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Obecnie budynki dziewięciu
placówek oświatowych są albo
docieplane, albo również remontowane. Ogółem w tym roku na
ten cel miasto chce przeznaczyć
ponad 15 mln zł. Ale w tym roku
to nie remonty są wakacyjnym
wyzwaniem dla oświaty, lecz
przygotowanie szkół do reformy
szkolnictwa, polegającej na wygaszaniu klas gimnazjalnych.
Więcej str. 2

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)
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KUPIĘ AKCJE

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

Trzeci półmaraton
za nami!

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU
Foto: AL
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OŚWIATA

Przygotowują się na pierwszy dzwonek
W budynkach dziewięciu rudzkich placówek oświatowych trwają wakacyjne remonty. Termomodernizowane są: SP nr 13, Gimnazjum nr 7, SP nr 24, przedszkole nr 18 oraz SP nr 14 i przedszkole nr 28. Ponadto remontowana jest Szkoła Podstawowa nr 20, ZSO nr 3, Szkoła Podstawowa nr 40 i przedszkole nr 25.
Równocześnie trwają przygotowania do zbliżającego się, rewolucyjnego roku szkolnego, kiedy to sukcesywnie wygaszane będą gimnazja.
remont instalacji wodnej w ZSO nr 3 wymogów reformy (przygotowanie sal dla
w Kochłowicach ma potrwać do 8 wrze- uczniów klas I-IV w budynku dotychczasośnia. Ponadto jeszcze w sierpniu zakończy wych gimnazjów przekształconych w szkosię przebudowa instalacji elektrycznej ły podstawowe oraz sal lekcyjnych i praw budynku SP nr 40 na Goduli. Sporo cowni do potrzeb uczniów klas VII w budzieje się również przy przedszkolu nr 25 dynkach dotychczasowych sześcioletnich
na Halembie, gdzie do końca lipca miał szkół podstawowych) – wyjaśnia Aleksanpowstać ogród z nową, bezpieczniejszą dra Piecko, naczelniczka Wydziału Oświanawierzchnią oraz ławkami i urządzenia- ty.
mi do zabaw. Ogółem
Po reformie szkolnictwa w Rudzie Śląskiej:
koszt tegorocznych
cztery gimnazja staną się ośmioletnimi szkołami
remontów placówek
podstawowymi; sześć gimnazjów zostanie włączonych
oświatowych to podo ośmioletnich podstawówek; cztery gimnazja
nad 15 mln zł.
(jedno gimnazjum ogólnodostępne dla młodzieży
Drugim
kluczoi trzy gimnazja specjalne), wchodzące w skład zespołu
wym zadaniem dla
szkół jedynie z dotychczasową sześcioletnią szkołą
rudzkich szkół podpodstawową, staną się ośmioletnimi podstawówkami;
czas wakacji jest
jedno gimnazjum dla dorosłych zostanie włączone
przygotowanie ich do
do szkoły podstawowej dla dorosłych, której
realizacji
reformy
kształcenie obejmuje klasę VII i VIII; jedno gimnazjum
zostanie włączone do czteroletniego technikum,
szkolnictwa. – Podcztery gimnazja wchodzące w skład zespołu szkół
czas wakacji w części
jedynie z trzyletnim liceum ogólnokształcącym będą
placówek oświatofunkcjonowały do 31 sierpnia 2019 r.
wych będą przepro-
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W termomodernizowanych szkołach
i przedszkolach, oprócz wymiany instalacji c.o., m.in. pojawią się nowe okna
(SP nr 24, SP nr 14 i przedszkole nr 28)
oraz docieplone zostaną ściany (przedszkole nr 18). W przypadku SP nr 24,
Gimnazjum nr 7 i SP nr 13 miasto liczy
na dotację do prac. – W przypadku wyżej
wymienionych inwestycji liczymy na dofinansowanie w ramach unijnego projektu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” na poziomie 85 proc. ich wartości – wyjaśnia
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.
Z kolei termomodernizacja przedszkola
nr 18 w Bielszowicach zostanie sfinansowana z pieniędzy miejskich i kredytu EBI,
a budynku SP nr 14 i przedszkola nr 28,
także w tej dzielnicy, wyłącznie z tego
drugiego źródła. Większość kluczowych
prac ma zakończyć się w sierpniu lub we
wrześniu. Równolegle remontowane są
także inne szkoły. Podczas wakacji (do 16
września) przebudowany zostanie budynek SP nr 20 w Kochłowicach. Natomiast

W czasie wakacji trwa m.in. termomodernizacja SP nr 14.

etatów dla nauczycieli wzrośnie z 2356
w roku szkolnym 2016/2017 do 2394
w roku 2017/2018. – 106 nauczycieli będzie uzupełniało tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktyczno-wychowawczych w innej szkole (w roku szkolnym 2016/2017 – 29 nauczycieli) – liczba
wadzane prace renauczycieli uzupełniających etat w innej
montowe związane z potrzebą otwarcia
szkole
może się zmniejszyć po zakończePrzygotowanie sal i pomieszczeń
nowych oddziałów przedszkolnych oraz szkół to jeszcze nie wszystko. Jak zapo- niu drugiego etapu rekrutacji do szkół
dostosowaniem pomieszczeń szkolnych do wiada naczelnik Piecko – ogólna liczba ponadgimnazjalnych. 16 nauczycieli

podjęło decyzję o przeniesieniu się do innej szkoły, jeden nauczyciel gimnazjum,
który nie wyraził zgody na uzupełnienie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć w innej szkole zdecydował się, po
rozwiązaniu stosunku pracy, przejść na
emeryturę. Dwóch nauczycieli technikum
utraci pracę w związku ze zmniejszeniem
się liczby oddziałów w szkole – wylicza
Aleksandra Piecko.
Joanna Oreł
REKLAMA

KREDYTY Z KOMORNIKIEM!
największa oferta
BANKOWA I POZABANKOWA w Regionie
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50 000 rata 242 zł

|

| 80 000 rata 326 zł

CHWILÓWKI DO 10 000 W 30 MINUT
NA OŚWIADCZENIE DO 40 000 ZŁ
BEZ ŻADNYCH OPŁAT

Zadzwoń! 600 520 705
i umów się na spotkanie z Agentem!
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KMP Ruda Śląska

MURAL W WIRKU

Historia Wirku na dwóch ścianach

Seniorze, nie daj się oszustom!

Policjanci przestrzegają seniorów, by ci nie padli ofiarą oszustów.
– W tym roku rudzka policja otrzymała aż dwadzieścia pięć zawiadomień o oszustwach, w których ucierpiało sześć osób, które przekazały pieniądze przestępcom. Rudzcy seniorzy stracili prawie 120 tysięcy złotych – informuje Arkadiusz
Ciozak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. – Nie wiemy tak naprawdę,
ile w rzeczywistości takich oszustw miało miejsce,
nie wszystkie osoby zgłaszają nam próby wyłudzenia pieniędzy. Z naszych statystyk wynika, że przestępcy uderzają w różnych odstępach czasowych
– jednego dnia są w stanie wykonać nawet kilka
lub kilkanaście prób. Najwięcej było ich w kwietniu – dodaje.
Kłamstwa, które stosowali oszuści, były różne.
Często podawali się za kogoś z rodziny starszej
osoby, policjanta lub prokuratora. – Ostatnio
oszuści udoskonalają swoje metody, między innymi prosząc o zlecanie dyspozycji przelewów na
numer telefonu bądź o dostęp do bankowości internetowej. W ten sposób seniorzy rzekomo mogą
pomóc w złapaniu nieuczciwych pracowników
banków, a w rzeczywistości ich konta są czyszczone z wszelkich oszczędności – podkreśla Arkadiusz
Ciozak. – Apelujemy, aby nie wierzyć w to, co słyszymy w słuchawce telefonu. Jeśli dzwoni wnuk,
wnuczka czy ktoś z rodziny, niech sam pofatyguje

się do nas i opowie o swoich problemach. Poza
tym policjanci czy prokuratorzy nigdy nie proszą
o przekazanie pieniędzy. Nawet w czasie najtrudniejszych akcji nie mamy prawa, aby posługiwać
się pieniędzmi obywateli – dodaje.
Jedną z niedawnych ofiar oszustów jest 76-letni
mieszkaniec Rudy Śląskiej, do którego w środę
(19 lipca) zadzwonił mężczyzna podający się za
policjanta z Biura Śledczego w Bytomiu, twierdząc, że pieniądze które rudzianin ma w banku,
mogą być zagrożone. Przestępca stwierdził, że
prowadzi akcję policyjną, wymierzoną w oszustów bankowych. Dlatego namówił seniora, żeby
wybrał pieniądze z konta. Starszy pan postąpił jak
mu przykazano i przekazał reklamówkę z pobranymi z banku pieniędzmi innemu mężczyźnie,
który zjawił się w umówionym miejscu. W ten
sposób 76-latek stracił prawie 25 tys. zł. – Historie
typu „miałam wypadek i chcą mnie teraz aresztować, jeśli nie dam policjantom dwudziestu, trzydziestu czy pięćdziesięciu tysięcy złotych” to czysta fikcja. Skuteczność apeli policjantów w dużej
mierze zależy od młodych osób, które powinny
często rozmawiać ze swoimi dziadkami i babciami
o tych metodach, aby w ich świadomości wyrobić
mechanizm obronny przed oszustami – zaznacza
Ciozak. 
Agnieszka Lewko

zwyciężyła w konkursie
ogłoszonym przez rudzki
magistrat, jest młody architekt z Wrocławia – Dawid
Celek. Z kolei artystą, który
wykonuje graffiti jest Łukasz Zasadni z firmy NieTak. – Mural malujemy
w nocy, bo wtedy możemy
go malować z rzutnika,
żeby było widać co
malujemy.
Ten
mural jest dość
w y m a g a j ą c y,
ponieważ ściana nie jest płaska, tylko są tam
trzy przęsła, które
powodują
zmianę
perspektywy – tłumaczy
Łukasz Zasadni, wykonawca muralu.
Projekt malowany jest specjalnymi farbami, przeznaczonymi do wykonywania elewacji budynków,
dlatego utrzyma się on minimum przez 20 lat. I chociaż prace nad muralem przebiegają szybko i sprawnie, to wykonanie stanowi nie lada wyzwanie.
– Muszę przyznać, że jest to jedno z trudniejszych
wyzwań w mojej karierze. Praca nad muralem jest
skomplikowana, ponieważ wzór i ściana nie należą
do najprostszych. Jednak bardzo cieszę się, że go
maluję, ponieważ sam jestem rudzianinem i zależało mi, żeby wykonał go ktoś właśnie z Rudy Śląskiej
– zaznacza Łukasz Zasadni. Co ważne, projekt zaproponowany przez architekta łączy dwie najważ-

Murale przedstawiają miejskie
krajobrazy z 1909 oraz 1920 roku.
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Historyczny mural powstaje na dwóch wireckich kamienicach. Na zabytkowych budynkach,
Podają się za wnuczków, fachowców, urzędników, a nawet policjantów. W taki sposób oszuznajdujących się u zbiegu ulic Tuwima i Sienkiewicza, za jakiś czas w całej okazałości będzie
ści próbują okradać starszych ludzi, którzy bardzo często dają się nabierać. W ostatnim czamożna podziwiać nieistniejącą już hutę cynku Hugo oraz wieżę kościoła pw. św. Wawrzyńca
sie rudzka policja odnotowała kolejne przypadki wyłudzeń pieniędzy, których ofiarami padli
i Antoniego.
seniorzy. Dlatego mundurowi apelują do mieszkańców Rudy Śląskiej, aby ci nie dali się naAutorem koncepcji, która
bierać oszustom i informowali policję, jeśli jakaś sytuacja ich zaniepokoi.

niejsze wartości, na których opierało się życie mieszkańców dzielnicy, czyli praca i wiara.
Na kamienicach zobaczymy miejskie krajobrazy
z 1909 oraz 1920 roku. Na jednej ze ścian artyści
namalują działającą przez przeszło 100 lat i wygaszoną w 1932 r. hutę cynku Hugo, natomiast na drugiej panoramę Wirku z jego specyficzną zabudową
oraz kościołem św. Wawrzyńca i Antoniego w tle.
Kolorystyka powstających murali współgra ze sobą
i ma z kolei przypominać widok ze starej pocztówki. To nie pierwszy mural, który powstanie w Rudzie Śląskiej, jednak pierwszy z historycznym przesłaniem. Kolorowe graffiti można podziwiać m.in.
na jednym z budynków przy ul. 1 Maja, z którego
na mieszkańców spogląda wielka wiewiórka oraz
jeden ze znaków zodiaku, czyli panna o ognistych
włosach. 	
Agnieszka Lewko
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości
własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 978/205 o pow. 1346 m2,
KW GL1S/00001712/9 zapisanej na karcie mapy 2, obręb Stara Kuźnia, położonej
w Rudzie Śląskiej przy ul. Wiśniowej, przeznaczonej do zbycia w drodze umowy zamiany
pomiędzy Gminą Ruda Śląska a osobami fizycznymi.
REKLAMA
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Czekając na nowy plac zabaw
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| BYKOWINA

Mieszkańcy ulicy Katowickiej od ponad trzech miesięcy czekają na nowy plac zabaw. Ten dotychczasowy, z uwagi na zniszczenia i przestarzały sprzęt, został rozebrany przez zarządcę. Dalsze losy placu zabaw rozstrzygną się po ogłoszeniu wyników budżetu partycypacyjnego na
przyszły rok. Wtedy będzie wiadomo, czy zostanie on wybudowany właśnie w ramach obywatelskich inwestycji, czy z budżetu zarządcy.
We wniosku określono, że tradycyjna część
Sprawa dotyczy placu zabaw przy ul. Katoplacu zabaw miałaby składać się z huśtawki
wickiej 154 w Bykowinie. – 27 kwietnia został
wahadłowej, bujaka i drabinek, a urządzenia
rozebrany cały plac zabaw i do dzisiaj nie ma
zostałyby otoczone kolorową nawierzchnią.
nowego. Moja mama napisała pismo do zarząNatomiast w drugiej streﬁe planowane jest
du MPGM i dostarczyła je 17 maja. Wykonała
zamontowanie wielkoformatowych gier
kilkanaście telefonów i w sumie dalej nic nie
– w tradycyjne „Klasy”, czy „W Chińczyka”,
wiadomo. Są wakacje, a dzieci nie mają się
a także w tak nietypowe jak „Ślimak”/„Spirala”,
gdzie bawić – zgłosiła nam pani Patrycja.
czy „Naśladuj mnie”. Do tego powstałyby
dwie latarnia, ławki i stolik, a także kosze na
Okazuje się, że pracownicy Miejskiego
śmieci i kilka krzewów.
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem
wymienionych w wykazie lokali użytkowych.
Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości
stawki eksploatacyjnej na podane lokale.
Ww. wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 118
telefon 32 248-24-11 wew. 311 .
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

Obecnie plac przy ul. Katowickiej nie nadaje się do zabaw.

Rannemu psu nic nie zagraża

| WIREK

Jeden z mieszkańców poinformował naszą redakcję o wydarzeniach, które rozegrały się w rejonie ulic Kałusa i 1 Maja. 19 lipca w godzinach wieczornych znaleziono tam rannego psa, który potrzebował pilnej pomocy. Nasz Czytelnik skarży się jednak, że policja oraz
przedstawicielka schroniska, których wezwano na miejsce, nie działali tak jak należało. Sprawa stała się o tyle dyskusyjna, że świadkowie
nagrali ﬁlm, który traﬁł do Internetu. – Pies konał przez czterdzieści minut. Nie udzielono mu pierwszej pomocy, bo ważniejsze było dla
policji ustalanie danych personalnych właściciela i sprawdzanie chipu. Prawidłowa interwencja odbyłaby się na miejscu z weterynarzem,
wykonane powinny być także odpowiednie czynności – informuje pan Łukasz.
Pod adresem funkcjonariuszy policji oraz przedstawicielki schroniska
padły zarzuty, że nie wykonali oni właściwie swoich obowiązków, bo do
ratowania zwierzęcia należało przystąpić od razu. Pies na miejscu nie został
opatrzony, natomiast pracownica schroniska tłumaczy, że nie mogła tego
zrobić, ponieważ działała pod presją policji. – Nasza pracownica postąpiła
nieodpowiedzialnie i nieprofesjonalnie. Jednak działanie jej było wynikiem
poleceń wydanych przez funkcjonariuszy policji, którzy nalegali, aby natychmiast podać dane właściciela psa. Ponadto została wylegitymowana,
a jej dane spisywane, co uniemożliwiało jej podjęcie priorytetowych działań tj. zabezpieczenia zwierzęcia – podkreśla Beata Drzymała-Kubiniok,
prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna”.
Rudzka policja przedstawia jednak inny punkt widzenia całej sytuacji.
– Patrol rudzkiej drogówki zastał tam osoby postronne, które opiekowały
się już rannym psem. Zwierzę leżało także w miejscu, w którym nie było
zagrożenia dla niego, ani innych uczestników ruchu. Poza tym policjanci za
pośrednictwem dyżurnego wezwali pomoc z TOZ „Fauna”. Po przyjeździe
pracownica „Fauny” oceniła stan psa i przekazała policjantom informację,
że ma on chip. Policjantka wykonująca czynności na miejscu zapytała, czy
możliwe jest ustalenie właściciela, na co otrzymała odpowiedź, że tak i po-

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
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TBS zdemontowali urządzenia (huśtawkę, zestaw zabawowy drewniany i piaskownicę), bo te były zbyt zniszczone na to,
by bawiły się nimi dzieci. Teraz dalsze losy wspomnianego placu zabaw
zależą od rozpatrzenia wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2018,
bo jako jeden z nich zgłoszono właśnie budowę nowego placu przy ul. Katowickiej 154. O tym zaś, jakie inwestycje będą realizowane, dowiemy się
jesienią. – Dlatego też na razie nie podejmujemy tam żadnych działań, ponieważ albo plac zabaw zostanie zakwaliﬁkowany i wykonany w ramach
budżetu partycypacyjnego, a jeżeli nie, to sami go wykonamy i ustawimy
urządzenia do zabawy – zapowiada Krzysztof Mikołajczak, rzecznik prasowy MPGM TBS.
Joanna Oreł

OGŁOSZENIA

trwa to tylko chwilę – informuje Arkadiusz Ciozak, oﬁcer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. – Policjanci nie wywoływali żadnej
presji na pracownicy TOZ „Fauna”, ani nie spowolniali czynności, jakie
miała wykonać. W czasie gdy następowało ustalanie właściciela, pracownica „Fauny” kontaktowała się telefonicznie z osobą, której przekazywała
informacje o rannym psie. Warto jednak wspomnieć, że presję i zamieszanie
wywoływały osoby postronne, których zachowanie utrudniało prawidłowe
i sprawne wykonywanie czynności przez służby będące na miejscu zdarzenia i wpłynęły niewątpliwie na wydłużenie czasu wykonywania tych czynności. Gdyby pracownica TOZ „Fauna” poinformowała policjantów, że stan
psa zagraża jego życiu i konieczne jest szybkie przewiezienie go do weterynarza, z pewnością umożliwiliby jej wykonanie tych czynności, a dane właściciela ustaliliby później – dodaje.
Ostatecznie pies traﬁł do kliniki w Katowicach, gdzie został opatrzony.
Okazało się, że jego rany powstały prawdopodobnie za sprawą pogryzienia
przez innego psa. Pies został już odebrany przez właściciela, który zobowiązał się do jego dalszego leczenia, a życiu zwierzęcia nie zagraża niebezpieczeństwo.
Agnieszka Lewko

ogłasza przetarg ofertowy na zapewnienie
pierwszeństwa do zawarcia umowy na najem boksów
garażowych nr 23 i nr 26 przy ul. Norwida 26
w Rudzie Śląskiej na dzień 23.08.2017 r.
godz. 11.00 zgodnie z tabelą.
Przedmiotem przetargu będzie stawka eksploatacyjna zaoferowana w oparciu o stawki wyjściowe podane w w/w tabeli.
Ww. tabela, warunki uczestniczenia w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko - Lokalowy (pokój
100) lub pod nr telefonu 32 248-24-11 wew. 209 lub 290.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

posiada do wynajęcia od zaraz wymienione w wykazie
lokale użytkowe + boksy handlowe oraz do zbycia
prawo wieczystego użytkowania gruntów.
Stawka eksploatacyjna obowiązywać będzie przez okres 2 lat
od daty zawarcia umowy, po tym terminie będzie obowiązywać
stawka zgodna z cennikiem.
Ww. wykaz oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz tel. 32 248-24-11 wew. 311, 267 lub
w Dziale Członkowsko-Lokalowym
pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12, a informacje dotyczące nabycia od zaraz prawa wieczystego użytkowania gruntów w Dziale Technicznym pok. 314 tel. 32 248-24-11
wew. 231.
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

www.wiadomoscirudzkie.pl

WOKÓŁ NAS | 2.08.2017

5

LUDZIE Z PASJĄ

OGŁOSZENIA

Górnik na ringu

W czerwcu zabłysnął podczas gali Polsat Boxing Night, pewnie pokonując Norberta Dąbrowskiego. Na co dzień
łączy ciężkie treningi z równie wymagającą pracą zawodową. Robert Talarek, bo o nim mowa, to rodowity
rudzianin, a zarazem bokser ze sporymi aspiracjami, a do tego elektromonter, pracujący w Ruchu Bielszowice
kopalni KWK Ruda.

WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 1 SIERPNIA 2017 ROKU
W NASTĘPUJĄCYCH PUNKTACH:

1. MOPS RUDA ŚLĄSKA UL. JADWIGI MARKOWEJ 20
Zachęcamy, aby w siedzibie głównej Ośrodka składały wnioski przede
wszystkim:
– osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko.
Pozostałe osoby zachęcamy aby składały wnioski w Sekcjach Pracowników
Socjalnych oraz w Urzędzie Miasta.
W sierpniu 2017 roku w godzinach:
poniedziałek od 8.00 do 16.30, wtorek, środa, czwartek od 8.00 do 15.00,
piątek od 8.00 do 13.30.

Foto: arch

– Jak rozpoczęła się Twoja przygoda
z boksem?
– Najpierw były piłka nożna, koszykówka, zapasy, bieganie itd., jednak boks to dla
mnie sport, w którym dzieje się najwięcej
i który spodobał mi się przy pierwszym sparingu. Po raz pierwszy spróbowałem boksu
w wieku 16 lat i pomalutku zdobywałem
kolejne regionalne puchary oraz medale,
a także rozpoczęły się zagraniczne wyjazdy.
Następnie dostałem się do kadry narodowej
seniorów, gdzie rozwijałem się pod okiem
trenera Ludwika Buczyńskiego. Był to czas
wielu zagranicznych wyjazdów oraz obozów treningowych. Jednak w pewnym momencie zaliczyłem spadek formy i moje
miejsce w kadrze zajął inny zawodnik, a ja
postanowiłem zakończyć przygodę z boksem.
– Później pojawiła się kopalnia?
– Najpierw poszedłem na studia Inżynieria Budownictwa i pracowałem w różnych
miejscach – na budowie, przy ociepleniach
budynków, na magazynie, czy na konstrukcjach stalowych. To była praca po 10-12 godzin, więc nawet nie było czasu na to, by
pomyśleć o powrocie do boksu. W 2011 roku trafiłem na kopalnię i ta praca, wraz z jej
regularnym trybem, przypadła mi do gustu.
Przez pierwszy rok nadal nie myślałem
o boksie, ale powoli zaczynało mi tego brakować. W końcu jednak wróciłem do tego
sportu i pierwsze walki przegrywałem, ale
byłem zmotywowany. Później nadszedł
przełomowy moment w mojej karierze.
– Co się wydarzyło?
– Dwa lata temu podczas walki w Budapeszcie złamałem kość śródręcza w prawej
dłoni. Przez dwa miesiące byłem na zwolnieniu lekarskim i miałem czas na przemyślenia. Zmieniłem całkowicie swoje nastawienie do sportu. Zacząłem współpracę
z trenerami specjalistycznymi – od przygotowania mentalnego i fizycznego. Dlatego

Program
„Rodzina 500 Plus”

Po czerwcowym sukcesie, Talarek w listopadzie stanie na ringu.
uważam, że choć wszystkie walki były ważne, to ta z Balazsem Kelemenem była przełomowa. Obecnie mój bilans to 18 zwycięstw, 12 przegranych i dwa remisy.
– Jedną z wygranych była ta z Norbertem Dąbrowskim...
– Dla mnie był to konkretny egzamin. Bo
właśnie Dąbrowski był zawodnikiem, który
walczył przed moim starciem z Kelemenem,
więc wiedziałem, z kim mam do czynienia.
Tym samym mogłem porównać, na jakim
poziomie byłem wtedy, a na jakim jestem
teraz – po dwóch latach angażowania się
w ten sport na 100 procent.
– Obecnie zajmujesz 37. miejsce w rankingu światowym. W grudniu ubiegłego
roku znokautowałeś Goekalpa Oezeklera
i zdobyłeś pas IBF East/West w wadze
średniej. Teraz wygrana z Dąbrowskim.
A jaki jest Twój główny cel?
– Moim życiowym celem jest wygrana
w walce z Kazahem Giennadijem Gołowkinem, mistrzem świata wagi średniej federacji WBA,WBC, IBF i IBO. Drugim z nich

jest zdobycie mistrzostw świata w czterech
federacjach – WBC, WBA, WBO lub IBF.
– Wróćmy na chwilę do Rudy Śląskiej.
I boks, i praca górnika to zajęcia wysiłkowe. Jak udaje Ci się to łączyć?
– Kiedy pracuję na rano a nie na nocki, to
dzień pracy zaczynam o godz. 6 od zjazdu
na dół kopalni, gdzie jest to praca w ciężkich
warunkach. Trenuję sześć razy w tygodniu
po dwie do dwóch i pół godziny. Jednak
przez te ostatnie dwa lata nie przypominam
sobie, abym opuścił jakikolwiek trening. To
dla mnie obowiązek. Często muszę przełamywać zmęczenie organizmu, ale w takich
momentach trzeba wyjść ze swojej strefy
komfortu i udać się na trening, gdzie najczęściej po pół godzinie – do godziny, zmęczenie mija.
Przed Robertem Talarkiem kolejne wyzwanie. Bokser 3 listopada we Francji weźmie udział w walce z Frankiem Harochem
Hortą. Stawką w tym starciu będzie pas IBO
Inter-Continental wagi średniej.

Joanna Oreł

2. SEKCJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH:
R-1 ul. Wolności 14, R-3 i 4 ul. Przedszkolna 6, R-5 ul. Kowalskiego 1A,
R-6 ul. Solidarności 7, R-7 ul. Tunkla 1, R-10 ul. Jankowskiego 8, R-11
ul. Bielszowicka 114a
– Osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego wyłącznie na drugie i kolejne dziecko.
W sierpniu 2017 roku w godzinach:
– poniedziałek do piątek od 8.00 do 15.00
3. URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA, PLAC JANA PAWŁA II 6 – BIURO
OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW:
– Osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego wyłącznie na drugie i kolejne dziecko.
W sierpniu 2017 roku w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa od 8.00 do 16.00, czwartek od 8.00 do 18.00,
piątek od 8.00 do 14.00.
DRUKI WNIOSKÓW o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego dostępne są na stronie internetowej Ośrodka www.
mops.rsl.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.biuletyn.abip.pl/
mops_r_sl oraz do pobrania w ww. punktach
ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ZA POŚREDNICTWEM
PORTALU empatia.mrpips.gov.pl
– instrukcja jak wypełniać wnioski w internecie dostępna jest na
stronie ww.mops.rsl.pl.

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej
znajdującej się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Rycerskiej,
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejący ogródek przydomowy.

REKLAMA
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25-LECIE „WIADOMOŚCI RUDZKICH”
Nasz cykl rozpoczęliśmy w styczniu
2005 roku od
Nowego Bytomia.
Dlaczego zdecydowaliśmy na poświęcenie odrębnych
stron każdej dzielnicy? M.in. dlatego,
że jak pisaliśmy
wówczas – mamy
„miasto ze swoimi
dzielnicami, spośród których każda
ma swój właściwy
tylko dla siebie
„klimat” i charakter
(„WR”,
19.01.2005 r.).

W 2005 roku na łamach „Wiadomości Rudzkich” rozpoczęliśmy
cykl dwustronicowych, dzielnicowych dodatków, w ramach
których publikowaliśmy najważniejsze dane o każdej
dzielnicy Rudy Śląskiej, ich historię, ciekawostki, zabytki oraz
pisaliśmy o mieszkańcach. Dziś, w ramach jubileuszowego
cyklu, w którym publikujemy wycinki z archiwalnych wydań
naszego tygodnika, wracamy do nich. A wszystko to z okazji
przypadających w tym roku 25. urodzin „Wiadomości Rudzkich”.
Zapraszamy do podróży w czasie przez kolejne dzielnice!

Że Ruda Śląska
kopalniami
niegdyś stała,
nie trzeba
chyba nikogo
przekonywać.
Również
w Chebziu życie skupiało się
wokół kopalni,
o czym świadczą archiwalne
zdjęcia, zachowane przez
naszych mieszkańców („WR”,
22.06.2005 r.).

Prezentowaliśmy także ważne symbole każdej z dzielnic. Najważniejszym z nich był herb – bo przecież warto pamiętać, że kiedyś
każda dzielnica była osobną, niezależną gminą. Na przykład Kochłowice swój pierwszy herb miały prawdopodobnie już w 1780 roku.
(„WR”, 16.02.2005 r.).

W naszych dzielnicowych dodatkach publikowaliśmy m.in. archiwalne
zdjęcia poszczególnych dzielnic. Tutaj – budynek dawnego Urzędu
Gminy w Orzegowie. („WR”, 4.05.2005 r.).

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Bartek Milewski
syn Anny i Michała
ur. 13.07. (3384 g i 54 cm)

Blanka Adamus
córka Moniki i Dariusza
ur. 14.07. (3740 g i 54 cm)

Hanna Wdzięczny
córka Moniki i Łukasza
ur. 16.07. (3340 g i 55 cm)

Iga Lorens,
córka Martyny i Lecha
ur. 12.07. (2430g, 46 cm)

Marek Krentorz
syn Agnieszki i Artura
ur. 14.07. (2700 g i 52 cm)

Michalina Banduch
córka Marceli i Bartosza
ur. 13.07. (3300 g i 55 cm)

Piotr
i Paweł
Małachowscy
synowie
Joanny i
Dariusza
ur. 17.07.
(2960,
3105 g,
51,53 cm)

Hania
i Kalina
Woźniak
córki Sylwii
i Daniela
ur. 11.07.
(2550,
2560 g,
49,51 cm)

Julia Cieślik
córka Angeliki i Grzegorza
ur. 13.07. (3280 g i 52 cm)

Kacper Hamela
syn Pauliny Roberta
ur. 18.07. (4030 g i 58 cm)

Paulina
i Liliana
Szustek
córki Magdy
i Kamila
ur. 14.07.
(2780,
2480 g,
49,50 cm)
REKLAMA
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Kipkorir Wycliﬀe Biwot z Kenii oraz Zita Kacser z Węgier zwycięzcami III Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego! Na 7 km najlepsi okazali się Kamil Baron
oraz Adela Esentierova, zaś w rywalizacji nordic walking pierwsze miejsca zajęli Robert Faron i Anna Zaczyńska. Najszybsi rudzianie na 21,09 km to Damian Połeć oraz Katarzyna Czyż. W sumie w imprezie wzięło udział około
1000 zawodników.

III Rudzki Półmaraton Industrialny za nami!

Biegacze na trasę ruszyli tradycyjnie równo o godz. 21.00.

Dystans ponad 21 km podczas sobotniej imprezy pokonało 655 osób. Pierwszy, z wynikiem 01:05:36, do
mety dobiegł Kipkorir Biwot Wycliffe, drugie miejsce
zajął Karim Kwemoi (01:08:06), zaś trzecie Viktor Starodubtsev (01:12:27). Najlepsza wśród kobiet była Zita
Kacser z wynikiem 01:21:04. Drugi wynik osiągnęła
Katarzyna Golba (01:23:14), a trzeci Petra Pastorova
(01:24:28).
Dystansowi półmaratońskiemu towarzyszył bieg na
7 km /183 osoby/ oraz rywalizacja nordic walking /95
osób/. Na siedem kilometrów wśród mężczyzn najlepsi
byli kolejno: Kamil Baron (00:24:01), Paweł Kosek
(00:24:06) oraz Yuriy Blahodir (00:24:07). Z kobiet jako pierwsze na metę dotarły: Adela Esentierova
(00:27:19), Patrycja Suchowiecka (00:27:38) i Monika
Bielińska (00:28:43). Rywalizacja nordic walking zakończyła się sukcesem: Roberta Farona (00:35:26),
Krzysztofa Skiby (00:35:31) oraz Eugeniusza Gembali
(00:40:11). Wśród kobiet najszybsze z kijkami były:
Anna Zaczyńska (00:45:16), Dorota Bagińska
(00:46:39) i Joanna Kołodziej (00:47:18).
Dla większości zawodników rudzka rywalizacja
to nie pierwszyzna. – To mój drugi bieg w półmaratonie, pierwszy raz biegłem również w Rudzie Śląskiej, w 2015 roku – mówił Paweł Ferenc z Zabrza.
– Trenowałem według ściśle określonego planu od
4 miesięcy. Czuję się przygotowany i myślę, że będzie dobrze – wspominał przed biegiem. – Podoba
mi się, że jest to bieg nocny, bo sam trenuję o późnych godzinach. Takich biegów jest mało w okolicy.
Bardzo dobrze wspominam bieg sprzed dwóch lat,
chociaż myślę, że tegoroczna edycja jest organizowana z większą pompą, jest więcej dodatkowych
atrakcji – dodał.
Sporą grupę biegaczy stanowili rudzianie. Najszybszym zawodnikiem z Rudy Śląskiej był Damian Połeć

(01:14:38). W klasyﬁkacji generalnej zajął on 5. miejsce. – Jestem bardzo zadowolony. Przygotowywałem
się do tego biegu od miesiąca. Udało się dzisiaj powalczyć. Jestem pierwszym Polakiem dzisiaj na mecie
i z tego jestem bardzo szczęśliwy – mówił rudzianin po
biegu. – Jest to mój najlepszy wynik. W ubiegłym roku
pobiegłem około 6 minut wolniej, ale praca robi swoje.
Biegam od czterech lat codziennie. Na razie biegam na
bieżni i biegi krótkie. Jestem 8 zawodnikiem w Polsce
w kategorii młodzieżowiec – zdradził Damian. – Dzisiejsza trasa była bardzo wymagająca. Walczyłem
o czwarte miejsce do ostatnich metrów, ale nie udało
się. Myślę że za rok będzie jeszcze lepiej – podsumował. Pierwszą rudzianką na mecie była Katarzyna Czyż
(01:29:15).
Na trasie na uczestników biegu czekało kilka punktów dopingowych. Pierwszy, zlokalizowany przy Zespole Szkół Muzycznych I i II st., przygotowali jej
uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami. Mocnego
brzmienia dostarczyło Muzeum PRL-u oraz klub ﬁt-

ness Smart Gym, który zadbał też o atrakcje taneczne
dla samych kibiców. Ostatni punkt, znajdujący się przy
ul. Hallera, utworzyli członkowie UKS Capoeira Ruda
Śląska.
Imprezę uświetnił występ rapera Jacka Mezo Mejera. Wokalista najpierw na scenie wykonał swoje największe przeboje, po czym wraz z biegaczami, jako
zapalony maratończyk, wyruszył na rudzkie drogi.
– Dziękuję serdecznie za zaproszenie na tę imprezę.
Jestem pozytywnie zaskoczony. Ruda Śląska to moje
ulubione miasto w Polsce – podkreślał przed biegiem.
– Biegam od trzech lat według konkretnego planu, trenuję prawie codziennie. Mam z tego bardzo dużą frajdę. Łącząc bieganie z imprezami, jak dzisiaj, mogę realizować się na polu muzycznym i sportowym, chociaż
oczywiście jest to trudne. Kiedy daję występ przez biegiem, to wiem, że nie pobiegnę na miarę swoich możliwości. Próby wiążą się ze stresem i wysiłkiem. Mój rekord w półmaratonie to 1:18, a w maratonie 2:48 – dodał Mezo.

Uczestniczki biegu w szpilkach miały do pokonania około 300 m.

Dodatkową atrakcją wydarzenia, już po raz drugi w historii imprezy, był bieg na szpilkach. Tego niecodziennego
wyczynu podjęło się 28 pań, dwukrotnie więcej niż w roku
ubiegłym. W zabawie udział wzięła też wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Biegło się cudownie. Potraktowałam to
od początku jak dobrą zabawę. Najważniejsze dla mnie
było, bym dobiegła właśnie w tych szpilkach, które doradzili mi mieszkańcy – podkreślała wiceprezydent po biegu.
III Rudzki Półmaraton Industrialny to także rywalizacja
najmłodszych zawodników, którzy swój znacznie jednak
krótszy dystans pokonali popołudniem. Uczestnicy zabawy na rynku mogli włączyć się także w akcję prowadzoną
przez Straż Miejską i oznakować swój rower, a także porozmawiać z rudzkim bokserem Robertem Talarkiem.
Rudzki Półmaraton Industrialny po raz pierwszy odbył
się w Rudzie Śląskiej 1 sierpnia 2015 r. Ubiegłoroczna
edycja, która miała miejsce 6 sierpnia 2016 r., zgromadziła
na starcie ponad 800 biegaczy. Dystans półmaratoński
ukończyło 583 zawodników.
DR

Dystans półmaratoński pokonało 655 zawodników.
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Najlepszą kobietą na 21 km była Zita Kacser z Węgier.

2.08.2017

Pierwszy na mecie dystansu półmaratońskiego był Kenijczyk Kipkorir Wycliffe Biwot.

Najszybsze rudzianki na 21 km to Katarzyna Czyż,
Zuzia Pinkas oraz Sabina Szajbel.

Nie mogło zabraknąć wspólnej rozgrzewki.

Najszybsi rudzianie dystansu półmaratońskiego to
Damian Połeć, Adrian Połeć i Arkadiusz Połeć.

W biegu w szpilkach wzięło udział 28 pań.

Rudzki Informator Samorządowy

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

Imprezę uświetnił występ
rapera Jacka Mezo Mejera.

W rywalizacji nordic walking udział wzięło 95 osób.
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EKOwiadomości

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

Adaptacja do zmian klimatu to proces długofalowy. Niezaprzeczalne jest to, że klimat zmienia się na pewno. Tropikalne upały, gwałtowne burze, wahania temperatur – wszystkie te zjawiska już odczuwamy na
własnej skórze.

Zmieniamy
polski klimat

Faktem jest również to, że jest to
proces nieodwracalny. Nie ma znaczenia, kto wierzy w jaką teorię. Czy jest
to wina zbyt dużego ingerowania człowieka w środowisko naturalne, czy
odpowiedzialne są za to ruchy tektoniczne. Do zmian klimatu należy się
przygotować, ponieważ mają i będą
miały one duży zarówno bezpośredni
jak i pośredni wpływ na wiele sektorów gospodarki i społeczeństwo poprzez oddziaływanie na fizyczne i biologiczne składniki ekosystemów, czyli
wodę, glebę, powietrze i różnorodność
biologiczną. Z pewnością, aby dobrze
się przygotować do tego procesu potrzebna będzie nam dobra strategia.
27 lipca 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została
podpisana umowa na dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu
strategicznego wspierania wdrażania
polityki klimatyczno-energetycznej”.
Bezpośrednim beneficjentem zadania
jest Instytut Ochrony Środowiska, który będzie odpowiedzialny za utworzenie CAKE – Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych. CAKE będzie
badało szczegółowy wpływ realizacji polityki klimatyczno-energetycznej na różne sektory polskiej gospodarki.
Całkowity koszt zadania wyniesie
ponad 10 milionów złotych, z czego
ponad 6 milionów pochodzi z dotacji
Komisji Europejskiej. W ramach programu priorytetowego NFOŚiGW
„Współfinansowanie Programu LIFE”, dzięki któremu polskie podmioty
mogą otrzymać wsparcie finansowe
dla realizowanych projektów, Instytut
Ochrony Środowiska otrzyma na podstawie zawartej z Funduszem umowy
ponad 2 mln zł. Prawie 2 mln zł w re-

alizowanym projekcie stanowi własny
wkład Instytutu.
Komisja Europejska oceniła – w ramach naborów w 2016 roku – przedsięwzięcie Instytutu jako jedno z najlepszych w całej Unii. Projekt zakłada
utworzenie CAKE oraz opracowanie
kompleksowych raportów z przeprowadzonej analizy wpływu polityki klimatyczno-energetycznej na m.in. polskie rolnictwo, transport oraz energetykę, a także system szkoleń dla kilku
tysięcy urzędników administracji państwowej.   
To jednak nie wszystkie działania
jakie podejmujemy na rzecz ochrony
klimatu. Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł dwie umowy w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, w ramach
działania 1.2 oś priorytetowa
I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Są to pierwsze umowy zawarte
z prywatnymi przedsiębiorcami.
Pierwszym beneficjentem jest firma
STS Automotive Sp. z o. o. Celem pro-

jektu pn. „Modernizacja oświetlenia
placu parkingowego STS Automotive
Sp. z o. o.” jest zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej, niezbędnej do zapewnienia oświetlenia placu
na terenie miejscowości Jasin, w gminie Swarzędz. W wyniku realizacji zadania nastąpi wymiana istniejącego
oświetlenia placu (na który składają
się miejsca postojowe dla ponad
15 000 samochodów, 50 samodzielnych stanowisk załadunkowych autotransporterów oraz teren przygotowawczy do wydawania 1000 samochodów) na oświetlenie wykonane
w technologii LED. Wykorzystywane
obecnie 243 oprawy sodowe oraz
metalhalogenowe o łącznej mocy
71 567 W, zastąpione zostaną oprawami LED w tej samej liczbie, o łącznej
mocy 29 520. Koszt całkowity projektu wynosi 428 136,00 zł, z czego pożyczka NFOŚiGW 257 400,00 zł.
Drugi projekt pn. „Modernizacja
oświetlenia hali magazynowej CLIP
V w miejscowości Jasin” będzie realizowany prze firmę „Centrum Logi-

styczno Inwestycyjne Poznań V Sp.
z o.o.”. Celem zadania jest zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia oświetlenia hali magazynowej należącej do
Beneficjenta. Planowane oszczędności energii elektrycznej to 466 MWh/
rok. Projekt zlokalizowany będzie
przy ul. Rabowickiej, na terenie miejscowości Jasin, w gminie Swarzędz.
Przedsięwzięcie polega na wymianie
istniejącego oświetlenia hali magazynowej o łącznej powierzchni 36000
m2 na oświetlenie wykonane w technologii LED. Wykorzystywane obecnie 1381 opraw świetlówkowych
o łącznej mocy 160 196 W, zastąpione
zostanie oprawami LED w liczbie
1007 sztuk, o łącznej mocy 72 479 W.
Koszt całkowity projektu to 959
523,00 zł, z czego pożyczka NFOŚiGW to 580 575,00 zł.
Dzięki realizacji projektów przewiduje się, że w obu przedsiębiorstwach
uda się zaoszczędzić ok. 640 MWh/
rocznie.
Agnieszka Kominek

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Prezydent Miasta Ruda Śląska
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informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 31.07.2017 r. do dnia 21.08.2017 r. na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro obok pokoju 222) wykazu nieruchomości
gruntowych o łącznej powierzchni 7413 m2 położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja, obejmujących
stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi :
– 1050/49
o powierzchni 658 m2 	KW nr GL1S/00009425/6
własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
– 965/49
o powierzchni 3160 m2 	KW nr GL1S/00011339/3
– 1053/51
o powierzchni 3595 m2 	KW nr GL1S/00003804/5
własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 5.12.2089 r. z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego ½ część w działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi:
– 1055/51
o powierzchni 445 m2 	KW nr GL1S/00003804/5
– 1056/51
o powierzchni 84 m2
własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 5.12.2089 r.
– 1051/49 o powierzchni 109 m2 KW nr GL1S/00009425/6
własności Gminy Miasta Ruda Śląska – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 874.000,00 zł.
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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-Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej
nieruchomości pod drogę dojazdową
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-Bielszowicach przy ul. Kingi, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4995/213 o powierzchni 863 m2, użytek R-V,
– 5001/213 o powierzchni 862 m2, użytki: Ł-IV, R-V,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3, KW GL1S/00007235/3 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/6 część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 607 m2,
obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4997/216 o powierzchni 215 m2, użytki: dr, Ps-IV, KW nr GL1S/00006378/0,
– 4998/213 o powierzchni 392 m2, użytki: dr, R-V, KW nr GL1S/00007235/3 - z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolami planu: nr 4995/213, 4998/213, 5001/213 – MN27, nr 4997/216 – MN2, MN27.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte drzewami i krzewami. Dojazd do zbywanych nieruchomości z dróg publicznych - ulic Kingi i Na Piaski
odbywać się będzie ulicą ks. Jana Hrubego, która w przyszłości stanowić będzie publiczną drogę
kategorii gminnej.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz
z udziałem wynoszącym 1/6 w działkach nr 4997/216 i 4998/213 wynoszą:
– dla działki nr 4995/213–132.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 118.000,00 zł, droga 14.000,00
zł,
– dla działki nr 5001/213–132.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 118.000,00 zł, droga 14.000,00
zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową
i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową 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.
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 12.09.2017 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 5.09.2017 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokościach dla działki nr : 4995/213 – 6.600,00 zł, 5001/213 – 6.600,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Kingi, 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 8ºº-16ºº, czwartek 8ºº-18ºº,
piątek 8ºº-14ºº 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.
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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

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 31.07.2017 r.
do dnia 21.08.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Ruda Śląska
plac Jana Pawła II 6 (II piętro obok pokoju 222) wykazu nieruchomości
gruntowych: własności Gminy Miasta Ruda Śląska oraz Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska położonych w
Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej, obręb Nowy Bytom, km. 1,   stanowiących działki nr: 3554/54 o pow. 350 m2, KW
GL1S/00035446/0, 3553/54 o pow. 364 m2  KW GL1S/00012341/7, które zostaną  zbyte w drodze ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 47.000,00 zł.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 31.07.2017 r.
do dnia 21.08.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska
plac Jana Pawła II 6 (II piętro obok pokoju 222) wykazu nieruchomości
gruntowych o łącznej powierzchni 19330 m2 położonych w Rudzie
Śląskiej przy ulicy 1 Maja w obrębie Ruda na karcie mapy 5,
obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki zapisane na
karcie mapy 5, obręb Ruda oznaczone numerami geodezyjnymi :
– 1052/49 	 o powierzchni 61 m2 	
KW nr GL1S/00009425/6
– 925/57 	 o powierzchni 1444 m2 	 KW nr GL1S/00003801/4
– 926/57 	 o powierzchni 649 m2
– 927/57 	 o powierzchni 7269 m2
– 959/57 	 o powierzchni 3234 m2
własności Gminy Miasta Ruda Śląska
– 920/51 o powierzchni 702 m2 	
KW nr GL1S/0003804/5
– 1054/51 o powierzchni 5971 m2
własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 05.12.2089 r. z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego
½ część w działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi:
– 1055/51 	 o powierzchni 445 m2 	
KW nr GL1S/00003804/5
– 1056/51 	 o powierzchni 84 m2
własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta
Ruda Śląska do dnia 5.12.2089 r.
– 1051/49 	 o powierzchni 109 m2  	 KW nr GL1S/00009425/6
własności Gminy Miasta Ruda Śląska
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 2.118.000,00 zł.
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Usługi

Usługi pogrzebowe

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

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

Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych. Tel. 607-219-491,
32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów.
Tel. 507-055-024.
Remonty mieszkań i łazienek
dla osób niepełnosprawnych. Tel.
512-121-532.
Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel.
510-152-294.

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405. ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
189 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel.
507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich
marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502865-808.
Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel.
733-031-261.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.

Halemba, dwupokojowe, 46
m2, 115 tys., www.ANEL.pl, tel.
502-052-885.

Skup zużytych akumulatorów
i felg aluminiowych. Tel. 697-646-492.

Halemba, dom 200 m2, 339 tys.,
www.ANEL.pl tel. 502-052-885.

Skup samochodów na części. Tel.
697-646-492.

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

Halemba, jednopokojowe, 26
m2, 65 tys., www.ANEL.pl, tel.
502-052-885.

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

Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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, 502-097-300. Ruda Śląska
– Chebzie ul. Kokotek 52. Dysponujemy dużym placem z garażem i kanałem do samochodów ciężarowych.

Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605560-605.

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, pilne. Tel. 502-107-384.
Atrakcyjne oferty kawalerek,
dwupokojowych, trzypokojowych
na Bykowinie, Halembie, Wirku,
Kochłowicach, dobre ceny, zadzwoń sprawdź aktualną ofertę
LOKATOR, tel. 793-017-323.

Szybka pożyczka, dojazd, tel.
780-116-672.

KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM,
KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887877-189.

Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel.
32 307-20-99, 784-699-569.

Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej- Bielszowicach, cena 450 tys.
do negocjacji, tel. 601-934-091,
667-588-400.

Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512549-097.

Do wynajęcia pokój. Tel. 32
242-06-28.

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 32
260-00-33. Pośrednik CDF S.C.
firmy Matpol Finanse Sp. z o.o.
Przeprowadzki tanio, dojazd
gratis. Tel. 605-109-517.
Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606274-056.
Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 503-574-985.
Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606274-056.

Sprzedam garaż blaszany (Ruda
1). Tel. 691-555-000.
Sprzedam lub zamienię mieszkanie w Kochłowicach. Tel. 502510-460.
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.
792-155-155.

FIRMA POGRZEBOWA BOTOR
uprzejmie prosi

o dokonywanie
opłat
zaległych grobów

Firma budowlana BEDAMEX
zatrudni pracowników budowlanych doświadczenie min 2 lata,
tel. 601-504-030 w godz. 7-16, 32
242-24-11.
Zatrudnię panią – wykształcenie
średnie lub wyższe wiek ok 30 lat
do pracy w biurze w zakładzie pogrzebowym Hofman. CV ze zdjęciem proszę przesłać na adres biuro@hofman-dompogrzebowy.pl.
Zatrudnię pracownika do prac
ogólnobudowlanych z prawem jazdy.  Tel. 603-975-040.
Sprzedawcę, kierowcę-magazyniera do hurtowni mat. budowlanych w Rudzie Śląskiej, sprzedawcę do sklepu z mat.
budowlanymi w Świętochłowicach, budchem@autograf.pl.
Firma budowlana SANEL Sp. z
o.o. zatrudni pracowników budowlanych z doświadczeniem min. 3
lata. tel. 32 342 40 90 w godz. 8-15,
e-mail: sanel@sanel.net.pl.

Różne
Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel.
607-912-559.

Praca

Kupię akcje Huty Pokój. Tel.
507-851-852.

Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech. Tel. 32 271-09-66 781989-873.

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

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. w okresie
od 28.07.2017 r. do 19.08.2017 r., na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6
(II piętro) wykazu niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie
w rejonie ulicy Młyńskiej, własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, stanowiącej działkę oznaczoną numerem
geodezyjnym 3290/79 o powierzchni 77 m2, k. m. 1
obręb Halemba, GL1S/00018814/6, która zostanie
sprzedana w trybie przetargowym z przeznaczeniem na
zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska (symbol na planie ZN1 – teren trwałych użytków
zielonych). Cena wywoławcza nieruchomości do
przetargu wynosi 4.000,00 zł (netto).

PRACA DLA

OPIEKUNEK

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

+ PREMIE

32 395 88 83

www.ajpartners.pl

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

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek
(redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872.
Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy:
Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32
248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 7.00-16.00, wt., śr. 7.00-15.00, pt. 7.0014.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o..

sukcesywnie likwidować.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach.
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5 sierpnia 2017 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci godz. 11.00

LASY HALEMBSKIE 4,2-21,0 km

POZOSTAŁE
TERMINY
BIEGÓW
16 września 2017 r.
13 października 2017 r.
4 listopada 2017 r.

Zapisy elektroniczne http://chronotex.pl/zawody/
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe zapisy
w godz. 9.00-10.45 w biurze zawodów w Szkole Podstawowej
Sportowej nr 15 – Ruda Śląska, ul. Energetyków 15

Wpisowe: dzieci – 5 zł, dorośli od 20 zł
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BIEGI

Bieganie relaksuje i odrywa od codzienności
– Jakie to uczucie zdobyć srebro na Mistrzostwach
Świata w biegu 24-godzinnym?
– Sam udział w tak prestiżowej imprezie, jaką są
mistrzostwa świata, jest już dla mnie czymś wielkim.
Uczuć pojawia się w takiej chwili wiele – reprezentując nasz kraj czuje się dumę, wzruszenie, ogromną
radość, a jednocześnie są uczucia takie jak odpowiedzialność. Chce się wypaść jak najlepiej i nie zawieść
drużyny.
– To był dla Pani podwójny sukces. Z jednej strony srebrny medal zdobyty drużynowo, a z drugiej
pobicie swojego życiowego rekordu. Czy przewidziała Pani, że coś takiego może się wydarzyć?
– Każdy zawodnik już przed zawodami zna swoje
możliwości i wie, na jaki wynik go stać. Ja również miałam swoje założenia, które wspólnie ustaliłam z moim
trenerem Augustem Jakubikiem. Udało się je zrealizować lepiej niż zakładałam, a to z całą pewnością cieszy.
Swój rekord poprawiłam o ponad 11 km.
– Wynik w klasyfikacji generalnej kobiet dał Pani
wysokie miejsce. Ile kilometrów Pani przebiegła?

– W Belfaście udało mi się przebiec 225 km
i 306 m. To mój rekord życiowy i jednocześnie kolejny raz potwierdziłam klasę sportową mistrzowską
międzynarodową. Ten wynik dał mi 19. miejsce w klasyfikacji kobiet na 131 startujących. W kategorii Masters 40+ zajęłam 6. miejsce na 26 startujących kobiet.
Myślę, że mogę być w pełni zadowolona z osiągniętego wyniku.
– Czy myśli Pani, że kiedyś uda się zajść jeszcze
wyżej w tych zawodach?
– Nie mam żadnych wątpliwości. Mistrzostwa
świata w Belfaście wspominam miło, nie miałam kryzysów, całe zawody biegałam. W pierwszych 12 godzinach miałam spore problemy żołądkowe, które
udało się jednak dzięki wspólnej, zespołowej pracy
serwisu opanować. Zaś w ostatnich czterech godzinach odezwał się uporczywy ból lewego kolana oraz
ból kości piszczelowej w prawej nodze. Pojawiające
się problemy nawet przez chwilę nie przywołały myśli, by przestać biec – to nie wchodziło w grę. Wiem,
że czeka mnie jeszcze mnóstwo pracy, ale każde za-

TENIS STOŁOWY

Mistrz ping ponga

Prezes UKS-u Wolej Ruda Śląska Michał Wolny mistrzem Polski weteranów w kategorii 65-69 lat w grze podwójnej. Podczas zawodów, które odbyły się w Wałbrzychu, wzięło udział aż 208 zawodników.
– Cieszę się ze zdobycia tytułu mistrza Polski w grze podwójnej. Grałem
z Wieśkiem Ostrowskim z Kujawsko-Pomorskiego. Debel skleciliśmy w ostatniej chwili i na MP zagraliśmy razem po raz pierwszy, ale się udało – zaznacza Michał Wolny, prezes UKS-u Wolej Ruda Śląska.
Indywidualnie zabrakło odrobiny szczęścia do zdobycia brązowego medalu (przegrana 10:12 w piątym secie z Jerzym Osickim). Z kolei na Mistrzostwach Europy Weteranów w Helingborgu w Szwecji, w których startowało
Michał Wolny został mistrzem
ponad 2 tysiące zawodników, razem z Leszkiem Jodaniewskim Michałowi
w kategorii 65-69 lat
Wolnemu udało się zdobyć 9. miejsce.
(na zdjęciu po lewej).
– Mogę powiedzieć, że turniej był zorganizowany wspaniale i z gry jestem
również zadowolony. Poza tym wszystko wskazuje na to, że jestem ostatnio
lepszym deblistą, bo z Leszkiem Jodaniewskim (z którym grałem po raz pierwszy) zajęliśmy 9. miejsce, przegrywając
po dosyć wyrównanej grze o ćwierćfinał z parą fińską Lappalainen/Manni, którzy zostali wicemistrzami Europy.
Dodam jeszcze, że od września rozpoczynają się rozgrywki nowego sezonu. Zapraszam młodzież do sekcji tenisa
stołowego UKS Wolej Ruda Śląska w Bielszowicach, ponieważ tenis stołowy jest dyscypliną sportu, którą można
uprawiać przez całe życie – dodaje.

Wędkarstwo

Mistrz świata w wędkarstwie

Aneta Rajda zdobyła drużynowo srebrny medal
podczas mistrzostw świata w Belfaście.

– Trenuje Pani w klubie KRS TKKF „Jastrząb”
Ruda Śląska. Z czym wiąże się przynależność do takiego klubu?
– Zgadza się. Trenuję w tym klubie, natomiast w TL
Pogoń Ruda Śląska posiadam licencję Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, która umożliwia mi starty w imprezach mistrzowskich, takich jak mistrzostwa Polski, mistrzostwa Europy czy mistrzostwach świata.

Pływanie

Zawodnicy WOPR-u na The World Games 2017
Zawodnicy WOPR-u Ruda Śląska na Światowych
Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich, czyli The World
Games Wrocław 2017 pokazali na co ich stać. W składzie
reprezentacji Polski znalazły się Anna Nocoń oraz Dominika Kossakowska. Co więcej, trenerem reprezentacji
kobiet jest rudzianin – Mateusz Niegot.
Polska reprezentacja w sportowym ratownictwie wodnym zdobyła cztery medale – trzy srebrne i jeden brązowy. Brąz wywalczyły reprezentantki WOPR-u Ruda Śląska – Anna Nocoń i Dominika Kossakowska wraz z Karoliną Faszczewską (CKS Szczecin) i Alicją Tchórz (dolnośląski WOPR) w sztafecie 4 x 50 m z pasem. Jeszcze
trzykrotnie rywalizowały w finale. Wspólnie, Anna i Dominika, w sztafecie 4 x 50 m wywalczyły 5. miejsce. Anna w sztafecie 4 x 25 m holowanie manekina zdobyła 7.
miejsce, zaś Dominika w konkurencji 200 m z przeszkodą – 8. miejsce. Zmagania podczas The World Games
polska reprezentacja zakończyła na wysokim 6. miejscu. Trenerem reprezentacji kobiet jest rudzianin Mateusz Niegot.

Nordic walking

Najszybsza na Białorusi

Agnieszka Morys z Rudy Śląskiej została złotą i brązową medalistką nordic
walking. Rudzianka zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej na 5
km podczas międzynarodowych mistrzostw, które odbywały się na Białorusi
w dniach 23-24 lipca. Trasę rywalizacji zaliczyła z czasem 39 minut 41sekund.
Rudzianka w Grodnie zajęła też trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji kobiet na
5 km, pokonując blisko 80 zawodniczek z Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz Polski. – Tego rodzaju zawody na Białorusi zostały zorganizowane po raz pierwszy. Do udziału przekonał mnie kolega, Andrzej Dziediewicz, który często bierze udział w rywalizacjach nordic walking organizowanych w Polsce. Na miejscu, mnie i moje dwie koleżanki, także biorące udział w zawodach, potraktowano niesamowicie gościnnie – wspomina Agnieszka Morys. – Organizatorzy
stanęli na wysokości zadania. Trasa poprowadzona została przez piękny park
znajdujący się nad Niemnem. Park, jak i w ogóle Grodno, wywarły na mnie
pozytywne wrażenie – dodaje. Rudzianka maszerując z kijkami realizuje swoją
Młody rudzianin zdobył drużynowe wielką pasję – aktywne podróżowanie. We wrześniu wyruszy na pieszą wypramistrzostwo świata. wę drogą św. Jakuba do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Swoją wędrówkę
rozpocznie w Leon, 311 km od celu. – Przede mną dwa aktywne ale i z pewno- Rudzianka odniosła wielki sukces
podczas mistrzostw na Białorusi.
ścią pełne wrażeń tygodnie – mówi Agnieszka.
ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Robert Mirek zdobywcą drużynowego mistrzostwa świata! Podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Castingu (wędkarstwo rzutowe), które odbyły się w Bratysławie w dniach 21-22 lipca, młody
wędkarz pokazał na co go stać.
– Bardzo się cieszymy, że to właśnie rudzianin zdobył drużynowe mistrzostwo świata w tej trudnej technicznie dyscyplinie, składającej się z siedmiu konkurencji. Jest to już drugi jego sukces na
zawodach tej rangi. Z kolei w 2016 roku zdobył brązowy medal.
Robert jest także jedynym zawodnikiem kadry Polski juniorów, który reprezentuje barwy Śląska – zaznacza Dariusz Ciacia z PZW nr
92 KWK Halemba.
Warto dodać, że Robert Mirek jest uczniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Wirku, a wędkarstwo uprawia od 6. roku
życia. Trenuje pod okiem ojca Krzysztofa Mirka, a jego opiekunem
jest opiekun młodzieży Koła 92 Halemba – Dariusz Ciacia.

KOLUMNĘ SPORTOWĄ

wody to nowe doświadczenie. Wiem również, nad jakimi elementami muszę popracować, by móc poprawiać swoje wyniki. Z całą pewnością to nie jest moje
ostatnie słowo.
– Start w Belfaście nie był Pani pierwszym startem. Który to już udział w biegu 24-godzinnym?
– Start w Mistrzostwach Świata w biegu 24-godzinnym w Belfaście był moim trzecim startem w tego rodzaju biegu. Debiutowałam w Krakowie we wrześniu
2016 roku, tam też uzyskałam po raz pierwszy klasę
sportową mistrzowską międzynarodową z wynikiem
214, 172 km, jednocześnie zdobywając tytuł wicemistrzyni Polski. Zaledwie półtora miesiąca później wystartowałam w Mistrzostwach Europy w biegu 24-godzinnym w Albi.
– A jakie biegowe osiągnięcia uważa Pani za najważniejsze?
- Trudno powiedzieć. Każde z zawodów, w których
brałam udział na przysłowiowy wynik, były dla mnie
ważne. Udało mi się stanąć na podium w wielu biegach
na dystansach od 5 km po ultramaraton.

Foto: Aneta Mikulska/SIGMA

Jest nauczycielką, ale bieganie to jej wielka pasja. Twierdzi, że uczy ono organizacji czasu i bez problemu można pogodzić je z życiem codziennym, rodzinnym i zawodowym. Rozmawiamy z biegaczką z rudzkiego klubu KSR TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska Anetą Rajdą, która może
się pochwalić zdobyciem srebrnego medalu podczas Mistrzostw Świata w biegu 24-godzinnym.
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Jesteśmy na półmetku wakacji, a to oznacza, że wielu z nas szykuje się dopiero do wakacyjnych wojaży. Kto tylko ma taką
możliwość na dłuższe podróże, czy to nad morze, czy w góry lub w rodzinne strony, wybiera się samochodem. I tu warto nadmienić – bezpiecznym samochodem, bo chyba nikt nie chce, aby wyjazd na wakacje zakończył się na lawecie, czy w warsztacie samochodowym. I tutaj z pomocą już od wielu lat przychodzą specjaliści Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o. Z ich fachowej
wiedzy oraz pomocy, a także kompleksowej usługi zadbania o samochód możemy skorzystać m.in. w Okręgowej Stacji Kon- MICHAŁ KOZŁOWSKI
troli Pojazdów Omega w Goduli.
KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI

Czas wakacji to czas na Omegę

To miejsce, do którego kierowcy regularnie wracają, bo wiedzą, że w Omedze o „cztery kółka” dba się od „A do
Z”. – Zamiast jeździć w różne miejsca
– czy po to, by skontrolować samochód,
czy by go solidnie wyczyścić przed wyjazdem lub by zadbać o klimatyzację –
przyjeżdżam tutaj, gdzie wszystkie te
usługi mam na miejscu i zawsze spotykam się z fachową, a także miłą obsługą
– podkreśla pan Krzysztof, kierowca
z Nowego Bytomia.
Bo Omega to aż trzy w jednym. Dlatego warto zajrzeć na stację mieszczącą
się przy ul. Starej w Goduli. Tam znajdują się dwa stanowiska, gdzie naprawiane są pojazdy oraz jedno stanowisko
do ich sprawdzania, a także trzy stanowiska na myjni samochodowej i stacja
LPG. – Już od dziesięciu lat dbamy
o bezpieczeństwo kierowców z Rudy
Śląskiej, Działamy w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu w szczególności pod
względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska. To ważne dla nas wszystkich – szczególnie teraz, kiedy część
z nas przygotowuje się do wyjazdu na
wakacje – podkreśla Michał Kozłowski,
kierownik Okręgowej Stacji Kontroli

Pojazdów Omega w Goduli. – Oczywiście, częściowo możemy zadbać sami
o samochód, ale w momencie, kiedy oddamy swój pojazd w ręce mechanika,
zyskujemy większą pewność, że nasz pojazd będzie w pełni sprawny – dodaje.
W ramach naprawy samochodu mechanicy kontrolują poziom płynów eksploatacyjnych i oleju, stan hamulców,
stan zawieszenia, a także jego geometrię (tutaj warto wspomnieć, że stacja

Omega

Omega od niedawna wyposażona jest
w nowoczesną geometrię kół 3D),
a także układ kierowniczy, akumulator
i układ elektryczny oraz oświetlenie.
– W czasie wizyty u nas warto także
wspomnieć o tym, gdzie wybieramy się
na wyjazd oraz jaki charakter będzie
miała podróż. Przyda się bowiem parę
porad – przede wszystkim dokładne
przyjrzenie się hamulcom, które mogą
szwankować, kiedy wybieramy się w góry. Nie można także zapomnieć o podstawowym wyposażeniu samochodu –
gaśnicy po przeglądzie, trójkącie
ostrzegawczym, kamizelce odblaskowej, czy apteczce pierwszej pomocy.
Warto też dowiedzieć się, na jakich zasadach polisy OC, AC i assistance działają w kraju oraz za granicą – wylicza
Szczepan Mańka, diagnosta Okręgowej
Stacji Kontroli Pojazdów Omega.
Sam przegląd stanu technicznego pojazdu to jednak nie wszystko. Omega to
także warsztat Pi, który specjalizuje się
w zakładaniu i serwisowaniu instalacji
LPG oraz w drobnych naprawach mechanicznych, a także stacja Sigma,
gdzie można zatankować gaz, a pomogą w tym pracownicy stacji. Wizyta
w Goduli to także gwarancja sprawnej

i czystej klimatyzacji – tak niezbędnej
podczas wakacyjnych, upalnych dni.
– Nasi pracownicy wymienią szybko
i sprawnie filtry, olej oraz podstawowe
płyny w samochodach wszystkich marek. W okresie letnim zapraszamy także
na sprawdzenie, odgrzybianie i napełnianie klimatyzacji w atrakcyjnych cenach – podkreśla Marcin Kazuch, diagnosta Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Omega, który m.in. zajmuje się
instalacjami LPG.
Jaki jest kolejny krok, aby pewnie
i bezpiecznie wyruszyć w podróż, zaraz po wyjechaniu ze stacji Omega?
Przy okazji wizyty warto skorzystać
z myjni bezdotykowej Beta. Jest ona
wyposażona w pięć zoptymalizowanych programów, które gwarantują nie
tylko dokładne umycie samochodu, ale
także zabezpieczenie karoserii przed
ponownym zabrudzeniem. – Nasza
myjnia działa w stu procentach skutecznie. Używamy w pełni bezpiecznego środka chemicznego przy użyciu
zmiękczonej i zdemineralizowanej wody. Następnie nanosimy go w odpowiedniej temperaturze i pod ciśnieniem
110-120 bar, co gwarantuje usunięcie
wszystkich zabrudzeń i zanieczyszczeń
bez użycia szczotki. Po tym w naszej
myjni uruchamiane są programy spłukiwania, woskowania oraz nabłyszczania, co zapewnia efekt bez plam i zacieków, osuszając i nabłyszczając karoserię – wymienia Michał Kozłowski.
A wszystko to pod okiem profesjonalnej, doświadczonej i przede wszystkim – miłej obsługi. Bowiem Grupa
AUTO-BUD dbając o swoich klientów
do każdego przeglądu rejestracyjnego
oferuje słodki upominek lub trzy bezpłatne mycia samochodu na bezdotykowej myjni Beta. Ponadto wizyta
w Omedze stanowi gratkę dla fanów
Agenta 007. We wnętrzu stacji można
zobaczyć przekrój plakatów promujących poszczególne filmy ze słynnym
agentem.

KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 506-113-356

SZCZEPAN MAŃKA

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 508-921-558

Iwona Kozłowska

doradca klienta
OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

Marcin Kazuch

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 505-712-824

Marcel Wojtek

mechanik na stacji PI
przy stacji OMEGA

TEL. 511-092-323

Denis Wodniok

MECHANIK – POMOCNIK
na stacji PI
przy stacji OMEGA

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Ruda Śląska | Godula | róg ul. Joanny i Starej | tel. 32 72 55 888
czynny: pn.-pt. 7.00-20.00, sob. 8.00-14.00

www.auto-bud.com.pl

