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– Bieganie pokonuje słabości
i ograniczenia. To jedyna aktywność,
która niezależnie od pogody zawsze
sprawia mi radość. Próbowałem jazdy na rowerze, pływania czy siłowni,
ale to nie było to – stwierdza Przemysław Basa, który ma na swoim koncie
m.in. srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Belfaście w biegu
24-godzinnym. Rudzianin, podobnie
jak i Aneta Rajda, z sukcesem reprezentował Polskę na tym międzynarodowym, sportowym wydarzeniu.
Więcej na str. 15

NOWE MIESZKANIA NA WYNAJEM
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Oferta obejmuje mieszkania o powierzchniach
od 46 m2 do 73 m2 zlokalizowanych na terenie
miasta Ruda Śląska przy ul. Czempiela
w budynkach 5-cio kondygnacyjnych z windą.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt
mailowy (biuro@tbsdombud.eu),
telefoniczny (tel.: 32 251-80-85, 728-314-987, 666-027-718, 600-973-231)
DYŻUR REDAKTORA Agnieszka Lewko
tel. 501-355-872, agnieszka.lewko@wiadomoscirudzkie.pl

Mundurowi z nominacjami
i odznaczeniami

KUPIĘ AKCJE

HUTY POKÓJ SA
TEL. 507-671-829
NAJWYŻSZA CENA

POŻYCZKI

Foto: AW

Więcej str. 3

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70
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EKOLOGICZNE CENTRUM ODZYSKU

Lokalnie i w dialogu

Tematy lokalizacji inwestycji, jej szczegółów, podsumowania dotychczasowych działań, a przede
wszystkim – ekologii dotyczyło poniedziałkowe spotkanie Lokalnego Forum Dialogu, które zorganizowano dla wszystkich zainteresowanych planowaną w naszym mieście budową Ekologicznego Centrum
Odzysku. Przy okazji inwestorzy zwrócili się do mieszkańców z ankietą, dotyczącą m.in. zagospodarowania działki, którą Grupa Eneris zamierza przeznaczyć właśnie dla rudzian. To kluczowy moment, bo
obecnie inwestor czeka na pozytywną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Po wydaniu decyzji środowiskowej
dla elektrociepłowni, w której zostały
określone wymagania dotyczące budowy i eksploatacji ECO, przyszedł czas
na formalną i ostateczną akceptację planów inwestora. To jeden z finalnych etapów, trwającego blisko rok postępowania administracyjnego, podczas którego
przedstawiciele firmy Eneris informowali mieszkańców o swoich planach,
czy to poprzez konsultacje społeczne,
czy warsztaty, czy w ramach punktów
konsultacyjnych (także mobilnych), aż
po rozprawę administracyjną i spotkania
Lokalnego Forum Dialogu. Podczas kolejnego z nich mówiono m.in. o dalszych
etapach na drodze do realizacji inwestycji. Bowiem obecnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze ma do rozpatrzenia
dwa odwołania ws. realizacji inwestycji.
– Jedno wpłynęło ze strony stowarzyszenia Rudzianie Razem, a drugie ze
strony stowarzyszenia Towarzystwo na

rzecz Ziemi z Oświęcimia. Te drugie odwołanie dotyczy rozbieżności maksymalnych parametrów instalacji z zapisem
Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, natomiast odwołanie
ze strony stowarzyszenia Rudzianie Razem dotyczy kilku aspektów proceduralnych – wyjaśnia Arkadiusz Ociepka,
członek zarządu Eneris Ruda Śląska Sp.
z o.o. – SKO może utrzymać w mocy decyzję wydaną przez miasto, zmienić ją
albo przekazać do ponownego rozpatrzenia. Może także umorzyć postępowanie – dodaje.
Jeśli SKO pozytywnie zaopiniuje decyzję środowiskową, kolejnym krokiem
będzie wystąpienie przez inwestora do
miasta o wydanie decyzji o pozwolenie
na budowę. Przypomnijmy, że instalacja
ma powstać na 16-hektarowej działce
przy DTŚ pomiędzy Nowym Bytomiem,
Rudą Południową a Chebziem. Jej funkcjonowanie ma być nastawione na odzysk zielonej energii z odpadów, które

są bezużyteczne. – Jak będzie się tam
odzyskiwało butelki plastikowe? – pytała
pani Irena, uczestniczka Lokalnego Forum Dialogu. – Te wszystkie cenne surowce, które nadają się do recyklingu, są
wybierane w tzw. RIPOK-ach, a do naszego centrum odzysku będzie przechodzić ta część odpadów, która nie nadaje
się do odzysku materiałowego i recyklingu, a posiada bardzo wysoką wartość
energetyczną – tłumaczył Arkadiusz
Ociepka. – W gospodarstwach domowych powstają zawsze takie odpady,
które są bezużyteczne. Są więc dwie
możliwości – albo można zakopać je
w ziemi, co nie jest ani ekonomiczne, ani
zgodne z zasadami ochrony środowiska.
Możemy również, korzystając z tego typu instalacji jak ECO, bezpiecznie przetworzyć je na ciepło i energię elektryczną na potrzeby mieszkańców, czy przedsiębiorstw, a powstający w ten sposób
żużel dodatkowo wykorzystać np. przy
budowie dróg – dodawał Bartosz Lewic-

Podczas spotkania nie brakowało interesujących pytań.
ki, rzecznik prasowy Grupy Eneris.
Mieszkańcy dopytywali także o samą
lokalizację inwestycji. – Co przemawia
za tym, że powstanie ona w tym miejscu,
a nie np. przy Szybie Mikołaj? – zastanawiał się jeden z mieszkańców. Jak jednak
tłumaczył zaproszony na spotkanie, wiceprezydent Krzysztof Mejer – realnie
w planie zagospodarowania przestrzennego możliwe dla takiej instalacji są dwa
miejsca. Jedno właśnie przy Szybie Mikołaj, ale jest to teren Węglokoksu Energii, a drugi to ten właśnie na granicy
trzech dzielnic, którego właścicielem
jest Drogopol, i z którym to porozumienie podpisał Eneris. W rozmowach

o przyszłych planach inwestora, pojawił
się także wątek zagospodarowania ok.
1,5-hektarowej działki, przy tworzeniu
których decydujący będzie głos mieszkańców. – Chcielibyśmy, żeby ta działka
służyła celom rekreacyjnym, czy edukacyjnym. Jeden z pomysłów dotyczy utworzenia ścieżki edukacyjnej dla rowerzystów, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda i działa ta instalacja – wyjaśnia
Arkadiusz Ociepka.
Głos w tej sprawie, podobnie jak i na
temat współpracy z Grupą Eneris i jej
ekspertami, mieszkańcy mogli zabrać za
pośrednictwem specjalnie przygotowanej ankiety.
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Inwestycje

Święto policji

W miniony czwartek (13.07) rudzka policja obchodziła swoje święto. Podczas uroczystości, która odbyła się w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty wręczono nominacje na wyższe stopnie policyjne
aż 109 funkcjonariuszom, a 20 policjantów otrzymało wyróżnienia prezydent Rudy Śląskiej.

Foto: AL

Kilka dni temu rozpoczęły się prace budowlane związane z rewitalizacją
kwartału pomiędzy ulicami Czapli, Hlonda, Królowej Jadwigi i Huloka.
Dzięki temu przedsięwzięciu centralna część dzielnicy, czyli tzw. rynek,
zyska nowe oblicze. Koniec robót związanych z inwestycją planowany jest
na połowę maja przyszłego roku, a ich koszt wyniesie ponad 3,5 mln zł.

Rudzcy policjanci świętowali

Uroczystość z udziałem policjantów
i władz miasta odbyła się w MCK.

Przebudowa kwartału rozpoczęła się 14 lipca.
ścioła oraz plac dolny – poniżej. Ich
łącznikiem będzie istniejąca skarpa,
na której wybudowane zostaną schody oraz specjalna pochylnia dla osób
niepełnosprawnych. Dodatkowo na
skarpie zostaną zainstalowane specjalne stopnie do siedzenia – tłumaczy Piotr Janik, naczelnik Wydziału
Inwestycji w rudzkim magistracie.
Natomiast na dolnym placu oprócz
podświetlonej fontanny, powstanie
także domek wodny, czyli obiekt nawiązujący pod względem architektonicznym do okolicznej zabudowy.
W domku będzie znajdował się mechanizm doprowadzający wodę do
fontanny, a na zewnątrz zamontowane zostaną podświetlone zegary. Przebudowany będzie również fragment
ul. Czapli. Ponadto, jezdnia od skrzyżowania z ul. Hlonda w kierunku zachodnim zostanie zmieniona na ciąg
pieszo-jezdny o długości ok. 85 m.
Przebudowane zostanie również
oświetlenie.
Agnieszka Lewko

– Poświęcenie, ryzyko i nieograniczona dyspozycyjność to nasza codzienność. Ta uroczystość i liczba wyróżnionych pokazuje, że w rudzkiej komendzie
wymagania te są spełniane wzorowo –
podkreślił insp. Piotr Kucia, zastępca
komendanta wojewódzkiego policji
w Katowicach. – Dziękuję Wam za podejmowany trud codziennej służby, za
poświęcenie, podejmowane przez Was
ryzyko i dyspozycyjność. Przekazuję
również słowa uznania i podziękowania
za codzienne wsparcie Waszym rodzi-

nom i bliskim oraz w sposób
szczególny chcę pozdrowić
emerytów policyjnych – dodał.
Jak co roku, święto policji
było także dobrą okazją do
przedstawienia sytuacji w rudzkiej jednostce oraz skomentowania odniesionych sukcesów,
a także prezentacji wyzwań, które
stoją przed przeszło 300 funkcjonariuszami, którzy służą w rudzkim garnizonie. Warto dodać, że w ubiegłym roku rudzka policja wszczęła 2664 postępowania, czyli aż o 881 mniej niż
w roku 2015. Od roku 2013 wzrasta też
wskaźnik wykrywalności przestępstw,
który w 2015 roku wyniósł 64,1 proc.,
a w roku 2016 – 69,4 proc. Wśród przestępstw kryminalnych najwięcej było
kradzieży mienia (502) oraz kradzieży
z włamaniem (306). Przestępczości gospodarczej dotyczyło 299 wszczętych
postępowań. – Dążymy do tego, aby
przestępczość była jak najmniejsza,
a sprawcy odpowiadali za swoje czyny,

Foto: UM Ruda Śląska/AW

Nowe oblicze Orzegowa

– W wyniku prac budowlanych powstanie nowa fontanna z pięcioma dyszami o powierzchni 31,25 m kw. Wymienione będzie także oświetlenie terenu – mówi Adam Nowak, rzecznik
prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.
– Ponadto ustawione zostaną elementy
małej architektury: ławki, pergole, trejaże, słup ogłoszeniowy, domek wodny,
pochylnie, siedziska betonowe, kosze
na śmieci, itp. – dodaje.
Prace będą prowadzone łącznie na
powierzchni prawie 12 tys. m kw.
W ramach nich nowe nawierzchnie ulicy powstaną z płyt i kostki granitowej.
Wykonawca zadba także o zieleń, która będzie zajmować ok. 36 proc. terenu. Co ważne, w ramach inwestycji
zostanie przebudowany teren w pobliżu kościoła pw. św. Michała Archanioła oraz przy ul. Czapli (pomiędzy budynkiem Centrum Inicjatyw Społecznych a parkingiem, który powstał
w ubiegłym roku). – W ten sposób powstaną połączone ze sobą dwie przestrzenie: tzw. plac górny – wokół ko-

MIASTO | 19.07.2017

co w efekcie podnosi poziom bezpieczeństwa obywateli. Z kolei ubiegły rok
dla policji w Rudzie Śląskiej to m.in. reorganizacja jej struktur, zmiany rejonów pracy dzielnicowych, powołanie
nowych grup w strukturach pionu kryminalnego, a co za tym idzie, lepsze wyniki w ściganiu sprawców – zaznacza
mł. insp. Grzegorz Strzęciwilk, komendant miejski policji w Rudzie Śląskiej.
Co ważne, w 2016 roku miasto dofinansowało Komendę Miejską Policji
kwotą ponad 300 tys. zł. Największa
część tych pieniędzy, bo aż 130 tys. zł,
przeznaczona została na dofinansowanie do zakupu czterech radiowozów, a
100 tys. zł na organizację dodatkowych
patroli. – W tym roku miasto przekaże
jeszcze więcej środków na tę współpracę, m.in. na dofinansowanie zakupu kolejnych radiowozów oraz dodatkowe
patrole i nagrody dla wyróżniających
się funkcjonariuszy – zapowiedział
Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy
Śląskiej.
AL
REKLAMA
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Gdzie kupić bilet na trzy miasta?

OGŁOSZENIA

| RUDA ŚLĄSKA

1 lipca KZK GOP wycofało papierowe bilety, obowiązujące na trzy miasta lub więcej. Teraz takie bilety
można kupić wyłącznie u kierowcy, w automatach biletowych oraz za pośrednictwem aplikacji. Zgłaszają
się jednak pasażerowie twierdzący, że nie zawsze u tych pierwszych bilety są dostępne.

informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro),
wykazu nieruchomości, położonej w Rudzie Śląskiej przy
ulicy Młyńskiej przeznaczonej do zbycia poprzez zamianę
nieruchomości pomiędzy Gminą Ruda Śląska, a osobą ﬁzyczną.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Foto: arch.

– Chciałbym poruszyć problem, jaki jest w kioskach oraz w autobusach w związku z biletami. Nie można nigdzie ich kupić. Jak mam
wobec tego dojechać z Chorzowa do Mikołowa do pracy? – zgłosiła
nam pani Daniela.
Obecnie bilety na trzy miasta i więcej w cenie 4,8 zł można zakupić u kierowcy i motorniczego oraz w automatach biletowych. Dodatkowo są one dostępne przez trzy darmowe aplikacje na telefony
komórkowe oraz w wersji elektronicznej na karcie ŚKUP (w tym
przypadku bilet jest tańszy od papierowego o 20 groszy, czyli kosztuje 4,6 zł na trzy i więcej miasta). Jeżeli chodzi o kierowców, to ci
mają obowiązek posiadania biletów do sprzedaży, a pasażerowie
muszą taki bilet posiadać. – Podczas kontroli np. punktualności czy
czystości, sprawdzamy również to, czy kierowca ma bilety do sprzedaży. Jeżeli nie, to na przewoźnika nakładana jest kara – zapewBilety na trzy miasta (i więcej) zostały na początku
nia Anna Koteras, rzeczniczka
lipca wycofane z kiosków oraz sklepów. Jak
prasowa KZK GOP.
tłumaczy swoją decyzję KZK GOP – cieszyły się
Ważne jest także to, że bilety
one najmniejszym zainteresowaniem ze strony
możemy bez obaw kupić na zapasażerów. – Miesięcznie sprzedajemy ok. 4-5 mln
pas, czy też skorzystać z tych na
sztuk wszystkich biletów, a w liczbie tej było tylko
trzy miasta lub więcej, które zaok. 350 tys. sztuk biletów na trzy miasta
kupiliśmy w przeszłości. Nie
– wyjaśnia Anna Koteras z KZK GOP.
tracą one bowiem ważności.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Bilety na trzy miasta można
zakodować m.in. na karcie ŚKUP.
– Jeżeli ktoś ma bilet sprzed kilku lat,
ale jego nominał jest niższy niż obecnie
obowiązujący, może dokupić bilet uzupełniający i dokasować go na daną
kwotę – podkreśla Anna Koteras.
Joanna Oreł

Barierek nie będzie

| GODULA

Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Goduli, która sugeruje, że przy ul. Joanny w pobliżu ﬁlii biblioteki powinny zostać
zamontowane barierki ochronne. – Ludzie często przechodzą w niedozwolonych miejscach, zwłaszcza kiedy chcą dostać się
na przystanek, czy do biblioteki – informuje pani Ewelina. – Nieopodal znajdują się już takie barierki, więc myślę, że dobrym
rozwiązaniem byłoby zamontowanie ich także w tym miejscu – dodaje.

Foto: AL

Jak się jednak okazuje, zdaniem urzędników instalacja barierek
nie jest konieczna, ponieważ teren ten nie zalicza się do miejsc
szczególnie niebezpiecznych dla pieszych. – Nie przewidujemy tam
montażu barierek, ponieważ robi się to przede wszystkim w celu zapobiegania wtargnięciom na jezdnię, głównie przez dzieci, co często było odnotowywane głównie w rejonie szkół – tłumaczy Adam
Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.
Konieczności montażu barierek przy ul. Joanny nie potwierdza
także rudzka policja, ponieważ zdaniem mundurowych nie występuje tam większe zagrożenie niż w innych, podobnych miejscach w
mieście. – Przez ostatnie półtora roku nie było tam wypadku z
Interwencja dotyczy tego odcinka przy ul. Joanny.
udziałem pieszego – wyjaśnia Arkadiusz Ciozak, oﬁcer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. – Mieliśmy jednak
zgłoszenie poprzez Krajową Mapę Zagrożeń o przekroczeniach rów prędkości w rejonie nr 20, ale nie ujawnił żadnego wykroczenia
prędkości w rejonie nr 14 i w to miejsce były wysyłane patrole dro- dotyczącego przekroczenia dozwolonej prędkości – dodaje.
gówki. Patrol z Wydziału Ruchu Drogowego dokonał także pomiaAgnieszka Lewko

informuje o wywieszeniu na tablicy ogtoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda
Śląska o oznaczeniu geodezyjnym nr: 4.3-999/18 i 4.3-1000/18
o łącznej powierzchni 463 rn’, KW GL1S/0002011717 położonej
w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pawła, przeznaczonej do zbycia
poprzez zamianę na nieruchomość stanowiącą własność
Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób ﬁzycznych, w
trybie art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z
późno zm.).

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 nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ruda
Śląska, położonej w Rudzie Śląskie) w rejonie ulicy Szyb
Barbary, oznaczonej jako działka nr 4.4-511/27 o powierzchni
114 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi
księgę wieczystą KW Nr GL1S/00020049/9, która zostanie
sprzedana na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby
prawnej.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. w okresie od
13.07.2017 r. do 04.08.2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Noworudzkiej, własności
Skarbu Państwa, stanowiącej działkę oznaczoną numerem
geodezyjnym 749/485 o powierzchni 5918 m2, k. m. 5
obręb Ruda, GL1S/00014838/2, która zostanie sprzedana
w trybie przetargowym z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol na planie
PU2 – tereny produkcyjno-usługowe). Cena wywoławcza
nieruchomości do przetargu wynosi 281.000,00 zł (netto).
REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl
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Uratował
mamie życie

Szpital Miejski 

Wyróznienia te otrzymały: Irena
Włodarczyk – pracująca na co dzień jako pielęgniarka oddziałowa w Izbie
Przyjęć Szpitala Miejskiego w Bielszowicach, Grażyna Dobrowolska – pielęgniarka oddziałowa Oddziału Ginekologicznego Szpitala Miejskiego w Goduli oraz Maria Fliegel i Urszula Gasper
z Oddziału Otolaryngologicznego rudzkiej placówki.
– To wyróżnienie jest bardzo miłe, ale
ja wyznaję zasadę, że w życiu zawsze
trzeba robić swoje najlepiej jak potrafisz, niezależnie od tego, czy ktoś to do-

Foto: arch.

Foto: arch.

Wykonują trudny, wymagający
poświęceń, zawód. Podchodzą do
niego z ogromną pasją i zaangażowaniem – z korzyścią dla pacjentów. Cztery rudzkie pielęgniarki
zostały w tym roku wyróżnione
prestiżową statuetką „Diamentowy Czepek”.

Foto: arch.

Diamentowe
czepki dla
pielęgniarek

M.in. pielęgniarki Maria Fligel, Grażyna Dobrowolska i Urszula Gasper znalazły się w gronie nagrodzonych.
cenia, czy nie – mówi Maria Fliegel.
– W zawodzie pracuję od 42 lat. Zaczynałam w Bielszowicach na Oddziale
Noworodkowym. Na położnictwie przepracowałam 13 lat, potem przez kolejnych 21 lat jako instrumentariuszka na
laryngologicznej sali operacyjnej, by
ostatecznie trafić na Oddział Laryngologiczny. Lubię działać, dlatego zawsze
chciałam zostać pielęgniarką, nigdy
nie widziałam się w pracy za biurkiem,
kiedyś jednak miałyśmy więcej czasu
dla pacjentów, teraz niestety więcej jest
pracy przy komputerze i papierkowej

roboty – wspomina uhonorowana statuetką „Diamentowy Czepek 2017” rudzka pielęgniarka. – Każdy dzień przynosi
nowe wyzwania dlatego lubię swoją
pracę – tłumaczy Grażyna Dobrowolska. – Uczciwość, cierpliwość
i dyscyplina oraz przywiązanie i sympatia do pacjentek są bardzo ważne.
Trzeba ich słuchać i razem z nimi umieć
przeżywać chorobę, często w ciężkich
chwilach wspierając psychicznie – dodaje pielęgniarka, która w Szpitalu
Miejskim w Rudzie Śląskiej przepracowała blisko 40 lat.

Deficyt pielęgniarek i to nie tylko
w polskiej służbie zdrowia, odczuwany
jest od kilku lat. Jak wynika z danych
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, na 1 tys. mieszkańców w Polsce
przypada zaledwie 5,2 pielęgniarki. To
jeden z najniższych wskaźników w całej Unii Europejskiej. Statuetki „Diamentowy Czepek” od dwóch lat przyznaje Okręgowa Izba Pielęgniarek i
Położnych w Katowicach na uroczystej
gali z okazji Międzynarodowego Dnia
Pielęgniarki i Położnej.

Joanna Oreł

9-letni Denis z Rudy Śląskiej wezwał karetkę do nieprzytomnej matki, chorej na cukrzycę. Mądra postawa chłopca prawdopodobnie uratowała kobiecie życie.
W niedzielny poranek (16 lipca) zespół
ratowników dyżurujący w Stacji Ratownictwa Medycznego w Rudzie Śląskiej otrzymał z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) wezwanie do 44-letniej pacjentki z
Rudy Śląskiej. W zawiadomieniu podano:
„bez kontaktu, oddycha”. Na miejscu na ratowników czekał 9-letni Denis. To on wezwał pomoc do swojej mamy. Okazało się,
że chorująca na cukrzycę kobieta popadła w
śpiączkę cukrzycową. Gdyby Denis nie wezwał pomocy, to cała sytuacja mogła się
skończyć tragicznie. – Chłopca zaniepokoiło, że mama śpi i nie chce się obudzić. To
trwało kilkanaście minut. Chciał zadzwonić
do kogoś z rodziny, ale nie mógł odblokować
telefonu matki, a na karcie swojego nie miał
już ani jednej minuty. Zadzwonił więc na numer 112, na który połączenia są bezpłatne –
relacjonuje Aniela Lepiorz, pielęgniarka
Państwowego Ratownictwa Medycznego i
kierownik zespołu.
Ratownicy, po otrzymaniu zgłoszenia od
Denisa, wyjechali do akcji w kodzie pierwszym. 
JO
OGŁOSZENIA

Ulica Janasa
– deptak czy przejazd?
Trwają konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji
ul. Janasa. Pełnoletni  mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą opowiedzieć się za jednym z dwóch poddanych pod głosowanie
wariantów zagospodarowania tego terenu. Pierwszy zakłada całkowitą przejezdność drogi, drugi – budowę deptaka
na odcinku od ul. Smołki do ul. Wolności. Wszelkie informacje dotyczące konsultacji oraz wymaganą do głosowania ankietę można znaleźć na stronie www.rudaslaska.pl/
janasa. Konsultacje potrwają do 4 sierpnia.

Intermarche Halemba poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku
rzeźnik-wędliniarz. Praca jednozmianowa, w stabilnej firmie. Dobre warunki
zatrudnienia. Prosimy składać CV na kasie głównej lub mailowo na adres
kadry.ruda.sl2@intermarche.pl.

Więcej informacji pod numerem tel. 572 726 348

www.wiadomoscirudzkie. pl
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OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy 1 Maja z
przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

1. 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 Skarbu Państwa położona w Rudzie ŚląskiejWirku przy ul. 1 Maja – działka nr 2771/214 o pow. 708 m2 użytki Bz, RIVb,
obręb Nowa Wieś km. 1, zapisana w księdze wieczystej nr GL1S/00004296/7
(działy III i IV są wolne od wpisów).
Wojewoda Śląski Zarządzeniem nr 95/17 z dnia 29 marca 2017 r. udzielił zgody Prezydentowi Miasta Ruda Śląska na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska nieruchomość stanowi teren zabudowy usługowej z
podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne takie jak: centra wystawiennicze wraz z zapleczem serwisowym (symbol planu UK2).
3. Działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie lasu i zabudowy usługowej, posiada regularny kształt, jest porośnięta trawą i krzewami.
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych.
Dojazd do działki z drogi publicznej ul. 1 Maja może odbywać się poprzez drogę zlokalizowaną na działkach nr: 3645/210, 3643/210, 3641/210 (ul. Hansa
Liebherra) oraz przez działkę nr 195/6 – stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a następnie
poprzez działkę nr 228/6 własności Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice, po uprzednim uzyskaniu stosownych tytułów prawnych uprawniających do korzystania z
wyżej wymienionych nieruchomości.
3. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 92.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od
towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2017 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II.
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 23.08.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości
4.600,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

Poziomo: 1 – pogłębiarka rzeczna, 5 –
ozdobny w pierścionku, 8 – podmokła
łączka w górskim lesie, 9 – ubiór, 11 –
rodzaj ornamentu, 12 – miła woń, 15 –

dowódca kozaków, 17 – tytuł ﬁlmu polskiego, 20 – w oknie celi, 21 – papuga
z Nowej Zelandii, 24 – wytworny sklep,
25 – umartwianie się, 28 – rotor, 29 – zwo-

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Iga Orlińska
córka Kamilii i Marka
ur. 1.07. (3400 g i 56 cm)

Szymon Żurawski
syn Sylwii i Dariusza
ur. 3.07. (3140 g i 54 cm)

Małgorzata Pieczonka
córka Doroty i Tadeusza
ur. 4.07. (3250 g i 56 cm)

Łucja Frątczak
córka Klaudii i Pawła
ur. 3.07. (3095 g i 56 cm)

Filip Kula
syn Izabeli i Damiana
ur. 7.07. (3930 g i 55 cm)

Wojciech Bogurski
syn Karoliny i Piotra
ur. 6.07. (4075 g i 60 cm)

Kacper Konopka
syn Wiktorii i Sebastiana
ur. 6.07. (3450 g i 51 cm)

Milena Chorążewicz
córka Katarzyny i Artura
ur. 8.07. (3566 g i 55 cm)

Karol Polnicki
syn Marleny i Jakuba
ur. 11.07. (4010 g i 62 cm)

Kacper Szega
syn Agnieszki i Marcina
ur. 11.07. (3270 g i 59 cm)

Fabian Knera
syn Anny i Krzysztofa
ur. 11.07. (3580 g i 55 cm)

Liliana Franiel
córka Patrycji i Sławomira
ur. 11.07. (3330 g i 53 cm)

Aurelia Kroczek
córka Marioli i Mateusza
ur. 9.07. (3700 g i 56 cm)

Dorian Woźnica
syn Karoliny i Marka
ur. 12.07. (3550 g i 55 cm)

REKLAMA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

lennik ekstremizmu, 32 – bezansztaksel,
33 – pieszczota, 36 – ziomek, 39 – cietrzew w okresie godów, 42 – szybko rosnące drzewo, 43 – w oknie celi, 45 – daw.
os. wiejskie, 46 – długa nudna przemowa,
47 – pomost.
Pionowo: 1 – w starym żelazku, 2 – gat.
papugi, 3 – gorzknik, surowce zielarskie, 4
– pierw. chem., 5 – mały wyścigowy samochód, 6 – gra w orkiestrze, 7 – związek
organiczny, 10 – damga, znak na monetach tureckich, 13 – w staroż. Grecji peruka aktorów gr., 14 – Przylądek na Antarktydzie, 16 – zespół rockowy, 17 – gat.
palmy, 18 – jesienny kwiat, 19 – ptak błotny z rodz. siewek, 21 – klej rybi, 22 – nieżyt nosa, 23 – osłona przed deszczem, 26
– rodzaj ubezpieczenia, 27 – hetycka bogini, 30 – kuzyn kaczki, 31 – skrót na receptach, 34 – „psie wyspy”, 35 – futrzany
szal, 37 – amortyzator, 38 – jez.
w Afryce, 40 – niejedna w banku, 41 – sieć
do połowu ryb, 44 – ignam, pochrzyn.
Hasło krzyżówki nr 26 brzmiało: Ambicje są drogami spokoju. Nagrodę otrzymuje Justyna Janczyk. 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 (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki.
Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu.
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25-lecie „Wiadomości Rudzkich”

OGŁOSZENIA

Spacerem po archiwum „WR”
Dziś w ramach jubileuszowego
dodatku, który przygotowujemy z okazji
przypadających w tym roku 25. urodzin
„Wiadomości Rudzkich”, publikujemy
serię rysunków z pejzażami Rudy
Śląskiej, które zamieszczaliśmy w naszym
tygodniku w roku 1995. W pracach pana
Rygalskiego mogliśmy zobaczyć m.in.
obiekty i krajobrazy z poszczególnych
dzielnic naszego miasta. Zobaczcie jak
wygląda Ruda Śląska na szkicach!

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu nieruchomości
gruntowych znajdujących się w Rudzie
Śląskiej, w rejonie ulicy Alojzego
Jankowskiego, które zostaną oddane
w dzierżawę, na okres 9 lat, w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego z
przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne
nr 2, 21, 25, 26, 27.

Stary dom przy ul. Pordzika w Bykowinie
(„WR”, 7.06.1995 r.).

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
informuje

Budynek poczty w Wirku.
(„WR”, 22.11.1995 r.).

Dawna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kochłowicach („WR”, 23.08.1995 r.).

Wieża ciśnień w Wirku
(„WR”, 19.04.1995 r.).

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu nieruchomości
gruntowej znajdującej się w Rudzie
Śląskiej, w rejonie cmentarza przy ul.
Porębskiej, która zostanie oddana w
najem w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego w okresie Święta
Wszystkich Świętych tj. od 27.10.2017 r.
do 5.11.2017 r. z przeznaczeniem na
prowadzenie handlu.    

ZŁOTE GODY

Danuta i Eugeniusz Misiakowie.

Maria i Jerzy Nowakowie.

Helena i Helmut Przełączkowscy.

Łucja i Jerzy Przygodzcy.

Joanna i Robert Roszczykowie.

Maria i Stanisław Serwońscy.

Krystyna i Eugeniusz Targoszowie.

Beata i Paweł Wroblowscy.
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

Teresa i Stanisław Wróblowie.

Anna i Kazimierz Zduńscy.

Łucja Wilczak z prezydent Grażyną Dziedzic.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości gruntowej
znajdującej się w Rudzie Śląskiej w rejonie
ulicy Wolności, która zostanie oddana w
najem z przeznaczeniem pod istniejące
garaże murowane.
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W ostatnią sobotę lipca (29.07.2017 r.) o godz. 21.00 na trasę wyruszy ponad 1000 uczestników tegorocznego półmaratonu.
Przed jego rozpoczęciem na miejskim rynku odbędzie się koncert znanego rapera Mezo, który również wystartuje w zawodach. Dla uczestników półmaratonu przygotowano też inne niespodzianki. Wśród nich będzie m.in. medal w kształcie zabytkowego dworca kolejowego w Chebziu oraz koszulki sportowe z nadrukiem imion poszczególnych zawodników. Impreza
będzie transmitowana na żywo w Internecie.

Rudzki Półmaraton
Industrialny po raz trzeci
Aktualnie na listach startowych widnieje już ponad tysiąc nazwisk zawodników. – Elektroniczne
zapisy zostały już zamknięte, teraz zgłoszenia możliwe będą już tylko w biurze zawodów w dniu biegu
– podkreśla August Jakubik, rudzki ultramaratończyk i zarazem jeden ze współorganizatorów imprezy.
Organizatorzy dla wszystkich uczestników i gości szykują szereg niespodzianek i ciekawych wydarzeń, by pobyt w Rudzie Śląskiej wspominali jak
najmilej. Niewątpliwie jedną z takich atrakcji będzie koncert znanego rapera Mezo. – Tego dnia
najpierw o godz. 19.00 zagram koncert na rynku,
a następnie pobiegnę z uczestnikami półmaratonu.
Zapraszam 29 lipca do Rudy Śląskiej – zachęca Jacek MEZO Mejer. Koncert artysty to nie wszystko.
Co czeka jeszcze biegaczy w Rudzie Śląskiej? Podobnie jak przed rokiem cały bieg za pośrednictwem kilku kamer będzie transmitowany na żywo
w Internecie oraz na telebimie znajdującym się
na rynku. – Ubiegłoroczna transmisja cieszyła się
w sieci dużą oglądalnością, stąd decyzja o powtórzeniu tego przedsięwzięcia – informuje August
Jakubik, dyrektor biegu.
Kolejna niespodzianka na zawodników czekać
będzie w pakietach startowych. Mowa tu o pamiątkowej koszulce. – Będzie to techniczna koszulka
„na ramiączkach” z nadrukowanym własnym imieniem bądź pseudonimem. Z pewnością każdy z biegaczy wykorzysta ją później podczas letnich treningów – komentuje August Jakubik. Również cieka-

wie przedstawia się projekt medalu, który otrzymają zawodnicy na mecie biegu. W tym roku medal
przedstawia zabytkowy dworzec kolejowy w Rudzie Śląskiej-Chebziu i będzie właśnie w kształcie
zabytkowego budynku.
Rudzki Półmaraton Industrialny to także interesująca trasa. Zawodnicy uczestniczący w III Rudzkim Półmaratonie Industrialnym przebiegać będą
w pobliżu zabytków poprzemysłowych. Trasa biegu została poprowadzona na 7 km pętli. – Zawodnicy pobiegną ulicą Niedurnego w kierunku Wirku,
a start i meta biegu znajdą się na rudzkim rynku –
mówi August Jakubik. – Trasa uzyskała w ubiegłym
roku atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Będzie on ważny jeszcze przez cztery lata – dodaje.
Oprócz dystansu półmaratońskiego, na którym
odbędzie się główna rywalizacja biegaczy, zawodnicy wystartują na dystansie 7 km oraz w rywalizacji nordic walking. Ponadto, podobnie jak przed
rokiem, w ramach imprezy odbędzie się bieg na
szpilkach. – Dla najlepszych, którzy wezmą udział
w tej zabawie, również przygotowane zostaną nagrody. Bieg odbędzie się na dystansie kilkuset metrów, a udział w nim będą mogli wziąć także panowie. Warunek jest jeden – każdy uczestnik cały dystans musi przebiec na szpilkach, które na mecie
nie mogą być zniszczone. Minimalna długość obcasa to 7 cm – wyjaśnia Krzysztof Piecha, naczelnik
Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. Zapisy do udziału w tym biegu będą prowadzone tuż przed nim, na placu Jana Pawła II.

PROGRAM DNIA
Scena na pl. Jana Pawła II:
15.00-16.00 zumba
16.45-17.40 występy najzdolniejszych rudzkich wokalistów
młodego pokolenia
17.40-17.50 dekoracja biegów dla dzieci

19.00-20.00 koncert Mezo
20.30
20.40-20.50
00.00
1.00

dekoracja biegu w szpilkach
wspólna rozgrzewka uczestników półmaratonu i biegów
towarzyszących
dekoracja półmaratonu i biegów towarzyszących
zakończenie imprezy

pl. Jana Pawła II:
16.00-19.00 znakowanie rowerów przez Straż Miejską
16.00-16.45 Biegi dla dzieci
17.00-19.00 Spotkanie z bokserem Robertem Talarkiem
20.10-20.30 Bieg w szpilkach

Start Półmaratonu: 21.00
Start biegu na 7 km i nordic walking: 21.15

Rudzki Półmaraton Industrialny po raz pierwszy
odbył się w Rudzie Śląskiej 1 sierpnia 2015 r. Ubiegłoroczna edycja, która miała miejsce 6 sierpnia,
zgromadziła na starcie ponad 800 biegaczy. Dystans półmaratoński ukończyło 583 zawodników.
Wśród uczestników zawodów znalazło się 226 rudzian. Nie zabrakło również zawodników z innych
miast województwa śląskiego, a nawet biegaczy
z Krakowa, Wrocławia oraz Poznania. Na dystan-

sie półmaratońskim najlepsi okazali się Kenijczycy. Wśród mężczyzn wygrał Kamau Wilson Wambugu (1:10:18), natomiast wśród kobiet wygrała
Matebo Ruth Chemisto (1:17:31). Pierwsze miejsce w biegu na 7 km zajęli Zita Kacser (27:27) i Jan
Kudłuczka (24:45), a w konkurencji nordic walking Anna Zaczyńska i Krzysztof Skiba. Z kolei
najlepszymi rudzianami okazali się Katarzyna Czyż
i Artur Rosiński.
TK
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TRASA RUDZKIEGO PÓŁMARATONU INDUSTRIALNEGO

BIURO ZAWODÓW
Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w hali sportowej MOSiR przy ulicy Hallera 14 A.
Czynne będzie w dniu zawodów, 29 lipca, w godz. od 12.00 do 20.00. W Biurze Zawodów
czynny będzie depozyt od godz. 15.00 do 1.00.
Podczas weryﬁkacji zawodników w Biurze Zawodów niezbędny będzie dowód osobisty lub
inny dokument potwierdzający tożsamość. W hali do dyspozycji zawodników udostępnione
zostaną toalety oraz prysznice.

BIEGI DLA DZIECI
Odbędą się na pl. Jana Pawła II (rynek) na następujących dystansach:
• dystans 300 metrów, rocznik 2009 i młodsi
• dystans 600 metrów, rocznik 2008 – 2005
• dystans 900 metrów, rocznik 2004 – 2002
Dla wszystkich uczestników drobne upominki.

TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PROFIL TRASY

Pod adresem: http://lajfytv.pl/polmaraton prowadzona będzie relacja tv na żywo z trasy
biegu. Wcześniej, od godz. 15.00 relacjonowane będą wydarzenia na rynku.

PARKINGI
Dzięki uprzejmości Huty Pokój do dyspozycji zawodników przygotowany zostanie duży
parking znajdujący się przy ul. Niedurnego
na wysokości Huty Pokój. Kolejny duży parking znajduje się z tyłu budynku Przychodni
Specjalistycznej przy ul. Niedurnego 50 D.
Ponadto będzie można skorzystać z licznych
ogólnodostępnych parkingów. Miejsca parkingowe zostały zaznaczone na załączonej
mapie.

UWAGA! ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
29 lipca od godz. 21.00 do godz. 0.00 wystąpią następujące zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej:
Przystanek autobusowy o nazwie „RUDA
ŚLĄSKA NOWY BYTOM URZĄD MIASTA” zostanie tymczasowo przeniesiony na ul. Parkową.
Przystanek ten będzie obsługiwał podróżnych dwukierunkowo (na dwóch stanowiskach przystankowych), tj. jadących w kierunku Rudy Śląskiej-Chebzia oraz jadących

w kierunku Rudy Śląskiej-Wirku.Ponadto
przystanek ten dla wszystkich autobusów jadących kierunkowo do Rudy Śląskiej-Chebzia
na czas biegu przejmuje zadanie przystanku
autobusowego o nazwie „RUDA ŚLĄSKA –
NOWY BYTOM CENTRUM” usytuowanego
przy ul. Czarnoleśnej, który ze względu na zamknięcie ul. Objazdowej nie będzie obsługiwał podróżnych jadących w kierunku Rudy
Śląskiej-Chebzia.

R����� I��������� S����������

R�������: U���� M����� R��� Ś�����, ��. J��� P���� II 6 R��� Ś�����

29 lipca od godz. 20.00 do godz. 01.00 wystąpią następujące zmiany w ruchu drogowym:
• Dla ruchu zamknięta zostanie ul. Damrota, Markowej, Objazdowa, Oﬁar Katynia,
Kupiecka i Niemcewicza oraz ul. Obrońców Westerplatte na odcinku od ronda
przy ul. 1 Maja do ronda przy ul. Niedurnego.
• Dla ruchu zamknięta zostanie ul. Niedurnego na odcinku od skrzyżowania
z ul. Czarnoleśną i Chorzowską do
ul. Hallera. Ruch będzie poprowadzony
objazdem ul. Parkową.
• Ul. Niedurnego od ronda przy ul. Obrońców Westerplatte do skrzyżowania
z ul. Czarnoleśną i Chorzowską będzie
jednokierunkowa z kierunkiem jazdy
w stronę Chebzia.
• Ul. Katowicka od ul. Niemcewicza do ul.
Dąbrowskiego będzie zawężona, ruch
odbywać się będzie wahadłowo.

•
•

•

•
•

•

Ul. Dąbrowskiego będzie jednokierunkowa z kierunkiem ruchu w stronę ul.
Katowickiej.
Ul. Teatralna będzie jednokierunkowa
z kierunkiem jazdy w stronę ul. Dąbrowskiego. Postój taksówek zostanie przeniesiony na drugą stronę ulicy.
Wyłączony zostanie prawy pas ul. 1 Maja od ul. Teatralnej do ul. Targowej oraz
od wyjazdu na wysokości nr 216 do ul.
Hallera.
Ul. Hallera będzie jednokierunkowa
z kierunkiem jazdy w stronę ul. 1 Maja.
Zamknięta dla ruchu będzie również
droga wewnętrzna za C.H. Domino. Służby kierujące ruchem umożliwią dojazd
do budynków przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i 32.
Uwaga! Na ul. Parkowej od godz. 18.00
do 0.00 wyłączone z parkowania zostaną
miejsca postojowe znajdujące się wzdłuż
ulicy.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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EKOwiadomości

Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na jej wyprodukowanie wystarcza zaledwie jedna sekunda, średni czas zużycia to ok. 25 minut, a czas całkowitego rozkładu to blisko 400 lat. Mowa oczywiście o torbach foliowych, które otaczają nas praktycznie
wszędzie. Choć przydatne do noszenia zakupów, po ich wypakowaniu stają się praktycznie bezużyteczne.

„Zimna wojna” z „foliówkami”

„Foliówki” najczęściej kończą swój
żywot zaraz po wypakowaniu ich zawartości. Niepotrzebne trafiają najczęściej na składowiska. Zgodnie ze statystykami mieszkańcy całej Unii Europejskiej zużywają rocznie ok. 100 miliardów toreb. Idąc dalej, każdy z nas
zużywa ich ok. 200 rocznie. Co minutę
na starym kontynencie wyrzucamy 190
tysięcy „foliówek”. Niestety zaledwie
7 proc. z nich trafia do ponownego
użycia.
Reklamówki są wszechobecne w naszym życiu. Nauczyliśmy się korzystać
z nich nawet wtedy, kiedy spełnią swoją podstawową funkcję. Dajemy im
„drugie życie”, używając np. jako worków na śmieci lub rezerwową torbę
„na cokolwiek”. Niestety nawet jeśli
uda nam się w ten sposób przedłużyć
żywotność toreb, na końcu i tak trafią
one na składowisko odpadów, a nie
zgodnie ze swoim przeznaczeniem do
recyklingu. „Foliówki” możemy spotkać też w lasach, na stokach i w wodzie.
Zanieczyszczenie plastikowymi torbami możemy już nawet nazwać „foliową epidemią”. Poprzez niekontrolowane wyrzucanie toreb, co roku do
oceanów trafia ich blisko 8 milionów
ton. Cechą charakterystyczną tych
opakowań jest przede wszystkim ich
znikoma waga, co niestety ma znaczący wpływ na swobodne przemieszczanie. Tylko w roku 2014 z powodu
śmieci w morzach i oceanach zginęło
100 tysięcy ssaków morskich i żółwi
oraz ptaków.
Odpady zaczynają swoją wędrówkę
na lądzie, a następnie unoszone przez
wiatr trafiają do wód. Podczas wielotygodniowej wędrówki, niesione prądami morskimi trafiają w sam środek
morskiego pustkowia.
Człowiekowi udało się zrobić coś,
co tak naprawdę nie jest możliwe. Na
środku Pacyfiku – wodnym pustkowiu
– stworzył siódmy kontynent, czyli
wysypisko śmieci z tworzyw sztucznych. „Śmieciowa wyspa” – Great Pacific Garbage Patch – rozciąga się
w północnej części Oceanu Spokojne-

go pomiędzy Hawajami a Kalifornią.
Przypuszczalne rozmiary są dwa razy
większe niż powierzchnia Teksasu. US
Navy (marynarka wojenna Stanów
Zjednoczonych) szacuje, że ilość pływających tam odpadów może wynosić
nawet 3 mln ton.
Tworzywa sztuczne nie są ani pasywne, ani obojętne. Przemierzając
z lądu do morza zabierają ze sobą metale ciężkie i odpady organiczne. Plastik pod wpływem działania wody,
a także promieniowania słonecznego
zamienia się w cząstki i jest pochłaniany przez zooplankton, który stanowi
pożywienie m.in. dużych ssaków morskich.
Unia Europejska od lat stara się walczyć z tym problemem. W 2015 roku
wydano dyrektywę, zgodnie z którą
nakazuje się państwom członkowskim
ograniczenie zużycia toreb foliowych.
Zgodnie z założeniami dyrektywy do
końca 2019 roku zużycie na jedną osobę w ciągu roku nie może być większe
niż 90 sztuk. Do 2025 r. wskaźnik ten
ma spaść do 40 sztuk. Ograniczeniami
mają być objęte jedynie lekkie torby
foliowe, czyli np. te, które często wy-

dawane są przy kasie. W przypadku
cienkich toreb, do których pakowana
jest zazwyczaj żywność, będą one mogły być wyłączone z regulacji, ale tylko pod warunkiem, że będzie to zapobiegać marnowaniu żywności.
W chwili obecnej w naszym polskim
rządzie toczy się ostry bój o „foliówki”. Zgodnie z nowymi założeniami
ustawy o opakowaniach wynika, że za
torby foliowe już od 1 stycznia 2018
roku możemy płacić nawet 1 zł. Przeciwni temu rozwiązaniu są jednak
przedsiębiorcy, którzy domagają się
zmiany przepisów dopiero od 2019 roku. Niemniej jednak już dziś każdy
z nas powinien zastanowić się, czy reklamówka, po którą tak łatwo sięgamy
w sklepie, jest nam aż tak niezbędna?
Na przykładzie takich państw jak Irlandia, Niemcy, czy Węgry widać, że
skutecznym „hamulcem” jest właśnie
tzw. opłata recyklingowa, którą uiszcza każdy użytkownik.
W Irlandii przed wprowadzeniem
opłaty za reklamówki zużywano ok.
330 sztuk torebek na osobę. Po wprowadzeniu opłaty w 2002 r., która wyniosła 22 centy za sztukę (ok. 1 zł),

wskaźnik ten spadł, aż o 95 proc.!
Jeszcze dalej w swych działaniach
na rzecz walki z torbami foliowymi
posunęły się Chiny, w których zużycie
szacuje się na 3 miliardy w ciągu dnia.
Od czerwca br. nie wolno używać tam
toreb cieńszych niż 0,025 mikronów
(np. worki śniadaniowe). Firmom,
które
złamią
zakaz
grożą
wysokie grzywny, a nawet konfiskata
towaru i przepadek zysków.
To, ile odpadów trafi do środowiska,
zależy tak naprawdę od nas samych.
Sprawny recykling, a przede wszystkim segregacja, która zaczyna się
w naszych domach, to podstawa. Wiele
odpadów to po prostu surowce wtórne,
które można ponownie wykorzystać.
Warunek jest jeden – nasza decyzja,
świadoma postawa wobec środowiska
naturalnego.
Pomyśl, zanim poprosisz w sklepie
o jednorazówkę. Zabieraj ze sobą na
zakupy torby wielokrotnego użytku.
Nie kupuj towarów w zbędnych opakowaniach. Ochrona środowiska zaczyna się od Ciebie, to Twój codzienny
wybór, Twoja i moja postawa….
Agnieszka Kominek
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KUPIĘ AKCJE
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA
TEL. 510-806-072

| 519-700-062

NAJWYŻSZE CENY | BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA | UMOWY
ZAWIERANE W KANCELARIACH NOTARIALNYCH | GOTÓWKA OD RĘKI

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna
ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

• Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej
i II stopnia stomatologii zachowawczej
• Profilaktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

Usługi
Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-0401.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
Remonty mieszkań i łazienek dla
osób niepełnosprawnych. Tel. 512-121532.
Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.
Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
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łazienek, remonty. Tel. 32 307-20-99,
784-699-569.
Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512-549-097.
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 32 260-0033. Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp. z o.o.

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, pilne. Tel. 502-107-384.

Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.

Atrakcyjne oferty kawalerek,
dwupokojowych, trzypokojowych
na Bykowinie, Halembie, Wirku, Kochłowicach, dobre ceny, zadzwoń
sprawdź aktualną ofertę LOKATOR,
tel. 793-017-323.

Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 503-574-985.
Kompleksowe remonty mieszkań,
łazienek. Kafelkowanie, malowanie, tapetowanie. Instalacje wodne, elektryczne. Regipsy. Tel. 509-486-250.

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

Nieruchomości

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

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405. ANEL.

Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.

Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780116-672.
Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie

Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605-109-517.

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.

od 330.000 zł. WIREK, ul.
Jankowskiego 107 m2 od 350 000 zł.
HALEMBA ul. Solidarności od 74 m2
cena od 255 000 zł. Pomagamy
uzyskać kredyt hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691 523 055.

Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
189 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Halemba, dwupokojowe, 46 m2,
115 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Halemba, dom 200 m2, 339 tys.,
www.ANEL.pl tel. 502-052-885.
Bielszowice, trzypokojowe, 53
m2, 135 tys., www.ANEL.pl. Tel. 502052-885.
Wirek, dwupokojowe, 30 m2, 75
tys., www.ANEL.pl. Tel. 502-052885.
Atrakcyjne domy szeregowe:
RUDA 1 – 82 m2 od 270.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 cena

KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887-877189.
Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej- Bielszowicach, cena 450 tys.
do negocjacji, tel. 601-934-091,
667-588-400.
Sprzedam kawalerkę 38 m2, c.o.,
Godula. Bez pośredników. Tel. 790241-963.
Do wynajęcia pokój. Tel. 32 242-0628.
Sprzedam garaż blaszany (Ruda
1). Tel. 691-555-000.
Sprzedam lub zamienię mieszkanie w Kochłowicach. Tel. 502-510460.
Do wynajęcia mieszkania i kwatery pracownicze również dla obcokrajowców. Dzielnica Nowy Bytom,
ul. Niedurnego i Wirek, ul. Dąbrowskiego. Tel. 725-025-008. Rozmawiamy po rosyjsku.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel.
507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów, skup samochodów
wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-

a

Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA.
Tel. 733-031-261.
SKUP AUT wszystkich marek,
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634,
502-865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan
obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-049-833.
Skup zużytych akumulatorów
i felg aluminiowych. Tel. 697-646492.
Skup samochodów na części. Tel.
697-646-492.
Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,60 za kg.
Odstąpię zbiornicę z możliwością
współpracy z recyklingiem. DOBRA
CENA AKUMULATORÓW. TANIE
OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097300. Ruda Śląska – Chebzie ul. Kokotek 52. Dysponujemy dużym placem
z garażem i kanałem do samochodów ciężarowych.

Praca
Studio Fryzjerskie Damian Duda
przyjmie uczniów do praktycznej
nauki zawodu ,,Zostań Mistrzem”.
Tel. 32 340-85-75, 606-804-990. Zapraszamy.
Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech. Tel. 32 271-09-66
781-989-873.
Firma budowlana BEDAMEX
zatrudni pracowników budowlanych doświadczenie min 2 lata,
tel. 601-504-030 w godz. 7-16, 32
242-24-11.

Różne
Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel.
607-912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel.
507-851-852.

FIRMA POGRZEBOWA BOTOR

Kupię wszelkie starocie porcelanę, szkło, zegary, figurki, obrazy.
Tel. 603-280-675.

o dokonywanie

Zaginęła legitymacja studencka
o nr 130938. Kontakt, tel. 32 24264-92.

opłat

PRACA DLA

uprzejmie prosi

a
a

634, 502-865-808.

zaległych grobów

na cmentarzach komunalnych
przy ulicy 1-go Maja w Halembie
oraz przy ulicy Porębskiej w Rudzie 1.
W przypadkach stwierdzenia braku
opłaty przez wiele lat, będziemy groby

sukcesywnie likwidować.
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OPIEKUNEK

OSÓB STARSZYCH
W NIEMCZECH
do 1500 € ,,na rękę”

+ PREMIE

32 395 88 83

www.ajpartners.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl 

Szczere wyrazy współczucia
dla ks. dr. Krzysztofa BĄKA
Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej
w trudnych chwilach po śmierci

MATKI

składają
dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących
się w Rudzie Śląskiej, w rejonie ulicy Porębskiej,
które zostaną oddane w dzierżawę, na okres 3 lat,
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z
przeznaczeniem na cele rolnicze.
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Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II
piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych
znajdujących się w rejonie ulicy: Wireckiej, która zostanie oddana w
dzierżawę z przeznaczeniem pod: uprawy rolnicze.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Halembie w
rejonie ulicy Rolniczej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe
stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Halembie w
rejonie ulicy Rolniczej, zapisane na karcie mapy 1, obręb Halemba:
1. o powierzchni 128 m2,
oznaczona numerem geodezyjnym 1284/86, KW nr GL1S/00020817/4,
2. o powierzchni 209 m2,
obejmująca tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 2358/95 o powierzchni 97 m2, użytek „RV”, KW nr GL1S/00041614/4,
– 1283/86 o powierzchni 108 m2, użytek „RV”, KW nr GL1S/00020817/4,
– 563/86 o powierzchni 4 m2, użytek „Bp”, KW nr GL1S/00020817/4.
Działy III i IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów. Działki objęte są umowami
dzierżawy zawartymi do dnia 30.09.2019 r. (na działce nr 1283/86 znajdują się nakłady dzierżawcy). Nabywcy nieruchomości w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
gruntu wejdą w prawa i w obowiązki wydzierżawiającego.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki figurują
jako MNU1- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła.
Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej (w tym stacji paliw), są płaskie, porośnięte drzewami owocowymi i trawą. Działka nr 1284/86 nie posiada bezpośredniego
dostępu do dróg publicznych, w związku z czym nabywca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić dojazd do działki przez inne nieruchomości,
po uprzednim uzyskaniu stosownego tytułu prawnego. Nieruchomość o powierzchni 209
m2 posiada dojazd do drogi publicznej ul. Rolniczej poprzez działkę nr 2358/95. W celu
lokalizacji zjazdu nabywcy będą zobowiązani wystąpić odrębnym tokiem postępowania
do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla nieruchomości o powierzchni 128 m2 – 21.000,00 zł (wadium - 1.100,00 zł),
– dla nieruchomości o powierzchni 209 m2 – 35.000,00 zł (wadium - 1.800,00 zł).
Do cen sprzedaży ustalonych na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i
usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2017 r. o godz. 10:00 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 oraz
na stronie internetowej
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w
terminie do dnia 16.08.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach jw., 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 – grunt ul. Rolnicza” (za datę wniesienia
wadium 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 przedłożą przed otwarciem
przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na
temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32248-75-63.
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BIEGI

Bieganie pokonuje słabości i ograniczenia
– Mistrzostwa świata w Belfaście okazały się
dla Pana wielkim sukcesem, bo oprócz srebrnego medalu zdobytego drużynowo, pobił Pan
swój życiowy rekord. Jakie to uczucie osiągnąć
coś takiego?
– Przede wszystkim czuję się szczęśliwy. To dla
mnie świetna motywacja do dalszej pracy, ponieważ widzę, że wysiłek przełożył się na wynik.
– Ile kilometrów Pan przebiegł i jak ten wynik przedstawiał się w klasyfikacji generalnej
mężczyzn?
– Według nieoficjalnych wyników pokonałem
248 km 309 m, co pozwoliło mi zająć siedemnastą
lokatę wśród panów.
– Który już raz wziął Pan udział w biegu 24godzinnym?
– To był mój czwarty start na tym dystansie.
– Jaką trasę trzeba było przebiec?
– Trasę stanowiła pętla o długości 1653 m. Cała
nawierzchnia była betonowa, co dawało się we
znaki już po kilku godzinach. Na trasie były też
dwa podbiegi. Jeden łagodny, ale za to dosyć długi, gdzie wiał przeciwny wiatr oraz drugi krótki,
ale za to ostrzejszy i też dawał w kość.
– Czy myśli Pan, że kiedyś uda się zajść jeszcze wyżej w tych zawodach?
– Może Panią to zaskoczy, ale zajęcie określonego miejsca na zawodach nie jest dla mnie najważniejsze. Dla mnie najważniejsza jest radość,
jaką odczuwam podczas biegania. Lubię pokonywać własne słabości i ograniczenia. Oczywiście
rywalizację też lubię, więc na zawodach zawsze
daję z siebie wszystko, nieważne, czy walczę
o podium, czy na przykład o 40. miejsce. Koledzy,
przyjaciele i rodzina często zadają mi pytanie: „To
które zajmiesz miejsce?”. Jednak ja wtedy obiecuję im jedno – walkę.
– Jaki jest Pana biegowy cel i biegowe imprezy, w których zamierza Pan wziąć udział?
– Biorę udział w wielu imprezach biegowych.
Niektóre z nich traktuję jako sprawdzian przed poważniejszymi zawodami, by zobaczyć, w jakiej
formie jest mój organizm. Do takich imprez z

pewnością zalicza się Bieg Wiewiórki w Rudzie
Śląskiej, gdzie po wykonaniu solidnego treningu,
często rywalizuję o miejsce na podium. Jednak
najlepiej czuję się na długich dystansach. Marzę,
by wziąć udział w biegu 48 h i jeśli termin nie będzie kolidował z innymi biegami ultra (12 h i 24 h)
to kto wie, może już w przyszłym roku spróbuję.
Chciałbym też wystartować w Spartathlonie, ale
do tego biegu chcę przygotować się szczególnie.
– Jakimi jeszcze osiągnięciami biegowymi
może się Pan pochwalić? Które uważa Pan za
najważniejsze?
– Może wspomnę tylko o jednym bardzo ważnym dla mnie, czyli o Biegu Katorżnika, który
odbywa się co roku w Lublińcu. Brałem w nim
udział dwa razy, ale tylko raz go ukończyłem. Mój
trener August Jakubik często powtarza, że ciałem
biega się na początku, ale żeby coś osiągnąć, trzeba biegać głową, czyli nakłaniać ciało do dalszego
wysiłku mimo, że wydaje się nam, że nie mamy
więcej energii. Bieg Katorżnika ukończyłem za
drugim podejściem w 2012 r. jako trzeci zawodnik, licząc od końca. O czasie nawet nie wspomnę,
bo ktoś pomyśli, że się czołgałem, a nie biegłem.
Jednak ten bieg miał dla mnie znaczenie strategiczne. Przekonałem się, że słowa mojego trenera
to nie teoria, tylko fakty. Po raz pierwszy uwierzyłem w swoje możliwości oraz w to, że mogę zmienić siebie. Myślę, że ten bieg był jedną z najcenniejszych lekcji w mojej biegowej karierze.
– Dzięki swoim licznym osiągnięciom można
powiedzieć, że jest Pan zawodowym biegaczem.
Ile trzeba trenować codziennie, żeby dojść do
takiego etapu?
– Myślę, że u każdej osoby wygląda to inaczej.
Ja potrzebowałem zaledwie kilku lat, aby znaleźć
się w tym miejscu. Nie wiem, co jest moim atutem, czy niewielka waga czy charakter, czy określone treningi. Może wszystko po trochu. Nie
biegam codziennie – z reguły cztery razy w tygodniu. Zaczynałem od 10 km tygodniowo, potem
zrobiło się 30-40 km, a teraz jest to 80 km do nawet 200 km tygodniowo. Odkąd zacząłem biegać,

Piłka nożna

Sukces piłkarzy „Pordzika”
Amatorska drużyna piłki nożnej BKS „Pordzika”
Ruda Śląska wygrała miejskie rozgrywki ligowe i została mistrzem I Ligi Nike Playarena Ruda Śląska w
sezonie 2016/2017. Dzięki temu sukcesowi piłkarze powalczą o jedną z czterech przepustek na ogólnopolskie
mistrzostwa Polski, które odbędą się już 23 lipca w Katowicach.
– BKS „Pordzika” również wygrała pierwszy w historii Puchar Miasta Playarena Ruda Śląska i 8 lipca
2017 r. na warszawskich orlikach zagrała w turnieju
Fortuna Puchar Polski Playarena 2017 – zaznacza ŁuDrużyna została mistrzem
kasz Graczyk, ambasador Playareny w Rudzie Śląskiej.
I Ligi Nike Playarena Ruda Śląska.
Skład zespołu BKS „Pordzika” Ruda Śląska to:
bramkarze: Mateusz Jamka (kapitan drużyny), Łukasz
Wilk, Łukasz Król, zawodnicy z pola: Sebastian Kowal- cień, Daniel Tomaszewski, Daniel Adamczyk, Paweł
ski, Wiktor Wilk, Kamil Wawoczny, Michał Długaj- Wilk, Bartosz Budny, Patryk Balcerzak, Radosław Laczyk, Adrian Jamka, Krzysztof Kubasa, Damian Kwie- buda oraz Łukasz Idczak.

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

pokonałem 20 tysięcy km, czyli nie aż tak dużo.
– A do jakiego klubu Pan należy? Z czym
wiąże się ta przynależność i co daje Panu jako
biegaczowi?
– Na co dzień reprezentuję klub KRS TKKF
„Jastrząb” Ruda Śląska, do którego należę od
2012 r. Tutaj jest trener i większość kolegów,
z którymi biegam i od których się uczę. Każdego
roku organizowana jest pokojowa sztafeta biegowa, co świetnie nas integruje. Od 2014 r. należę
także do TL Pogoń Ruda Śląska. Dzięki temu klubowi mogę mieć licencję PZLA, która uprawnia
mnie do udziału w mistrzostwach, czy to krajowych, czy międzynarodowych takich jak np. mistrzostwa świata w Belfaście.
– Od jakiego czasu Pan trenuje i dlaczego
akurat postawił Pan na bieganie? Czy jeszcze
jakieś dyscypliny sportu są Panu bliskie?
– Biegam od marca 2011 roku, czyli nie aż tak
długo. A dlaczego biegam? Cóż, to jedyna aktywność, która niezależnie od pogody zawsze sprawia
mi radość. Próbowałem jazdy na rowerze, pływania czy siłowni, ale to nie było to.
– Pana życie zawodowe łączy się w jakiś sposób ze sportem?
– Obecnie pracuję Zakładzie Usług Kominiarskich Bronisław Gilewski w Zabrzu. Właśnie tutaj
zaczęła się moja przygoda z bieganiem. Mój kolega Krzysiek Puchała namówił mnie, abym zapisał

Foto: Krzysztof Majek

Biega od 2011 roku, ale już na swoim koncie ma wiele biegowych sukcesów, w tym zdobycie srebrnego medalu podczas Mistrzostw Świata
w biegu 24-godzinnym w Belfaście. Jak sam przyznaje, bieganie to aktywność, która niezależnie od warunków atmosferycznych, daje mu
radość. Rozmawiamy z rudzkim biegaczem z klubu TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska, Przemysławem Basą.

Przemysław Basa trenuje w rudzkim
klubie TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska.
się na Bieg Katorżnika. W samej pracy nie biegam, ale wykonuję wiele czynności, które wymagają siły fizycznej, co z pewnością korzystnie
wpływa na moją efektywność w bieganiu.
– Czy łatwo pogodzić bieganie z życiem codziennym?
– Myślę, że tak, trzeba jednak wszystko dobrze
planować. Czasami musimy być w tym elastyczni
(uwzględniając plany rodziny i inne obowiązki),
ale też konsekwentni, aby nie odpuszczać i mimo
wszystko trening wykonać.
REKLAMA
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%
OFERTA WAŻNA OD 1.07. DO 31.08.2017 R. PROMOCJE NIE SUMUJĄ SIĘ

szczegóły w naszych punktach sprzedaży

