Przypomnijmy, że tylko
wynikają z powtarzających się pożarów
w ciągu ostatniego roku na teprzy Elektrowni Halemba. Działająca
renie po byłej Elektrowni
tam ﬁrma zajmuje się przetwarzaniem
Halemba doszło do trzech
odpadów innych niż niebezpieczne,
pożarów. Dochodzeniem zajęła
a w swojej pracy – jak ustaliła policja
się rudzka policja. – Ogień
– używa otwartego ognia, stąd
pojawił się w nieckach
prawdopodobnie dochodziło do pożarów.
i wyrwach po dawnych kominJeżeli sytuacja nie uspokoi się – Urząd
ach. Tamtejsza ﬁrma zajmuje
Miasta jest gotowy na zlecenie kontroli.
się recyklingiem, więc paliły
się głównie odpady. Wszczęto
postępowanie w tej sprawie. Jednak
To jednak nie jedyny problem.
na terenie ﬁrmy prowadzone są
Mieszkańców oraz radnych niepokoi
prace szliﬁerskie, więc używany jest
bowiem fakt przetwarzania śmieci przez
otwarty ogień. Toteż ﬁrma nie
ﬁrmę Bravet, która pracuje nad
zażądała
ścigania
winnego,
zamknięciem składowiska odpadów
wyjaśniając, że spalone mienie nie
paleniskowych Elektrowni Halemba.
przedstawia
większej
wartości
Urząd Miasta uspokaja jednak, że lik– tłumaczy Arkadiusz Ciozak, oﬁcer
widacja odbywa się na podstawie wydaprasowy KMP Ruda Śląska.
nego zezwolenia.

– Zezwolenie zostało udzielone ﬁrmie
Bravet na podstawie obowiązujących
w tym zakresie przepisów przez
marszałka województwa śląskiego
w Katowicach, w którym określono, że
łączna ilość odpadów o kodzie 19 08 05
(ustabilizowane komunalne osady
ściekowe) przewidzianych do wykorzystania na tym terenie nie powinna
przekroczyć wielkości ok. 840 000 mg
odpadów – tłumaczy Adam Nowak,
rzecznik prasowy rudzkiego magistratu.
Rzecznik zapowiada przy tym, że
urzędnicy będą trzymali rękę na pulsie.
– W związku z pożarami mającymi
miejsce na terenie po byłej Elektrowni
Halemba, informuję, iż teren ten objęty
jest nadzorem przez organy administracji
ds. ochrony środowiska zgodnie z posiadanymi kompetencjami, które to organy

Foto: MS

Informacje o kolejnych, niepokojących pożarach oraz legalność przetwarzania odpadów na terenie
po byłej Elektrowni Halemba – to tematy, które od kilku tygodni niepokoją mieszkańców oraz radnych. Sprawa została poruszona podczas połączonego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Ochrony Środowiska. Równocześnie do prokuratury traﬁło zawiadomienie
w sprawie zanieczyszczenia powietrza w pobliżu halembskiej elektrowni. Niemniej jednak urzędnicy
uspokajają – jeżeli problem będzie powracał, zostaną przeprowadzone kontrole.

Przy Elektrowni Halemba notorycznie dochodzi do pożarów.
w razie konieczności przeprowadzą
odpowiednie kontrole według regulacji
zawartych w ustawie Prawo ochrony
środowiska – mówi Adam Nowak.
Równocześnie prezydent miasta
Grażyna Dziedzic w trosce m.in. o to, by
wydane zezwolenie nie było nadużywane
oraz z powodu powracająch pożarów.
złożyła do Prokuratury Rejonowej
w Rudzie Śląskiej zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
polegającego na zanieczyszczeniu
powietrza w pobliżu halembskiej elektrowni, uzasadniając, że może to
doprowadzić do zagrożenia życia i zd-

rowia mieszkańców. Niemniej jednak
na początku lipca sprawa została umorzona.
Co w tej sprawie ma do powiedzenia
ﬁrma Bravet? Jej przedstawiciele
milczą. W ramach wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju
Miasta
oraz
Komisji
Ochrony
Środowiska radni zwrócili się do
zarządu ﬁrmy w sprawie szczegółów
przetwarzania i wykorzystywania odpadów na terenie byłej Elektrowni
Halemba. O wnioskach poinformujemy
wkrótce.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

Nie biorę!
Wybrałam
harcerstwo.
AGNIESZKA DIKTA

drużynowa 11. Rudzkiej Gromady Zuchowej

Łączy nas pasja, NIE dopalacze!
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek
(redaktor naczelna). Dziennikarze: Magdalena Szewczyk, tel. 608-166-016, Joanna Oreł
(sekretarz redakcji), tel. 512-295-228. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego
36, tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10. Dział reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-306007, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Dział ogłoszeń drobnych: Aleksandra Mazur,
32 248-60-97, czynny w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt.
8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl,
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie. pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

Unikaj dopalaczy!
Zażywanie środków
odurzających jest
szkodliwe w każdym
wieku, a spustoszenia,
jakie sieją w organizmie
nie da się naprawić.
Substancje psychoaktywne
na każdego działają
inaczej.
Są niebezpieczne.

6

www.wiadomoscirudzkie.pl
KRZYŻÓWKĘ
SPONSORUJE

1

2

3

ROZRYWKA | 12.08.2015
4

5

6

7
1

8

9

Poziomo: 1 – część nogi, 5 – tytoń
w proszku, 8 – okazała galera, 9 – posag, 11 – sława, 12 – szata staroż. Rzymian, 15 – starodawny powóz, 17 – grekokatolik, 20 – obóz cygański, 21 – szabla japońska, 24 – papier wartościowy,
25 – odm. dwutlenku tytanu, 28 – miodożer, 29 – tkanina ścienna, 32 – ludzie
uprzywilejowani, 33 – nieprawidłowy
kłus konia, 36 – praca, 39 – zecer, 42 –
ukochana Rembrandta, 43 – zator śnieżny na drodze, 45 – siatka zastawna na
ptaki, 46 – skarlały śledź bałtycki, 47 –
kopia, duplikat.
Pionowo: 1 – ptak parkowo-leśny, 2
– typ lasu z przewagą olszy, 3 – mit. gr.
olbrzym o stu wiecznie czuwających
oczach, 4 – wyspa indonezyjska, 5 –
masa opakowania towaru, 6 – żółty
owoc, 7 – koma, wada obiektywu
optycznego, 10 – ozdoba tałesu, 13 –
doradca Daniela i Salamona, 14 – kaftan, 16 – żądłówka, 17 – animozja, niechęć, 18 – rodzaj zamszu, 19 – produkt

destylacji kumysu, 21 – pieszczota, 22
– nazwa książki, 23 – nalepki, 26 – imię
żeńskie, 27 – surowce zielarskie, gorzknik, 30 – kiesa, trzos, 31 – mit. egip.
bóstwo księżyca i czasu, 34 – pieczenie
w przełyku, 35 – wulkan w środk. Islandii, 37 – kamień w pierścionku, 38 –
przeniesienie pracownika na wyższe
stanowisko, 40 – noga zwierza, 41 – ﬁgura w kartach, 44 – ptak padlinożerny.
Hasło krzyżówki nr 28 brzmiało:
„Letnie igrzyska”. Nagrodę otrzymuje Danuta Ziajka. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. kupon
o wartości 50 złotych, który jest do
realizacji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40)
z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba
spośród tych, które nadeślą na adres
redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania
czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu.

CHWILÓWKI

Na dowolny cel. W zależności od Twoich
aktualnych potrzeb i wymagań.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740

KREDYTY
ODDŁUŻENIA
NOWOŚĆ NA RYNKU
Bez Bik-u
Bez wpłaty własnej
Bez Ograniczeń wiekowych
Także z Komornikiem
Akceptujemy opóźnienia
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OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda
Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 639/34 o powierzchni
94 m2, zapisanej na karcie mapy 7, obręb Kochłowice, KW
GL1S/00002833/0 położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Porannej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 r. w drodze bezprzetargowej
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej.

Hanna Szpotan
córka Magdaleny i Sebastiana
ur. 28.07. (3250 g i 55 cm)

Maksymilian Gondek
syn Natalii i Piotra
ur. 31.07. (3600 g i 58 cm)

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Wojciech Konieczny
syn Weroniki i Grzegorza
ur. 30.07. (3540 g i 53 cm)

Oliwier Jurzyna
syn Sandry i Rafała
ur. 31.07. (3250 g i 54 cm)

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda
Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 1772/58 o powierzchni
101 m2, zapisanej na karcie mapy 3, obręb Halemba, KW
GL1S/00010816/4 położonej w Rudzie Śląskiej przy Alberta
Pakuły, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej.

Jakub Lessner
syn Sylwii i Seweryna
ur. 28.07. (3300 g i 58 cm)

Jakub Piotr Zalewski
syn Lucyny i Piotra
ur. 30.07. (3580 g i 56 cm)

Emilka Sereda
córka Agnieszki i Kamila
ur. 30.07. (3100 g i 51 cm)

Julian Wilant
syn Doroty i Jacka
ur. 29.07. (3530 g i 57 cm)

Ruda Śl., tel 690 878 872 oraz 690 878 876

REKLAMA

Aproduction

Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha
tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

www.wiadomoscirudzkie.pl 

WOKÓŁ NAS | 12.08.2015

7

Ludzie z pasją

| Polecamy
Laila Shukri

Matematyka z przymrużeniem oka
kłe szkice, później okazało się, że wyszła z tego fajna rzecz. Kiedyś już
stworzyłam coś podobnego i postanowiłam pójść w tym kierunku. Stąd
wzięły się „Kobiece parabole” (na
zdjęciu w kółku – przyp. red.) – dodaje nauczycielka.
Okazuje się, że swoją pasją i zamiłowaniem do matematyki rudzianka
zaraża również uczniów, którzy brali
już udział w niejednym
tego typu konkursie,
odnosząc
spore sukcesy.
– Staram się
„przemycać”
na lekcjach
matematyki,
bądź podczas
zajęć kółka matematycznego zabawne
ciekawostki, które wzbudzają zainteresowanie matematyką. Takich rzeczy nie znaj– Zachęcam uczniów, aby
dzie się w podręcznikach, a pomagają one
spróbowali spojrzeć na Królową
w zrozumieniu wielu
Nauk oczyma wyobraźni i
zagadnień oraz rozbuuwiecznić swoje wyjątkowe
dzają w dzieciach krepomysły, oddając na fotografii
atywność. Zorganizofascynujące piękno matematyki
wałam także podobny
– mówi nauczycielka.
konkurs foto-matema-

Wydawnictwo Nowik oraz księgarnia internetowa tropy.pl już po raz
piąty zorganizowały ogólnopolski
konkurs „Matematyka w kadrze”,
który adresowany jest do osób dostrzegających na każdym kroku matematykę i potrafiących ją uchwycić
w ciekawy sposób. Tak się stało, że
udział w nim wzięła nauczycielka
Szkoły Podstawowej nr 14, Elwira
Śliwińska, która otrzymała wyróżnienie za matematyczne poczucie humoru. – Na bieżąco śledzę wszelkie
konkursy, które pojawiają się w sieci.
W tym konkursie biorę udział od lat,
jednak dopiero teraz udało mi się
zdobyć nagrodę – tłumaczy Elwira
Śliwińska.
Praca pani Elwiry jest niezwykle
pomysłowa – przedstawia wykres
funkcji w bardzo kobiecej wersji. –
Rysunek wykonałam specjalnie pod
ten konkurs. Na początku były to zwy-

Foto: arch.

Uczniowie Elwiry Śliwińskiej mogą poznawać matematykę od innej strony. Rudzianka doskonale wie, jak ich zaciekawić. Swoje pomysły
i talent wykorzystuje w wielu konkursach matematycznych, a w jednym z nich odniosła ostatnio duży sukces, zdobywając prestiżowe
wyróżnienie.

Elwira Śliwińska (trzecia od lewej) kocha
nie tylko matematykę, ale jest też projektantką.
tyczny w szkole. Byłam naprawdę pod
wrażeniem pomysłowości uczniów –
tłumaczy.
Elwira Śliwińska to nie tylko matematyczka z pasją, ale również kreatywna projektantka. W ubiegłym
roku pisaliśmy o jej wielkiej wygranej w ogólnopolskim konkursie na
projekt obuwia marki Kazar. Choć na
co dzień z projektowaniem butów się

nie rozstaje tworząc piękne, niespotykane nigdzie indziej modele, to może pochwalić się kolejnym wielkim
sukcesem. Rudzianka od niedawna
współpracuje z marką Wojas. – Wykonałam projekty dla dwunastu par
butów kolekcji karnawałowej. Jeszcze okaże się, które będą w sprzedaży
– mówi projektantka.

Magdalena Szewczyk

KULTURA

Byłam służącą
w arabskich pałacach

Wstrząsająca historia biednej Hinduski, która służyła możnym
tego świata.
Opowieść o Bibi Shaik, jednej z milionów służących w bogatych krajach Zatoki Perskiej, żyjącej w systemie współczesnego niewolnictwa. Laila Shukri wysłuchała jej historii, aby móc
opowiedzieć ją światu.
Dziesięcioletnia Bibi zostaje wysłana przez swoją matkę do
pracy do Kuwejtu. Musi nauczyć się służyć tak, żeby pracodawcy byli z niej zadowoleni. Z czasem odkrywa, że jest od
nich całkowicie zależna. Oni decydują o jej prawie do wolności, prawie do jedzenia, prawie do życia.
Jak wygląda życie służących w arabskich domach i pałacach?
Jaka jest cena, którą można płacić za namiastkę normalnego życia? Odległy świat, odrębna mentalność i obyczaje. To
wszystko szokuje Europejczyków.
Laila Shukri – ukrywająca się pod pseudonimem pisarka jest
znawczynią Wschodu, Polką podróżującą i mieszkającą w krajach arabskich. Obecnie mieszka w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich, ale już planuje swoją dalszą podróż. Niezależnie od
tego, czy zatrzyma się na dłużej w położonej na pustyni oazie, czy w ociekającym luksusem hotelu, udaje jej się dotrzeć
do najgłębszych sekretów świata arabskiego. Po całym dniu
uwielbia zasiąść na tarasie i napić się campari. W 2014 roku
ukazał się jej debiut powieściowy „Perska miłość”, który podbił serca polskich czytelniczek.

Joanna Miszczuk

Wyspa

Młodzi chcą się pokazać. Zorganizowali festiwal
Festiwal to wspólna inicjatywa
Młodzieżowej Rady Miasta w Rudzie
Śląskiej oraz Fundacji Szyb Andrzej.
W ramach tego przedsięwzięcia pomysłodawcy zorganizują szereg wakacyjnych imprez, podczas których
będą promować młodych lokalnych
artystów. Pierwszy koncert odbył się
7 sierpnia w pubie Druid, natomiast
kolejny zorganizowany zostanie dzisiaj (12.08). – Jesteśmy po imprezie
w klubie muzycznym Stodoła w Halembie, gdzie mieliśmy przyjemność
zagrać i jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tym projektem – relacjonują
muzycy zespołu Li’. – Impreza jest
robiona przez młodych dla młodych,
co jest ogromnym plusem – dodają.
Podczas koncertów nie zabraknie
alternatywnego rocka oraz hard rocka, a także bluesa czy groove.
Inicjatywa ma zostać zakończona
festynem przy zabytkowym Szybie

Andrzej. Został on zaplanowany na
pierwszą połowę września. Program
finałowego wydarzenia jest jeszcze
ustalany. Fundusze na organizację
wydarzenia młodzi rudzianie zbierają
za pośrednictwem strony internetowej polakpotrafi.pl. – Zebrane fundusze pokryją koszty organizacyjne,
między innymi ustawienia sceny, nagłośnienia, oświetlenia czy też ochrony – mówi Agata Kempa z Młodzieżowej Rady Miasta.
Promocja rodzimych talentów to
jednak nie koniec atrakcji. Przy tej
okazji młodzież chce też wypromować pomysł utworzenia w zabytkowym Szybie Andrzej sceny muzycznej. Inicjatywa reklamowana jest pod
hasłem „Muzyczny Andrzej Młodych” (#MAM). – Nie mieliśmy świadomości, jak duże jest zapotrzebowanie na miejsce, w którym mogliby
pokazywać młodych artystów – pod-

Foto: UM Ruda Śląsla

#MAM Festival – to najnowszy pomysł rudzkiej młodzieży na promocję talentów z Rudy Śląskiej. Młodzi muzycy zaprezentują się szerszej
publiczności w te wakacje podczas dwóch koncertów. Przy tej okazji rudzka młodzież chce rozpropagować pomysł utworzenia w zabytkowym
Szybie Andrzej sceny muzycznej.

Do akcji włączył się m.in. Mateusz Sobecko.
kreśla Agata Kempa, członkini Młodzieżowej Rady Miasta. – #MAM
Festiwal to tylko przedsmak tego, co
może się dziać w odnowionym Szybie
Andrzej – dodaje.
Pomysł promowany jest przez
młodzież na portalach społecznościo-

wych. W sieci można znaleźć wiele
zdjęć, na których osoby popierające
akcje, trzymają kartkę z napisem
„#MAM”. Do akcji przyłączyły się
takie gwiazdy jak Kamil Bednarek,
Mateusz Sobecko czy muzycy zespołu Happysad.
KB

Kobiecość, fantazja i bogactwo postaci. Opowieść, która dowodzi, że wyobraźnia Joanny Miszczuk nie zna granic.
Maxime Dupont, francuska ciastkarka, dzięki swoim innym
ukrytym talentom, prowadzi podwójne życie. Jej przeszłość
naznaczona została cierpieniem: osierocona jako dziecko,
ofiara przemocy jako nastolatka, brutalnie pozbawiona ukochanego. Już jako dorosła ujawnia w swej drugiej osobowości
wielką siłę drzemiącą w kobiecej duszy. Czy to, kim jesteśmy,
implikuje nasza przeszłość czy nasze decyzje?
Maxime w wyniku dramatycznych wydarzeń trafia na tajemnicza wyspę Lumię. Wyspa jest praktycznie odcięta od świata,
ukryta tak, że nawet bliska Europa nie ma pojęcia o jej istnieniu. Mieszkańcy Lumii rozwijają cywilizację równoległą do naszej, jednak opartą na zupełnie innych podstawach – zarówno
technologicznych, jak i moralnych.
Podobnie jak we wcześniejszych powieściach Miszczuk,
w „Wyspie” jest wiele wątków historycznych i – oczywiście –
silne kobiety.
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Specjalne czujniki rejestrujące wpływ eksploatacji górniczej będą monitorować budowaną trasę N-S w Rudzie Śląskiej. Na placu budowy drugiego odcinka prace idą już pełną parą. Firma budowlana wyznaczyła też przebieg trasy, punkty wysokościowe oraz uporządkowała i wyrównała teren. Przystąpiono już do robót ziemnych. Realizacja wartego 50 mln zł zadania przebiega zgodnie z harmonogramem robót.

System czujników na trasie N-S
Teren budowy został przekazany wykonawcy,
Przedsiębiorstwu Budowy Dróg „DROGOPOLZW” Sp. z o.o. z Katowic, 16 czerwca. – Przed rozpoczęciem właściwych robót niezbędne było przygotowanie zaplecza budowy i wykonanie prac przygotowawczych, w tym oceny stanu technicznego
budynków i dróg dojazdowych – mówi Maciej
Szczyrbowski, przedstawiciel „DROGOPOLUZW”.
Następnie rozpoczęła się budowa drogi. – Wyznaczyliśmy trasę i punkty wysokościowe, usunęliśmy z jej przebiegu drzewa i krzewy, a po robotach
niwelacyjnych przystąpiliśmy do prac ziemnych –
wylicza Maciej Szczyrbowski. – Rozpoczęliśmy też
roboty związane z przebudową wodociągów, ciepłociągu, sieci kanalizacyjnej, a także te związane
z budową wiaduktu drogowego – dodaje. Inwestycja jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Ze względu na wpływy eksploatacji górniczej
w tym rejonie droga zostanie nie tylko odpowiednio zabezpieczona, ale również wyposażona w system monitoringu. – System będzie się składał ze
specjalnych czujników. Przekazywane przez nie dane o przemieszczeniach i naprężeniach pozwolą
szybko reagować na niebezpieczeństwo uszkodzeń
drogi – mówi Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta.
II etap budowy trasy N-S obejmuje odcinek trasy
od ul. 1 Maja do ul. Bukowej, gdzie powstanie
dwupoziomowy węzeł z tą ulicą. Ponadto ulica Bukowa, obecnie ślepa, zostanie przedłużona aż do
połączenia z ul. ks. Niedzieli. Połączenie to znacząco usprawni ruch w mieście, ułatwiając dojazd ze
wschodnich dzielnic w kierunku Zabrza i Gliwic.
Dzięki realizacji inwestycji oraz połączeniu jej
z dotychczasowym odcinkiem trasy N-S, który
kończy się przy ul. 1 Maja, trasa N-S wydłuży się
o ponad kilometr. Podobnie jak w przypadku gotowego już odcinka trasy N-S, tak i w ramach realizacji kolejnego etapu wykonane zostaną dwie jezdnie
o szerokości 7 m każda, umożliwiające poprowa-

dzenie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku.
Łącznie podczas budowy tego odcinka powstanie
prawie 3,2 km dróg – oprócz samej trasy także ul.
Nowobukowa oraz węzeł dwupoziomowy wraz
z łącznicami.
Ponadto w ramach całości inwestycji przebudowana zostanie magistrala wodociągowa, a także
sieć ciepłownicza oraz kanalizacja ogólnospławna
i deszczowa. Wykonane zostanie także oświetlenie
oraz zainstalowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu – bariery ochronne, elementy oznakowania poziomego i pionowego. Ważnym elementem inwestycji będą również ścieżki rowerowe.
Powstaną one zarówno wzdłuż samej trasy N-S, jak
i przedłużenia ul. Bukowej. W ten sposób przybędzie w mieście ok. 3 km tras dla rowerzystów.
Budowa trasy N-S to najważniejsze przedsięwzięcie drogowe Rudy Śląskiej, realizacja drugiego etapu to koszt ok. 50 mln zł. – Choć budowę II
etapu zaczęliśmy realizować z własnych środków,
to dzięki temu, że zadanie to wpisane jest na listę
kluczowych projektów, które mają być ﬁnansowane
ze środków unijnych, pieniądze wydane na budowę
trasy N-S wrócą do budżetu miasta – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Docelowo trasa N-S połączyć ma Drogową Trasę Średnicową z autostradą A-4. Inwestycja ma być
realizowana etapami. Pierwszy z nich został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku.
Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do
Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja.
Trzeci etap obejmie budowę drogi od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Bielszowicach wraz
z węzłem dwupoziomowym. Inwestycja ta wymaga jednak aktualizacji projektu budowlanego. Jesienią tego roku powinna zostać odebrana dokumentacja i wszczęta procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Z kolei w przypadku
czwartego odcinka – od ulicy Kokota do autostrady
A-4 – dokumentacja projektowa zostanie wykonana w okolicach maja przyszłego roku.
WG

9

www.wiadomoscirudzkie.pl 

12.08.2015

Kolejne trzy miejsca rekreacji powstają w Rudzie Śląskiej w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Są to dwie strefy aktywności oraz boisko. Place budowy zostały już przekazane wykonawcom. Z nowych obiektów będzie można skorzystać jesienią. Ukończona jest już z kolei trasa biegowa przy ul. Czarnoleśnej.

Rudzianie stawiają na aktywny wypoczynek

– Kolejne edycje naszego budżetu obywatelskiego pokazują, że rudzianie lubią
aktywnie spędzać wolny czas. Projekty tego typu należą do najczęściej zgłaszanych
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
– Dlatego jest to bardzo ważna pozycja
także w „normalnym” budżecie miasta,
czego przykładem jest chociażby modernizacja Burloch Areny czy kąpieliska letniego – podkreśla.
Do końca sierpnia ma powstać strefa
aktywności ruchowej przy ul. Mickiewicza w dzielnicy Ruda, w sąsiedztwie istniejącego tam skweru. W strefie znajdzie
się siłownia napowietrzna oraz plac street
workout. – Wśród urządzeń siłowni znaj-

dzie się wioślarz, orbitrek, prasa nożna,
biegacz, tai-chi, wyciąg górny i podciąg
nóg, a na placu street workout m.in. równoważnia, lina do wspinania, tor sprawnościowy czy wieża sprawnościowa – wylicza Roman Sebesta z Wydziału Inwestycji UM. Obiekt zostanie ogrodzony i wyposażony w monitoring. Koszta zadania
to 125 tys. zł.
W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się
pierwsze prace w ramach budowy strefy
aktywności rodzinnej w dzielnicy Bykowina. – Strefa powstaje na terenach zielonych pomiędzy kościołem pw. św. Barbary, Szkołą Podstawową nr 2 i ulicą Poloczka. Zakres rozpoczętych robót obej-

muje budowę brukowej ścieżki rowerowej
o szerokości 4 metrów i długości ponad
650 metrów – mówi Roman Sebesta. Prace powinny się zakończyć do połowy
września, kosztować będą 60 tys. zł.
Jest szansa na przedłużenie ścieżki
jeszcze w tym roku. – W wyniku przetargu udało nam się zaoszczędzić połowę
przeznaczonej na to zadanie kwoty, chcemy więc te środki przeznaczyć na dalsze
prace – tłumaczy Roman Sebesta.
Jeżeli postępowanie przetargowe zakończy się pomyślnie, to ścieżka pieszorowerowa zostanie przedłużona o kolejne
650 metrów. Wśród projektów zgłoszonych przez mieszkańców do przyszło-

rocznego budżetu obywatelskiego znalazła się dalsza rozbudowa bykowińskiej
strefy aktywności, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Jeśli projekt pozytywnie przejdzie weryfikację i znajdzie
uznanie głosujących, to wzbogaci się
ona m.in. o urządzenia sprawnościowe.
W dzielnicy Godula, przy ulicy Solskiego, w ramach tegorocznego budżetu
obywatelskiego powstaje boisko wielofunkcyjne. – Boisko będzie miało nawierzchnię z poliuretanu i powierzchnię
432 m2, nad bramkami zamontowane zostaną kosze do koszykówki – mówi Roman Sebesta.

Wartość inwestycji to 119 tys. zł. Wykonawca na jej realizację ma 40 dni od
przekazania placu budowy, które nastąpiło
27 lipca br.
Jednym ze zrealizowanych w ramach
budżetu obywatelskiego na 2015 rok projektów jest modernizacja trasy biegowej
przy ul. Czarnoleśnej. Koszt wykonania
robót zamknął się w kwocie 9,5 tys. zł.
W ramach inwestycji wyprofilowano podłoże na długości około 1 km, prześwietlono drzewa, usunięto zarośla oraz uporządkowano teren. Ponadto trasa oznakowana
została profesjonalnymi tabliczkami. Z tak
przygotowanej trasy biegacze korzystają
od połowy lipca.
WG

Ponad 7,5 mln zł będzie kosztowała termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kałusa, biblioteki przy ul. Grzegorzka oraz Zespołu
Szkół Muzycznych. Właśnie trwają tam roboty budowlane. Ma być cieplej, ładniej, a przede wszystkim oszczędniej. – Jestem przekonana, że to dobrze wydane pieniądze – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Trwają kolejne termomodernizacje

Zakres robót w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 obejmuje m.in. wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowej ścian
piwnicznych, wymianę pokrycia dachowego wraz z izolacją termiczną, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę wejścia głównego do
budynku oraz zmianę zagospodarowania terenu w jego rejonie. – Przewidziana
jest również wymiana instalacji c.o. wraz
z modernizacją kotłowni gazowej – mówi
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. – Ponadto w ramach usuwania skutków eksploatacji górniczej w tym rejonie
wykonamy wymianę posadzki sali gimnastycznej, która obejmie również jej
rektyfikację, czyli wypoziomowanie – informuje.
Przekazanie terenu budowy odbyło się
w czerwcu. Obecnie trwa docieplanie
ścian zewnętrznych, przebudowana wejścia i rozbiórka posadzki sali oraz demontaż instalacji centralnego ogrzewa-

nia. Na wykonanie wszystkich robót
przewidziano kwotę ponad 3,6 mln zł,
a inwestyczja powinna zakończyć się
w połowie grudnia br.
– Wymienione prace w znacznym stopniu poprawią warunki nauczania młodzieży w placówce, która kształci w zawodach budowlanych oraz, co warto zaznaczyć, w zawodzie technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej
– mówi Aleksandra Piecko, naczelnik
Wydziału Oświaty.
Z kolei prace przy termomodernizacji
budynku filii nr 21 Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ul. Grzegorzka 8 rozpoczęły się na początku lipca i mają potrwać do końca listopada br. Przewidziane jest tam m.in. docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
montaż rolowanych krat antywłamaniowych, wymiana instalacji c.o., remont
i modernizacja schodów zewnętrznych.
– Prace remontowe obejmą też w niewielkim zakresie wnętrze budynku – in-

Prace w budynku Zespołu Szkół Muzycznych potrwają do końca roku.

Rudzki Informator Samorządowy

formuje Piotr Janik. – Rozebrana zostanie ścianka w holu budynku i wymieniona
okładzina posadzki. Biblioteka zostanie
również wyposażona w monitoring wizyjny – wymienia. Część prac została już
wykonana, m.in. demontaż instalacji c.o.
oraz izolacja ścian fundamentowych.
– Remont naszej filii, mieszczącej się
na bykowińskim osiedlu, wpisuje się idealnie w proces unowocześniania obiektów bibliotecznych w mieście – mówi
Krystian Gałuszka, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej. – Omawiany
obiekt, choć powstawał na przełomie lat
80. i 90. XX wieku, wymagał działań remontowych w zakresie polepszenia warunków energocieplnych, gdyż zastosowane ubiegłowieczne rozwiązania oraz
poziom wykonawstwa w sposób dramatyczny odbiegał od współcześnie obowiązujących standardów. Ponadto muszę
nadmienić, iż przeprowadzany remont
pozwoli również na wprowadzenie zmian
funkcjonalnych, które mieszczą się w zakresie obowiązującym nowoczesne książnice formuły BIBLIOTEKA+ – podkreśla.
Na czas zamknięcia filii nr 21 czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru w Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina przy ul. 11 Listopada 15a oraz
z centralnej wypożyczalni w Wirku przy
ul. Dąbrowskiego 18.
Obecnie ocieplany jest też budynek
szkoły muzycznej w Nowym Bytomiu.
– Czekaliśmy na ten remont z niecierpliwością – mówi Mirosław Krause, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych I i II
stopnia w Rudzie Śląskiej. W ramach termomodernizacji budynku przewidziano
docieplenie stropów z wymianą pokrycia

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

Remont filii nr 21 MBP przy ul. Grzegorzka w Bykowinie rozpoczął się na początku lipca.

dachowego, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. – Zaplanowano również
zabudowę oświetlenia awaryjnego i systemu telewizji dozorowej oraz remont
oświetlenia zewnętrznego, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wokół i wewnątrz budynku – zapowiada Piotr Janik, naczelnik
Wydziału Inwestycji. – Jednym z najważniejszych elementów przedsięwzięcia jest budowa windy oraz podjazdu
dla osób niepełnosprawnych – podkreśla. Przeprowadzony zostanie również
remont placu na zapleczu budynku
szkoły wraz z jego wygrodzeniem. Prace remontowe według założonego planu
mają zakończyć się z końcem roku. Inwestycja kosztować będzie około
2,8 mln zł.
Termomodernizacja szkoły przy ul.
Kałusa, biblioteki przy ul. Grzegorzka

oraz szkoły muzycznej sfinansowana zostanie z budżetu miasta oraz z dotacji i pożyczki Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Oprócz wspomnianych placówek
w mieście w tym roku termomodernizacji
poddanych będzie jeszcze siedem placówek oświatowych, a 12 zostanie objętych
monitoringiem zużycia energii. Inwestycje zostaną zrealizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Realizacja przedsięwzięcia będzie kosztowała
prawie 14,2 mln zł. Całość prac zostanie
sfinansowana „z kieszeni” wykonawcy.
Miasto natomiast za wykonane roboty
będzie płaciło w ratach przez dziesięć lat.
W tym czasie firma będzie musiała utrzymać odpowiednie parametry miejskich
budynków, które pozwolą na osiągnięcie
zakładanych oszczędności. Obecnie
trwają już prace w miejskich przedszkolach nr 7, 32 i 38.
AS
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Z muzyką w sercu już od 10 lat
– Jak zaczęła się Twoja kariera?
– Miłością do muzyki zaraził mnie mój tata,
który był perkusistą w zespole grającym na zabawach, muzyka towarzyszyła nam więc w domu.
Śpiewaniem zajęłam się jednak dopiero, kiedy
moje własne dzieci podrosły. Wówczas zostałam
zaproszona do śpiewania w Chórze Sienkiewicz
w Miasteczku Śląskim. Jednak momentem przełomowym była niestety nasza rodzinna tragedia.
– Ta tragedia to moment, kiedy powstała
pierwsza piosenka. Śpiewałaś już w chórze i zespole grającym do tańca covery. Od tej chwili
zaczął powstawać Twój własny repertuar?
– Śmierć mojej wnuczki Wiktorii zgromadziła
w moim sercu mnóstwo smutku, żalu i cierpienia.
Choroba Wiktorii trwała dwa lata. Jeździłam do
córki i wnuczki do Niemiec sama, pokonywałam
te kilometry dwa razy w tygodniu. Wracałam na
weekendy, ponieważ miałam koncerty z zespołem weselnym. Moi koledzy z zespołu obserwowali, że opowiadam coraz mniej i że jestem coraz
bardziej przygnębiona. Kiedy choroba zwyciężyła, po pogrzebie mojej wnuczki jeden z kolegów
wręczył mi tekst napisany na podstawie moich
opowiadań. Tak powstała moja pierwsza piosenka „ Jak promyk słońca”. Długo jednak nie
umiałam jej śpiewać. Publicznie zaśpiewałam ją

dopiero po długim czasie. Dokładnie w dniu
śmierci papieża Jana Pawła II. Graliśmy wówczas
na przyjęciu weselnym. Poproszono mnie wtedy
o zaśpiewanie czegoś, co mogłoby pasować do tej
trudnej wówczas dla wszystkich sytuacji. Odtąd
śpiewam ten utwór, bo wierzę że łagodzi ból
i cierpienie.
– Od tego czasu upłynęło już ponad dziesięć
lat. Przez ten czas powstało wiele utworów, nagrałaś sześć płyt i cały czas starasz się, aby
Twój program był coraz bardziej atrakcyjny.
– Śpiewam, bo muzykę mam w sercu i chcę
się tym dzielić z wszystkimi. Inspiracją są dla
mnie koncerty zagranicznych gwiazd, które
oglądam nocami w telewizji. Staram się wprowadzać to, co można dopasować do naszych
możliwości. Żeby nasze koncerty były ciekawe,
muszę wiedzieć co dzieje się w muzycznym
świecie, dlatego obserwuję i ciągle czegoś się
uczę od innych. Uważam, że nasza publiczność
jest bardzo otwarta i lubi niespotykane rozwiązania. Dlatego staram się, aby na każdym naszym koncercie nie brakowało niespodzianek.
To się nie zmieni, bo przed nami koncerty z okazji dziesięciolecia, na które już teraz serdecznie
zapraszam.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: AR

Rozpoczynamy cykl wywiadów z gwiazdami śląskiej estrady. W tej rubryce
prezentować będziemy Waszych ulubionych wykonawców. Dziś Bernadeta
Kowalska.

Wygraj płytę Bernadety Kowalskiej!
Wyślij SMS-a o treści:
wiad.plyta + imię i nazwisko na numer 71100
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto).
Na SMS-y czekamy 12.08.2015 od godz. 10.00
do 14.08.2015 do godz. 12.00.

TYLKO U NAS KUPISZ PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI
SKLEP INTERNETOWY I SPRZEDAŻ PŁYT W SIEDZIBIE WIADOMOŚCI RUDZKICH

Dostępne od 1 września pod adresem: www.wiadomoscirudzkie.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Goduli przy ulicy Ludwika Solskiego
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie ul. Lompy – Otylii, która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod nowe ogródki
rekreacyjne, ul. Mieszka I, która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod nowy ogródek rekreacyjny, ul. Grochowskiej
– Piotra Niedurnego, która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod istniejące gródki rekreacyjne, ul. Grochowskiej –
Piotra Niedurnego, która zostanie oddana w najem, z przeznaczeniem pod istniejące garaże, ul. ks. Jana Szymały, która zostanie
oddana w najem, z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy.

Ruda Śląska – Kochłowice
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66,
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl
Punkty obsługi Klienta
• Ruda Śląska – Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
• Ruda Śląska – Godula
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy
Miasta Ruda Śląska o powierzchni 2355 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Ludwika Solskiego, obręb Orzegów, karta mapy
3, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr: 664/84 o powierzchni 524 m2 i 681/37 o powierzchni 1831 m2, zapisane w KW nr
GL1S/00019345/4.
Przetarg, który odbył się w dniu 16.07.2015 r. zakończył się wynikiem
negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. nieruchomość stanowi tereny zabudowy
usługowej (symbol planu UP1) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne, takie jak: nauki, oświaty, kultury, zdrowia,
opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne, bazy gospodarcze zieleni miejskiej.
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenów zabudowanych garażami, posiada nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta, jest zatrawiona i porośnięta drzewami. Dojazd do nieruchomości odbywać
się będzie z drogi publicznej ulicy Joanny poprzez drogę publiczną ulicę
Szyb Zoﬁi, a zjazd należy zlokalizować na przedłużeniu tej ulicy, tj. przy
granicy z działką nr 603/43.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 200.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o
podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 10.09.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 zł, przelewem na konto
lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem
wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32/ 248-75-63.

Załatwiamy zwrot zasiłku
pogrzebowego z ZUS
oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą
z możliwością
odprawienia Mszy Świętej
oraz salą ceremonialną
do odprawiania uroczystości
wielowyznaniowych.
Na terenie obiektu znajduje się
kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą
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Usługi
R Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
R REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
R Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.

R
KREDYTY KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ,
tel. 888-484-868.

 Kawalerki: Wirek 34 m2, 69 tys., Solidarności, 30 m2, komfort 79 tys., Brygadzistów, 31 m2, 69 tys. LOKATOR, tel. 793-017323.

R Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32 307-20-99, 784-699569.

 Dwupokojowe: Westerplatte, 38 m2,
79 tys., Zamenhofa, 37 m2, 105 tys., Kanarków 50 m2, 1 piętro. LOKATOR, tel. 793017-323.

Usługi pogrzebowe

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

Nieruchomości

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.

R KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
R Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
R Halemba, jednopokojowe, 30 m2, 79
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Godula, dwupokojowe, 38 m2, 65 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.

R Bykowina, jednopokojowe, 32 m2, 63
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko (utylizacja, sprzątanie). Tel. 601-292-699.

R Bielszowice, trzypokojowe, 55 m2, 139
tys., www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.

R Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.
R
Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
R VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
R Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.
R Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
R Dachy solidnie, papa termozgrzewalna.
Gwarancja. Tel. 512-549-097.
R PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne.
Tel. 505-180-050.
R Elastyczna pożyczka z dojazdem. Tel.
780-116-672.
R
Regulawanie stanów prawnych
nieruchomości. Odzyskiwanie nieruchomości. Tel. 601-934-901, 667-588400.
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R Ruda, jednopokojowe, 33 m2, 69 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Ruda Śląska i okolice – poszukujemy
mieszkań, domów, działek www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.
R Atrakcyjne nowe domy szeregowe:
KŁODNICA ul. Kaczmarka od 105 m2
od 300.000 zł.
HALEMBA, ul. Chłopska 108 m2 300.000 zł.
GODULA, os. Paryż od 125 m2  od 330.000 zł,
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055, 607-706-692.

 Trzypokojowe: Sztygarska, 59 m2, 143
tys., Gilów, 61 m2, po remoncie 139 tys.,
Curie 49 m2, 109 tys. LOKATOR, tel. 793017-323.

R Godula – sprzedam 40 m2, 99.000 zł. GABRIEL, tel. 607-706-692.
R Kochłowice – sprzedam 42 m2, 100 tys.
GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Poszukujemy do pracy malarzy, gipsiarzy, monterów płyt K-G. Praca od zaraz!
Tel. 602-461-615.

R Sprzedam 51 m2 do odświeżenia – Fojkisa. Tel. 506-066-860.
R Sprzedam kawalerkę, Ruda 1. Tel. 511565-145.

R Studio Fryzjerskie Damian Duda zatrudni fryzjera/fryzjerkę z min. 2-letnim stażem
na korzystnych warunkach. Tel. 32 340-8575, 606-804-990.

 Do wynajęcia wyposażona kawalerka
– Godula. Tel. 503-604-848.

R Zatrudnię fryzjerkę od zaraz. Tel. 509737-781.

 Sprzedam nieruchomość zabudowaną
pow. 0.2521 ha w Rudzie Śląskiej-Bielszowice. Consensio, tel. 601-934-091 lub 667588-400.

R Zatrudnię wulkanizatora i mechanika
samochodowego z doświadczeniem. Tel.
501-423-269.


Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 829 m2, Ruda Śląska ul. Orzeszkowej, Nr działki 1298/109 za 164 000,00 zł.
Cena do negocjacji. Tel. 507-144-498.
 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe, 57 m2, Niedurnego 43. Tel. 601-959140.
 Do wynajęcia mieszkanie – Wirek 50
m2, Tel. 604-418-755.
 Wynajmę lub sprzedam ładną kawalerkę 36 m2 – Godula. Tel. 509-147-563.
 Lokale do wynajęcia: 18 m , 24 m , 26
m2 na każdą działalność – Kochłowice rynek. Tel. 698-735-443.
2

 Sprzedam mieszkanie 88 m2, w domu
dwurodzinnym z suteryną i działką, po remoncie – Wirek. Tel. 601-426-929.

Motoryzacja

R Zatrudnię technika dentystycznego
w akrylu, Halemba. Tel. 601-888-820.
R Optima Sp. z o. o. – finanse dla domu –
zatrudni PRZEDSTAWICIELI w Rudzie Śląskiej i okolicach.  Atrakcyjna prowizja, praca dodatkowa, również dla emerytów! Tel.
58-554-80-80 lub 801-800-200; e-mail:
przedstawiciel@optima.pl.
R Restauracja i Pizzeria „Kuźnia Smaku”
poszukuje kucharza do pracy na pizzerii.
Wymagania: książeczka sanepidowska,
wykształcenie kierunkowe, kilkuletni staż
pracy. Oferujemy umowę o pracę, kursy,
szkolenia. Cv prosimy wysyłać na adres:
poczta@kuznia-smaku.pl lub bezpośrednio złożyć u managera. Tel. kontaktowy:
601-730-400.
R Zatrudnimy ekspedientkę na stoisko
mięso-wędliny do sklepu SPAR w Rudzie
Śląskiej. Tel. 606-312-124.

Różne

R Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

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

R Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, tel. 794-041-006.

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

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

Pani Grażynie Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska,
Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym
oraz wszystkim
za złożone wyrazy współczucia
i udział w uroczystościach
pogrzebowych
śp.

Lecha Durasiewicz
serdeczne podziękowania
składa
żona i córka z rodziną

Koleżankom i Kolegom
z Miejskiej Komisji Koordynacyjnej
z Powiatowej Rady Zatrudnienia
przy Powiatowym Urzędzie Pracy
w Rudzie Śląskiej oraz członkom
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
i udział w uroczystościach
pogrzebowych
śp.

Lecha Durasiewicz
składa
żona i córka z rodziną

Radzie Nadzorczej,
Zarządowi
i Współpracownikom
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
i udział w uroczystościach
pogrzebowych
śp.

Lecha Durasiewicz
składa
żona i córka z rodziną

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

R Usługi: gładzie, kafelki, malowanie.Tel.
696-045-930.

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci
Panu Janowi Botor z Rodziną
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają
Zarząd oraz koleżanki i koledzy
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Dziękuję uczciwemu
znalazcy za oddanie na
policję przy ul. Solnej
portfela znalezionego na
placu zabaw przy ulicy
Oświęcimskiej, Irena T.


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

R Mieszkanie 2 pok. kuchnia 37 m2, Ruda
Wolności 20 – sprzedam. Tel. 664-934-808.

R Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin – solidnie. Tel. 606-274-056.

Podziękowanie

R Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823457.

 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.

R Ale pożyczka nawet w 24 godziny. Tel.
32 230-39-74.

R Instalacje wod.-kan., gaz. Tel. 504-612269.

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

 Czteropokojowe: Kukułcza, 71 m2, 159
tys., po remoncie OKAZJA, Paderewskiego
70 m2, 149 tys. LOKATOR, tel. 793-017323.

2

R Bykowina – 2-pokojowe 47 m2, 90.000 zł.
GABRIEL tel. 607-706-692.


AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.

śp. Lecha Durasiewicza

członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 3.08.2015 r. do dnia 24.08.2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II
piętro, obok pokoju 223) pięciu wykazów niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Górnej, zapisanych na karcie mapy 3, obręb Bielszowice oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00011818/5, oznaczonych numerami geodezyjnymi jak niżej, które zostaną oddane w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 4866/420 o powierzchni 830 m2, cena nieruchomości (netto) wynosi
97.000,00 zł, 4867/420 o powierzchni 874 m2, cena nieruchomości (netto) wynosi 99.000,00 zł, 4868/420 o powierzchni 875 m2, cena nieruchomości (netto) wynosi 99.000,00 zł, 4869/420 o powierzchni 872 m2, cena nieruchomości (netto) wynosi 99.000,00 zł, 4870/420 o powierzchni 875 m2, cena nieruchomości (netto)
wynosi 104.000,00 zł.
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KOLARSTWO

BOCCA

Złoto rudzianina
w Los Angeles
Rudzianin Rafał Bednarczyk złotym
medalistą w bocce! Sportowiec zdobył najwyższe podium podczas Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które
odbyły się w Los Angeles. 38-letni zawodnik jest członkiem Klubu Olimpiad Specjalnych „Halembianka” Ruda Śląska. Grę
w kule trenuje od kilku lat.
Od 25 lipca do 2 sierpnia br. w Los Angeles odbywały się Światowe Letnie
Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Śląski
Oddział Olimpiad Specjalnych reprezentowało pięciu sportowców. Wśród nich
znalazł się właśnie Rafał Bednarczyk.
– Bardzo cieszę się z tego medalu. Sam
udział w światowych igrzyskach to już była dla mnie wielka nagroda – komentuje.
Rudzianinowi towarzyszyła trenerka Małgorzata Cenkier. – Udział w igrzyskach to
bardzo fajne przeżycie, ale też intensywny
czas. Jesteśmy bardzo zmęczeni, ale też
bardzo szczęśliwi – mówi trenerka.
Rywalem Rafała był zawodnik z Seszeli, a gra była bardzo wyrównana. Ostatecznie 12:8 wygrał Polak. By przyjechać na
światowe igrzyska Rafał musiał wcześniej
rywalizować w zawodach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.
Rafał Bednarczyk trenuje boccę i bowling od kilku lat w Klubie Olimpiad Specjalnych „Halembianka” Ruda Śląska przy
Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”. Urodził się w Rudzie Śląskiej, ma 38 lat. Od miesiąca jest
mieszkańcem DPS w Knurowie.
Klub Olimpiad Specjalnych „Halembianka” powstał w 2001 r. Zrzesza zawodników z rejonu Rudy Śląskiej, wśród których są głównie mieszkańcy DPS
-u i uczestnicy Warsztatów Terapii Zaję-

Razem na dwóch kołach

Rafał Bednarczyk na najwyższym stopniu podium.

ciowej Ośrodka dla Niepełnosprawnych
„Najświętsze Serce Jezusa”. Zawodnicy
trenują dyscypliny letnie: piłkę nożną,
pływanie, bowling, jazdę konną, boccę,
golf, kolarstwo, badminton, tenis stołowy,
kajakarstwo, jazdę szybką na wrotkach,
jak i zimowe: łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe,
biegi na rakietach śnieżnych.
Idea Olimpiad Specjalnych narodziła
się w Stanach Zjednoczonych, a jej początki sięgają lat sześćdziesiątych XX
wieku, kiedy to Eunice Kennedy Shriver,
siostra prezydenta Johna Kennedy’ego,
podjęła się stworzenia międzynarodowej
organizacji sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Organizując w 1963 roku pierwsze półkolonie dla
młodzieży, przekonała się, jak duże znaczenie dla ich rozwoju ma aktywność fizyczna i zdrowa rywalizacja sportowa.
Dziś ruch Olimpiad Specjalnych obejmuje ponad cztery miliony zawodników na
całym świecie.

Akcja miała na celu promocję aktywnego trybu życia.
W niedzielę (9.08.) prawie sto osób
wzięło udział w rowerowej akcji, która
jest pierwszą taką inicjatywą w Rudzie
Śląskiej. MAJ, czyli Miejska Akcja Jed-

nośladem, jest efektem inspiracji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz
Młodzieżowej Rady Miasta i ma na celu
promocję aktywnego i zdrowego trybu

PIŁKA NOŻNA – LIGA OKRĘGOWA

Zwycięstwo, remis
i porażka
na inaugurację okręgówki
Ze zmiennym szczęściem rozpoczęły
rudzkie drużyny zmagania w kolejnym
sezonie ligi okręgowej. Przy potwornych
upałach najlepiej poradzili sobie kochłowiczanie, którzy pewnie pokonali Gwarek Zabrze 4:0 i zostali wiceliderami grupy. Beniaminek ligi, czyli TP Jastrząb
Bielszowice, bezbramkowo zremisował
na własnym boisku z zespołem Tempo
Paniówki. Najgorszy start zanotowali
piłkarze z Wirku, którzy ulegli Rymerowi Rybnik 1:2.
Urania Ruda Śląska
– Gwarek Zabrze 4:0
1:0 Zalewski (karny), 2:0 Skudlik, 3:0
Miszka, 4:0 Krzywda
URANIA: Pardela, Hejdysz, Gabryś
(81’ Cieślik), Skudlik, R. Grzesik, He-

nisz (73’ Wypiór), Zalewski, Wojcik,
Kornas (57’ Krzywda), Miszka, Sikora
(57’ Zawisza)
Wawel Wirek
– Rymer Rybnik 1:2
0:1 Herok, 1:1 Foryś, 1:2 Herok
WAWEL: Gawlik – K. Kałużny, Pyc,
Buchcik, Sławik (46’ Rogowski) – Foryś
(90’ Leszków), Maciejok, G. Kałużny
(76’ Wojtyczka), Wawrzyczek – Lux,
Deptuch (46’ Rutkowski)
TP Jastrząb Bielszowice
– Tempo Paniówki 0:0
Jastrząb: Szuraj – Morawiec,
Piszczatowski, Kohut, Anioł – Michalski, J. Łukasik, T. Łukasik, Wiertelorz,
Latoska – Kowalski. Trener: Piotr Wodok

W Miejskiej Akcji Jednośladem wzięło udział blisko 100 osób.

życia. Zapaleni rowerzyści mogli przebyć spory kawałek Rudy Śląskiej, na finiszu natomiast czekała na nich moc
atrakcji.
Rowerzyści wyruszyli o godzinie
15.00 z Parku Strzelnica w Bielszowicach, a metą był halembski Ośrodek
„Borówka”.
– Większa część trasy przejazdu poprowadzona jest lasem – informował Tomasz Kucharczyk z Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Jednak forma tego rajdu odbiegała od
tych zwykłych: – Na trasie rowerowej na
uczestników czekały punkty kontrolne,
gdzie każdy miał możliwość zmierzenia
się z przygotowanymi przez nas zadaniami i zagadkami – podkreślała Aleksandra
Kusiak z Młodzieżowej Rady Miasta.
W halembskim lesie na uczestników
czekały występy artystyczne, gry i zabawy dla dzieci, a także rowerowa gra
miejska – to wszystko odbywało się
w ramach pikniku rodzinnego, na którym
nie mogło zabraknąć ogniska z kiełbaskami. Podczas imprezy pomyślano również o bezpieczeństwie, dlatego rowerzyści mogli dokonać bezpłatnego przeglądu
swoich jednośladów.

PIŁKA NOŻNA – IV LIGA ŚLĄSKA

Bezbramkowy remis w potwornych upałach
Podopieczni trenera Marka Piotrowicza
nie zaliczą do udanych pierwszego występu w nowym sezonie, gdyż bezbramkowo
zremisowali z drużyną Sarmacji Będzin.
Początek pierwszej połowy to dominacja rudzian. Rudzianie zmarnowali trzy
dogodne sytuacje na zdobycie gola. Ostatni kwadrans należał do będzinian. W ostatnich minutach piłkę zmierzającą do bram-

ki po strzale Artura Nowaka zdołał wybić
obrońca miejscowych. Wcześniej poprzeczkę bramki rywala „ostemplował”
Michał Dyrda. Potworny upał obu drużynom dawał się we znaki. Sędzia robił
przerwy na uzupełnienie płynów.
W drugiej połowie obie drużyny szukały szansy na zdobycie zwycięskiego gola.
Mimo wielu okazji podbramkowych żad-

nej z drużyn nie udało się przechylić szali
na swoją stronę. Ostatecznie pierwsze
spotkanie sezonu 2015/2016 zakończyło
się podziałem punktów.
Pierwszym liderem został Ruch Radzionków, który na własnym stadionie
pokonał Górnika Piaski 5:0. W następnej
kolejce Slavia zmierzy się w Knurowie
z tamtejszą Concordią.
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łucznictwo

Grot skąpany w złocie
Ostatni czas okazał się najszczęśliwszy w krótkiej, niespełna sześcioletniej historii klubu UKS ,,GROT”
Ruda Śląska. Finały Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Łucznictwie
Olimpijskim, będących zarazem Mistrzostwami Polski Juniorów Młodszych przyniosły naszemu klubowi
dwa końcowe zwycięstwa, w dwóch
klasyfikacjach: indywidualnej dla Mateusza Porębskiego oraz w mikście
(strzelanie par mieszanych), w skład
którego weszli Patrycja Boniek i Mateusz Porębski.
Intensywny i mocno napięty harmonogram trzydniowych (31.072.08.) zawodów zmusił do ogromnego wysiłku wszystkie startujące zawodniczki oraz wszystkich zawodników (łącznie blisko 150 kadetek i kadetów), a panująca aura – wysoka
temperatura oraz silny momentami
wiatr – również nie ułatwiała im zadania.
Kwalifikacje
przeprowadzone
w piątek po południu i w sobotę rano
zakończyły się dla „siódemki” naszych reprezentantów następującymi
lokatami:
• juniorki młodsze: Patrycja Boniek
(1238 pkt* – 11. miejsce), Karolina
Skawińska (1077 pkt – 49. miejsce), Dominika Klyszcz (1027 pkt*

– 56. miejsce), Marta Karasińska
(964 pkt – 64. miejsce);
• juniorzy młodsi: Mateusz Porębski
(1242 pkt – 5. miejsce), Szymon
Porębski (1094 pkt – 49. miejsce),
Kamil Woźnica (1082 pkt* – 53.
miejsce).
Z pewnym niepokojem oczekiwaliśmy zatem na ostatnią, wieczorną odsłonę sobotniej rywalizacji, czyli walkę
par mieszanych (mikstów). Niepotrzebnie, bo Mateusz i Patrycja, pewnie
odprawiali z kwitkiem kolejne pary
z innych klubów. Na szczególną uwagę
zasługuje sposób, w jaki potraktowali
w półfinale swoich rywali z Warszawy
– mikst „Marymontu”, czyli zwycięzców niedawno rozegranego Pucharu
Europy Juniorów. Nasza para, strzelając jak w transie, rozprawiła się z nimi
błyskawicznie, wygrywając w stosunku 6:0, ani przez moment nie dając im
najmniejszej nadziei na sukces. Pojedynek finałowy z zespołem z „Płaszowianki” wydawał się w tym wypadku
formalnością. I taki też był, bo po pewnym zwycięstwie w końcowym rozrachunku
6:2,
para
mieszana
UKS-u „GROT” Ruda Śląska w składzie Patrycja Boniek i Mateusz Porębski, mogła cieszyć się ze zdobycia tytułu mistrzów Polski juniorów młodszych
na rok 2015 w kategorii „mikst”.

Do niedzielnej (2.08.) odsłony
olimpijskiej rywalizacji, czyli pojedynków (rundek) indywidualnych nasi zawodnicy przystąpili wyglądając
na wyraźnie zmęczonych trudami
startów piątkowo-sobotnich. Co prawda swoje pierwsze pojedynki w 1/48
finałów wygrali wszyscy nasi reprezentanci (poza Martą, która uległa minimalnie po pojedynku z siostrą Karoliną), jednak sama Karolina dołączyła do swojej koleżanki, przegrywając pojedynek w 1/24 finałów, tak
jak i Dominika, Kamil oraz Szymon.
W ostatecznej klasyfikacji indywidualnej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych, uplasowali się na dalszych pozycjach. W rywalizacji indywidualnej pozostało nam obserwować
zmagania Patrycji i Mateusza. Niestety już w 1/16 finałów Patrycja uległa
doskonale dysponowanej rywalce
i w ostatecznej klasyfikacji Mistrzostw
Polski i Finałów OOM zajęła 26. pozycję. Zadanie obrony honoru klubowego otrzymał Mateusz Porębski.
Nasz młody zawodnik dostosowując
się ściśle do wskazówek swojego trenera klubowego i wychowawcy Dariusza Wyciślika, raz za razem odnosił
kolejne zwycięstwa w poszczególnych rundkach. Po trudnych i bardzo

Mateusz Porębski – mistrz Polski juniorów młodszych.
wyrównanych pojedynkach: ćwierćfinałowym oraz półfinałowym, sam finał wydawał się tylko formalnością,
jednak rywal Mateusza nie zamierzał
poddać się bez walki. Szala przechylała się raz na jedną, raz na drugą
stronę, a nasz zawodnik kropkę nad
„i” postawił dopiero w ostatnim „secie”, zwyciężając ostatecznie cały

pojedynek finałowy w stosunku 6:4.
Dzięki temu Mateusz Porębski mógł
znów unieść ręce w tryumfie, ciesząc
się ze zwycięstwa w Finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Łucznictwie Olimpijskim i zdobycia tytułu indywidualnego mistrza
Polski juniorów młodszych na rok
2015.   

wakacyjne treningi

PIŁKA NOŻNA – III LIGA

Młodzi rudzianie
trenują i wypoczywają
w Górkach Wielkich

Falstart Grunwaldu

Górki Wielkie po raz kolejny są miejscem pobytu sportowców dwóch rudzkich
klubów – KPKS-u Halemba oraz SPR-u
Grunwald Ruda Śląska. Akrobaci, siatkarki i piłkarze ręczni szlifują formę do nadchodzącego sezonu. Treningi odbywają
się trzy razy dziennie na lokalnych obiektach oraz w górach. Oprócz zajęć sportowych był czas na wypoczynek. Uczestnicy
obozu wzięli udział w licznych wycieczkach do Brennej, Wisły Ustronia, Cieszyna oraz do Chlebowej Chaty. Po każdym
treningu sportowcy regenerowali siły w
rzece Brennicy, która była zbawieniem
podczas panujących upałów. Młodzi sportowcy, którzy po raz pierwszy brali udział
w obozie sportowym przeszli tradycyjny
chrzest z licznymi atrakcjami.
Tradycją tego obozu jest także festyn
rodzinny, który przyciąga całe rodziny
z naszego miasta. Tegoroczny festyn odbył się 9 sierpnia na terenie gminnego
ośrodka nad rzeką Brennicą. Spotkanie
rodzinne uświetniła swoja obecnością pre-

zydent Grażyna Dziedzic. Festyn rozpoczął się od meczu siatkówki plażowej pomiędzy siatkarkami a ich rodzicami. Po
zaciętym pojedynku lepsi okazali się rodzice. Kolejnym punktem festynu była
zumba prowadzona przez instruktorkę
Martynę Wodarską, która wciągnęła do
zabawy uczestników obozu oraz przybyłych gości. W dalszej części imprezy znów
doszło do konfrontacji sportowej pomiędzy
uczestnikami oraz gośćmi festynu. Tym razem areną zmagań było boisko do piłki nożnej. W tej dyscyplinie goście nie dali szans
uczestnikom pewnie pokonując ich 7:3.
Przez cały czas rozbrzmiewała muzyka
serwowana przez Grzegorza Mankę,
bryczki woziły gości po Górkach Wielkich, a najmłodsi skakali w dmuchańcach.
Organizatorzy imprezy zatroszczyli się
również o to, aby goście nie odjechali do
Rudy Śląskiej o pustych żołądkach.
Oprócz tradycyjnych kiełbasek z grilla były placki smażone na blasze, pstrągi wędzone, ciasto, napoje i słodycze.

Kolumny sportowe zredagował Łukasz Wodarski

Rekord Bielsko-Biała (3:0) Grunwald Ruda Śląska (2:0)

W sobotę (8.08.) rozgrywki zainaugurowała III liga piłki nożnej. Jedyny
przedstawiciel naszego miasta w tej
klasie rozgrywkowej – GKS Grunwald
Ruda Śląska – rozpoczął sezon od wyjazdowej porażki z drużyną Rekordu
Bielsko-Biała 0:3. Z pewnością nie tak
wyobrażali sobie piłkarze i trenerzy
początek nowego sezonu, tym bardziej, że całkiem dobrze prezentowali
się w grach kontrolnych. Co innego
przygotowanie do rozgrywek, a co innego gra o punkty. Wobec warunków
pogodowych koniecznie należy zauważyć, że to bielszczanie o wiele lepiej prezentowali się pod względem
motorycznym. Miejscowi z wolna acz
skutecznie opanowywali wydarzenia
na boisku, częściej stwarzając podbramkowe sytuacje. Kto jednak wie
jak potoczyłyby się losy meczu, gdyby
bardzo dobrej okazji do otwarcia wyniku nie zmarnował Michał Brzozowski. Gracz z Halemby skorzystał na
niecelnym podaniu Marka Profica
i zbyt dalekim wyjściu od własnej
bramki Pawła Góry. Jednak kąt uderzenia i dość znaczna odległość okazały się zbyt dużą trudnością dla strzelca,

któremu do szczęścia zabrakło naprawdę niewiele.
Takich pomyłek zawodnicy Rekordu
nie popełniali w newralgicznych momentach spotkania. Najpierw idealnie
z rzutu wolnego przymierzył M. Profic.
Rezultat 2:0 wyświetlił się na tablicy
po efektownej akcji duetu młodzieżowców Rekordu. Z lewej strony boiska
bardzo precyzyjnie dorzucił piłkę Mateusz Kubica, a nadbiegający Szymon
Szymański niemalże wykonał szpagat,
pakując piłkę w krótkim rogu bramki.
Wydawało się, iż po przerwie piłkarze z Halemby postarają się chociaż
„postraszyć” bielszczan próbą zdobycia gola kontaktowego. Tymczasem to
futboliści Wojciecha Gumoli nadal
konstruowali ciekawsze i groźniejsze
sytuacje. Gol dla nich wisiał na włosku. Z kilku dogodnych okazji zespołu
jedną wykorzystał Kamil Żołna. Bramkowy finał akcji poprzedził rajd Andrzeja Maślorza oraz bardzo przytomne zachowanie w „szesnastce” Sz. Szymańskiego.
Miejmy nadzieję, że podopieczni trenera Bratka punktów poszukają w kolejnym spotkaniu na własnym boisku.

1:0 Profic, 29. min
2:0 Szymański, 42. min
3:0 Żołna, 77. min
GRUNWALD:
Soldak – Wolek, Szpoton (kpt),
Sikora Szczypior – Cichecki
(62. Stebel ), Maciongowski,
Jagodziński (56. Kiepura),
Cymański (81. Szczygieł)
– Brzozowski, Kot
(75. Kowalski)
Trener: Jacek Bratek
1
2
2
2
5
5
5
5
9
9
11
11
13
13
13
16

Rekord Bielsko-Biała
LKS Bełk
Odra Opole
Skra Częstochowa
Górnik II Zabrze
LKS Czaniec
Piast II Gliwice
Pniówek Pawłowice Śl.
BKS Stal Bielsko-Biala
GKS 1962 Jastrzębie
Podbeskidzie II BB
Ruch Zdzieszowice
LZS Piotrówka
Ruch II Chorzów
Szombierki Bytom
Grunwald Ruda Śląska

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
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To nie koniec wakacyjnych wojaży.
By były udane, muszą być bezpieczne
Przed nami ostatnie tygodnie wakacji. Nie oznacza to jednak końca podróży. Wielu z nas to właśnie końcówkę sierpnia czy wrzesień spędza wykorzystując urlop. Oddając się wypoczynkowi oraz wakacyjnym atrakcjom, nie można zapominać o rozsądku
i bezpieczeństwie. W tym celu warto przed wyjazdem wybrać się do Stacji Kontroli Pojazdów ALFA z Bykowiny (ul. Szpaków 51),
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli (ul. Stara 1) lub Stacji Kontroli Pojazdów GAMMA w Świętochłowicach
(ul. Katowicka 73), gdzie fachowcy skontrolują nasz pojazd i udzielą fachowej porady.
Kluczowe jest to, by kompleksowo sprawdzić
sprawność układów hamulcowego i kierowniczego, zawieszenia, ogumienia, a także oświetlenia i ogólnego stanu technicznego samochodów. To konieczne, bo korzystając z dobrej pogody wielu z nas w najbliższych tygodniach
planuje wybrać się nad morze lub do ciepłych
krajów, gdzie ze słońca korzystać można także
poza sezonem wakacyjnym. To jednak oznacza,
że czeka nas długa podróż. Długa i do tego wymagająca stuprocentowej sprawności technicznej pojazdu. – Wiadomo, że samochód może się
popsuć, więc coroczny, jednorazowy przegląd
nie zawsze jest wystarczający – zaznacza Damian Śledź, kierownik Centrum Motoryzacyj-

nego grupy AUTO-BUD. – Tym bardziej, jeżeli
ktoś przejeżdża samochodem dużą liczbę kilometrów – dodaje.
Bardzo ważne jest to, by sprawdzić opony, bo
to element, który w razie usterki może przysporzyć każdemu podróżnikowi nie lada problemów
(naprawa lub kupno dodatkowej opony). – W ubiegłym roku wybrałam się z dziećmi i z mężem samochodem do Chorwacji. Niby mieliśmy wszystko
zapięte na ostatni guzik. Pech jednak chciał, że na
trasie „poszła” nam opona. Musieliśmy zrobić
dodatkowy postój w Austrii, przez co straciliśmy
czas, a początek naszego urlopu spędziliśmy na
szukaniu zakładu wulkanizacyjnego – wspomina
pani Monika, mieszkanka Goduli.

Tego wszystkiego można uniknąć, korzystając przed wakacjami z wizyty w stacjach grupy
AUTO-BUD. – Zwróćmy uwagę na stan gumy,
czy nie jest popękana lub zużyta, jaka jest głębokość bieżnika. Pamiętajmy, że nie wszystko
jesteśmy w stanie kontrolować sami. Tylko wykwaliﬁkowany mechanik bądź pracownik okręgowej stacji kontroli pojazdów jest w stanie
sprawdzić, czy wszystkie układy funkcjonujące
w samochodzie działają sprawnie – podkreśla
Michał Kozłowski, kierownik zarządzający
Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów OMEGA.
Kolejną istotną kwestią jest sprawdzenie stanu płynów eksploatacyjnych. Ich wyciek lub
niedobór podczas dłuższych tras może bo-

O M E G A O k r ę g owa S t a c j a
Ko n t r o l i Po j a z d ó w
– Godula
Ru d a Ś l ą s k a , u l . S t a r a 1
( r ó g u l i cy Jo a n n y i S t a r e j ) ,
czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14,

tel. 32 725-58-88

MICHAŁ
KOZŁOWSKI
DIAGNOSTA
OSKP

www.auto-bud.com.pl

wiem doprowadzić do poważnej usterki w samochodzie. – To wydaje się oczywiste, ale
kierowcy często pamiętają tylko o tym, aby
wymienić w aucie olej, ale już o płynie chłodniczym czy też hamulcowym zapominają.
A wbrew pozorom, to także ma wpływ na pojazd i nasze bezpieczeństwo. Stary płyn hamulcowy ma niższą temperaturę wrzenia
i podczas awaryjnego hamowania może on
się zwyczajnie zagotować w zbiorniczku, powodując, że hamowanie będzie znacznie
mniej efektywne. A przecież chodzi o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich wyruszających z nami w podróż – przypomina Michał
Kozłowski.

