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Słodkie rozpoczęcie
Z roku na rok są coraz większe. Czasem siedmiolatek nie jest w stanie jej unieść, dlatego muszą pomóc rodzice. Mowa o rogu 

obfitości, czyli naszym słodkim, śląskim zwyczaju, towarzyszącym „pierwszakom” podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

Dziś
w numerze:

Marzenia
się spełniają
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Bez azbestu
str. 2

REKLAMA

Edukacyjny start w szkole to dla 
każdego dziecka wydarzenie, któ-
remu towarzyszy stres, niepokój  
i ciekawość przed spotkaniem 
z nieznanym. Tyta jest osłodzeniem 
pierwszych dni w szkole. 

– W środku mam chrupki, wafle, 
czekolady, cukierki. To wszystko 
kupiła moja mama. Jest taka duża, 
że nie umiem jej unieść. Codziennie 

będę jeść trochę – tak o swojej ty-
cie opowiadała Jennifer Targosz, 
pierwszoklasistka Szkoły Podsta-
wowej nr 4, w której otwarty został 
nowy oddział przedszkolny.

Niektóre dzieciaki nie planują 
dawkowania słodkości: – Cukierki, 
batony – zjem wszystko na raz – za-
pewniała  Martyna, pierwszokla-
sistka z SP nr 4.

Ostatni sparing
 str. 22

Tyta to nieodłączny rekwizyt pierwszoklasisty. Foto: MS

4 września
(środa)
2013 r.

Linia 121
– nowa trasa

 str. 13
– Tyty to kolorowy i sympatyczny 

akcent podczas rozpoczęcia szkoły 
– podkreślała pani Joanna, mama 
„pierwszaka”. 

Oficjalne rozpoczęcie roku szkol-
nego tym razem odbyło się w Ze-
spole Szkół nr 3 Specjalnych im. 
św. Łukasza. Tam również pokaza-
ły się kolorowe tyty, bowiem edu-
kację w pierwszej klasie rozpoczęło 

troje uczniów.  Ten rok ma być jesz-
cze lepszy. 

– Otwieramy specjalny oddział 
przedszkolny i myślimy, że jest to do-
bry krok w kierunku rozwoju naszej 
placówki. Cały czas utrzymujemy ze-
społy dla osób głęboko upośledzo-
nych umysłowo. Będziemy prowadzić 
przez cały rok wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka. Szkoła będzie  
w dalszym ciągu otwarta na nowe 
inicjatywy – podkreślał Wiesław Ja-
gielski, dyrektor placówki.

Dzieci rozpoczynające rok szkol-
ny w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych 
im. św. Łukasza mogą liczyć na no-
we udogodnienia: – Od września ma-
my w pełni wyposażoną salę do inte-
gracji sensorycznej.  Będziemy rów-
nież kontynuować pracę metodą Ja-
dwigi Cieszyńskiej, wspomaganie 
rozwoju, szczególną uwagę będziemy 
skupiać na dzieciach autystycznych 
i z Zespołem Downa. Chcemy nie tyl-
ko wychowywać podopiecznych, ale 
także rozwijać sferę fizyczną – do-
dał.

W tym roku naukę rozpoczęło 
15,5 tys. rudzkich uczniów. Na 
wielu z nich czekały wyremonto-
wane sale lekcyjne oraz nowe 
obiekty sportowe. Naukę rozpoczę-
ło również ponad 4,3 tys. rudzkich 
przedszkolaków. Wszystkich bę-
dzie uczyć ponad 2,3 tys. nauczy-
cieli.  Magdalena Szewczyk

DYSTRYBUTOR

Zapraszamy
punkty handlowe
do współpracy

str. 7

Problem z odpadami?
Chętnie pomożemy – Zadzwoń!
32 248 10 81-83 wew. 251

32 342 30 29
Biuro Obsługi Klienta PUK

czynne:
pn, wt, śr, pt: 8:00-16:00

  czw: 8:00-16:30

puk@toensmeier.pl
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Pożar na Bykowinie
W piątek po południu,  

w budynku przy ulicy 11 Li-
stopada w Rudzie Śląskiej-
Bykowinie wybuchł pożar. 
Poszkodowany został lokator 
mieszkania, w którym poja-
wił się ogień. Przyczyny po-
żaru bada policja. Według 
wstępnych ustaleń najpraw-
dopodobniej doszło do zwar-
cia instalacji elektrycznej.

Wypadek na 1 Maja
Sześć osób trafiło do szpitala 
w wyniku zderzenia samo-
chodu osobowego i minibu-
sa. Do wypadku doszło 27 
sierpnia rano na ulicy 1 Ma-
ja, przy wjeździe na trasę 
N-S. Najprawdopodobniej 
kierowca osobówki nie ustą-
pił pierwszeństwa minibuso-
wi, którym podróżowało sie-
dem osób. Osoby, które trafi-
ły do szpitala mają urazy 
kończyn, otarcia naskórka 
i stłuczenia. Ich życiu i zdro-
wiu nie zagraża niebezpie-
czeństwo.

Potrącono rowerzystkę
Funkcjonariusze Wydziału 
Kryminalnego Komendy Miej-
skiej Policji w Rudzie Śląskiej 
prowadzą postępowanie 
w sprawie potrącenia rowe-
rzystki. Do zdarzenia doszło na 
początku sierpnia na skrzyżo-
waniu ulicy 1 Maja i trasy N-S. 
Kierująca osobowym czerwo-
nym oplem kobieta najechała 
na rowerzystkę i odjechała 
z miejsca zdarzenia, nie udzie-
lając pomocy poszkodowanej. 
Policjanci proszą o kontakt 
świadków zdarzenia oraz oso-
by mogące udzielić informacji 
w tej sprawie.

Statystyki
Urodzenia  – 47
Zgony  –15
Małżeństwa  – 22
Rozwody  – 6
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– Projekty obejmują usunięcie azbe-
stu z wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych. Usuwając azbest, stoso-
wany dawniej w budownictwie, niszczy 
się tym samym stare docieplenie, więc 
realizacja objęła także odtworzenie te-
go elementu. Co istotne, były to prak-
tycznie dwa ostatnie budynki mieszkal-
ne zasobów miejskich, w których ten 
azbest jeszcze występował – tłumaczył 
Tomasz Rzeżucha, wiceprezes zarządu 
ds. pozyskiwania funduszy, podczas 
podsumowującego spotkania w Domu 
Śpiewaczym „Słowiczek”. – 12 sierp-
nia nastąpił odbiór końcowy, stąd dzi-
siaj to spotkanie. Mam nadzieję, że 
mieszkańcy są zadowoleni i podzielą 
się z nami tymi odczuciami. Zarządy 
wspólnot od jakiegoś czasu zabiegały 
o usunięcie azbestu – ich determinacja 
się opłacała – dodał.

– Współfinansowanie tego przedsię-
wzięcia w 85 proc. pochodziło z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Pro-

„Wieżowce” bez azbestu

Mieszkańcy ul. 1 Maja uważają, że „wieżowce” są jedną z wizytówek dzielnicy Wirek. 
 Foto: MS

Prawie siedem lat starano się o usunięcie azbestu, będącego elementem elewacji budynków przy ul. 1 Maja 320 i 322, za-
rządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. To jedyne wspólnoty mieszkaniowe na terenie 
miasta, które pozyskały dofinansowanie z Unii Europejskiej na usunięcie tych szkodliwych elementów. Po prawie pięciu miesią-
cach prace zostały zakończone – teraz przyszedł czas na podsumowanie realizacji projektu. 

gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego. Dzięki temu osiągnęliśmy 
najważniejszy cel, czyli poprawę wa-
runków mieszkaniowych w tych bu-
dynkach – mówił Henryk Knapik, pre-
zes MPGM.

 Projekt realizowano od kwietnia. 
Pomimo początkowo niesprzyjającej 
pogody, firma wykonująca projekt 
skończyła go na czas.

– Możemy zweryfikować zdanie 
o budowlańcach – ci pracowali ina-
czej niż kiedyś – nie trzeba było od 
nich wymagać. Wiedzieli co mają 
robić i zrobili to dobrze – podkreślał 
Bernard Swaczyna z zarządu wspól-
noty przy ul. 1 Maja 322. Wtórował 
mu Jan Sulima z zarządu wspólnoty 
przy ul. 1 Maja 320: – Projekt reali-
zowała solidna firma, z dobrymi 
pracownikami. Obyło się bez wy-
padków. Szczególnie panie są zado-
wolone z czystych, ładnych balko-
nów, teraz już ślicznie udekorowa-
nych.

To właśnie mieszkańcy najbardziej 
odczuli poprawę jakości otoczenia 
i uatrakcyjnienie budynków. Zmiana 
najbardziej cieszy tych, którzy za-
mieszkują w nich od wielu lat.

– Jako radną i mieszkankę jedne-
go z budynków, często pytano mnie, 
kiedy będzie to zrobione. Teraz 

wszyscy cieszymy się, że projekt zo-
stał zrealizowany. Mam prośbę do 
mieszkańców – dbajmy o to wspól-
ne dobro – mówiła radna Cecylia 
Gładysz. 

Azbest jako element elewacji bu-
dynków, w Polsce powinien zostać 
usunięty do 2032 roku.

Edeltrauda Wyciślik: – Mieszkam w bloku 320. 
Jestem bardzo zadowolona z wykonanej pracy. Na 
budowie pracowali mili chłopcy – nosiliśmy im ka-
wę, poczęstunek. Nawet się z nimi zaprzyjaźniliśmy. 
Mieszkam tutaj bardzo długo, dlatego cieszę się, że 
te wieżowce, które są wizytówką Wirku, w końcu tak 
ładnie wyglądają.

\

Teresa Wilczek: – Jestem bardzo zadowolona 
z efektów pracy, robotnicy naprawdę się spisali. 
Zdawałam sobie wcześniej sprawę z niebezpieczeń-
stwa, jakie niesie ze sobą azbest. Jestem po chorobie 
nowotworowej – tym bardziej się cieszę, że tego 
azbestu już nie ma. Warto było znosić prace remon-
towe – teraz mieszkamy w ładnych budynkach.

Jak oceniasz realizację projektu?

Stanisława Balcerzak: – Od początku, gdy założono 
azbest, wiedzieliśmy, że stanowi on zagrożenie i już 
wtedy chcieliśmy się go jak najszybciej pozbyć. To dofi-
nansowanie to była jedyna szansa. Mieszkamy tutaj od 
40 lat i w końcu doczekaliśmy się zmian.

Jerzy Balcerzak: – Okres prac remontowych był tro-
chę trudny, ale patrząc na nasz blok można powiedzieć, 
że było warto. Teraz w mieszkaniach będzie także cie-
plej. W swoim życiu miałem sporo do czynienia z azbe-
stem, dlatego myślę, że mógł wpłynąć na zdrowie nie-
których mieszkańców. Teraz każdy z mieszkańców po-
winien dbać o nasze wyremontowane bloki.

Zdaniem mieszkańców

TEMAT TYGODNIA

Magdalena Szewczyk – magdalena.szewczyk@wiadomoscirudzkie.pl
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Monika Herman-Sopniewska – monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

Fitness jest dla wszystkich... przyjdź i zobacz jego nowy wymiar
Studio Fitness Maximus zaprasza na Dni Otwarte, które odbędą się 15 i 16 września. O idei fitnessu rozmawiamy z Andrzejem Bogdałem, managerem oraz 

trenerem personalnym w Studio Fitness Maximus.

– Panie Andrzeju, chcecie zachęcić 
mieszkańców Rudy Śląskiej do ak-
tywnego spędzania czasu...

– Planujemy Dni Otwarte Studia Fit-
ness Maximus przy ul. Bukowej 9 obok 
Tesco. Zapraszamy 15 i 16 września – 
w niedzielę (od godz. 10.00 do 20.00) 
i poniedziałek (od godz. 10.00 do 
22.00). Nasze drzwi otwieramy nie tyl-
ko dla mieszkańców Rudy Śląskiej, ale 
również miast ościennych – Zabrza, 
Bytomia, Świętochłowic, Chorzowa, 

Katowic. Zapraszamy do nas, bo nie 
ma w Rudzie Śląskiej drugiego takie-
go klubu o równie wysokim standar-
dzie i nowoczesnym sprzęcie do tre-
ningu. Mamy siłownię, cztery strefy 
treningowe (strefa funkcjonalna, strefa 
maszyn, strefa cardio, strefa wolnych 
ciężarów), dwie sale fitnessu, spinning, 
salę zabaw Maxymek, trzy korty do 
squasha, kosmetykę, masaż, porady 
dietetyczno-trenerskie, kawiarenkę. 
Zakres naszych usług jest bardzo duży.

– Kogo zapraszacie na Dni Otwarte?
– Dni Otwarte kierujemy do ludzi 

w różnym wieku. Mamy klientów od 
16. roku życia po osoby, które mają na-
wet 78 lat. Z tego względu, że nasze 
hasło promocyjne brzmi: „Fitness jest 
dla wszystkich”, każdego chcemy zara-
zić sportem. To nie tak, że na zajęcia 
przychodzą tylko „przepakowani kole-
sie”. Fitness jest dla wszystkich. Na si-
łownię można przyjść po to, aby zadbać 
o zdrowie, wzmocnić mięśnie postural-
ne, poprawić kondycję psychofizyczną, 
wrócić do treningu fizycznego po kon-
tuzjach, poprawić samopoczucie, ode-
rwać się od rzeczywistości i naładować 
pozytywną energią. Uważam, że wysi-
łek fizyczny to sposób na pozbycie się 
wszelkich dolegliwości, a nasza wy-
kwalifikowana kadra każdemu w tym 
pomoże.

– Skąd klient ma wiedzieć z czego 
i w jaki sposób korzystać?

– Mamy trenerów, którzy opiekują 
się nowym klientami – wprowadzają 
ich w cały zakres aktywności fizycznej, 
służą poradami. Jeżeli ktoś do nas przy-
chodzi, od razu się nim zajmujemy. 

 Foto: MS

Zapewniamy na miejscu opiekę tre-
nerską. Każda osoba, która przycho-
dzi do naszego klubu, otrzymuje bez-
płatną godzinę z trenerem. Trener do 
każdego podchodzi, wskazuje co nale-
ży zrobić, dostosowuje ćwiczenia do 
indywidualnych potrzeb klienta, prze-
prowadza z nim wywiad, pytając na 
czym mu zależy, co dana osoba chce 
osiągnąć. Dzięki tej krótkiej rozmo-
wie wiemy w jakim kierunku iść, by 
jak najszybciej pomóc mu zrealizo-
wać jego cel, z którym do nas przy-
szedł. Cel naszego klienta staje się 
jednocześnie i naszym celem. My je-
steśmy narzędziem, które on wyko-
rzystuje w jego realizacji.

– Co proponujecie podczas Dni 
Otwartych?

– Przewidujemy zajęcia, maratony 
fitnessu – zumbę step, spinning, gim-

nastykę odchudzającą. Proponujemy 
również nową formę treningu jakim 
jest trening funkcjonalny. Mamy spe-
cjalnie do tego wyposażoną salę. Bę-
dziemy także degustować m.in. sushi, 
suplementy i odżywki, a wszystko to 
przy energetyzującej muzyce. W tym 
dniu przewidujemy również liczne 
promocje na nasze usługi. Każdy bę-
dzie mógł wejść i bezpłatnie skorzy-
stać z pokazowych zajęć fitnesso-
wych, sauny, siłowni, porad trener-
skich. A najmłodsi mogą w tym czasie 
odwiedzić salę zabaw Maxymek. Dla 
dzieci przewidujemy również zajęcia 
z hip-hopu. Hip-hop junior to nowo-
czesna forma tańca, którą też wpro-
wadzamy do naszej oferty.

– Dziękuję za rozmowę.
Więcej informacji na stronie:
www.fitnessmaximus.com.pl

REKLAMA



Młodzieżowi radni 

WOKÓŁ NAS
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Kącik adopcyjny
Luna to mała, 2-letnia suczka. Ma krótkie łapki – jak jamnik. Luna 

trafiła do schroniska po śmierci właściciela, ale nie straciła pogody du-
cha. Jest wesołą i bardzo sympatyczną suczką. Garnie się do człowieka, 
domaga się uwagi. Uwielbia się bawić. Jest grzeczna i ładnie chodzi na 
smyczy. Luna czeka na dom. Kontakt w sprawie adopcji: tel. 509-450-
480.

Możliwość brania czynnego udzia-
łu w życiu miasta to główne, ale nie 
jedyne wyzwanie przed jakim stają 
radni Młodzieżowej Rady Miasta. 
Już 27 września w rudzkich szkołach 
odbędą się wybory do kolejnej rady. 
Kadencja radnego trwa dwa lata, 
a funkcję tę może wykonywać każdy 
– wystarczy tylko okazać zaintereso-
wanie radą, a następnie zgłosić kan-
dydaturę w swojej szkole.

– Warto być członkiem Młodzie-
żowej Rady Miasta tylko wtedy, gdy 
jest się zaangażowanym w jej dzia-
łalność. Osoby pracujące nad ak-
cjami mają możliwość spotykania 
się na przykład z prezydentem mia-
sta, radnymi, dyrektorami miejskich 
placówek, naczelnikami wydziałów 
w Urzędzie Miasta, urzędnikami, 
właścicielami firm, co pozwala na-
brać śmiałości w rozmowach oraz 

Gimnazjum zamiast przedszkola
– ,,My jako rodzice jesteśmy 

zbulwersowani. Szatnie są wspól-
ne z uczniami,a nasze dzieci mają 
sale na ostatnim – trzecim piętrze. 
W szkole również trwa remont. 
Przed budynkiem kładą kostkę, 
jest rozkopane, na korytarzu stoją 
rusztowania, śmierdzi farbami. 
Pani dyrektor mówi nam, że mamy 
być wdzęczni, że szkoła nas przy-
jęła. Ale łazienka na piętrze dzieci 
też jest w totalnym remoncie. My 
jako rodzice nie wiemy co robić. 
Czy skarga do Kuratorium coś 
da? Gdy zapytałam panią dyrek-
tor czy mogę na czas remontu za-
brać dziecko do innego przedszko-

la, powiedziała, że owszem, ale 
nie będzie miało ono powrotu do 
przedszkola, bo jest lista chętnych 
na każde miejsce. Nie wiemy co 
robić” – napisała do nas jedna 
z matek przedszkolaka. 

W Wydziale Oświaty przyznają 
– remont wciąż trwa, bo zwięk-
szony został zakres trwających 
tam robót. Oddziały Miejskiego 
Przedszkola nr 47 usytuowane zo-
stały w pomieszczeniach szkol-
nych Gimnazjum nr 6 na drugim 
i trzecim piętrze segmentu A i B, 
a pomieszczenia szkolne zostały 
zaadaptowane na sale zajęć dla 
dzieci przedszkolnych. 

Przez kilka miesięcy przedszkolaki z MP nr 47 będą uczęszczać do Gimnazjum nr 6.  
 Foto: MS

zdobyć doświadczenie w relacjach 
międzyludzkich. Sprawy organiza-
cyjne z czasem, dzięki aktywności, 
stają się dla radnych prostsze. Bę-
dąc radnym można również skorzy-
stać z różnego rodzaju szkoleń, np. 
autoprezentacji – zachęca Mateusz 
Jakubiec, przewodniczący kończą-
cej kadencję Młodzieżowej Rady 
Miasta.

Sandra Hajduk Radni Młodzieżowej Rady Miasta nie tylko biorą udział w sesjach. Foto: SH

REKLAMA

Znajdź nas na Facebooku!
Wiadomości Rudzkie

Już 5546 osób

Początek roku za nami, ale nie wszyscy są z tego faktu zadowoleni. Szczególny problem mają 
rodzice najmłodszych rudzian, którzy nie mogą na razie wrócić do Miejskiego Przedszkola nr 
47, bo trwa tam remont. W zamian spędzą cztery miesiące w Gimnazjum nr 6. 

– Rodzice mają zagwaranto-
wane, że ich dzieci będą miały 
zapewnione bezpieczeństwo oraz 
warunki sprzyjające wszechstron-
nemu rozwojowi. Bardzo istotnym 
dla całej społeczności przedszkol-
nej jest fakt umiejscowienia 
wszystkich oddziałów przedszkol-
nych w jednym budynku. Kadra 
pedagogiczna, którą dzieci do-
brze znają, pozostaje ta sama – 
tłumaczy Aleksandra Piecko, na-
czelnik Wydziału Oświaty UM 
Ruda Śląska i dodaje: – Wraz 
z początkiem roku rodzice przy-
prowadzili swoje dzieci do czy-
stych, przygotowanych sal. Dzieci 

poznały nowe pomieszczenia, 
wspólną jadalnię. Nie było żad-
nych problemów organizacyjnych 

ani niepokojących sygnałów ze 
strony rodziców. 

Monika Herman-Sopniewska
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Europa to My!
W sobotę Ruda Śląska była 

jednym z miast, które wzięły 
udział w Ogólnopolskim Dniu 
Funduszy Europejskich. W Śle-
sinie – gminie, która wygrała 
konkurs „Europa to My!” – za-
prezentowały się wszystkie sa-
morządy, które uczestniczyły 
w finałowej rywalizacji. Kon-
kurs „Europa to My! Pokaż jak 
Fundusze Europejskie zmieni-
ły Twoje miejsce” został zor-
ganizowany przez Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego 
oraz spółkę Eurozet.

Walka z hałasem
Rudzcy radni przyjęli sposo-

by dalszej ochrony akustycznej 
na najbliższych pięć lat. Nowe 
rozwiązania mają się przyczy-
nić do ograniczenia niedogod-
ności powodowanych przez 
hałas samochodowy. Obecnie 
najczęstszym rozwiązaniem 
w walce z nadmiernym hała-
sem komunikacyjnym jest sto-
sowanie ekranów akustycz-
nych.

Ankiety w Aquadromie
Jakie są Twoje wrażenia 

z wizyty w Aquadromie? 
Chcesz coś zmienić, popra-
wić, ulepszyć? Na te i inne 
pytania będą w tym tygodniu 
odpowiadać klienci rudzkie-
go parku wodnego. W aqu-
aparku ruszyły badania an-
kietowe, które mają zbadać 
poziom satysfakcji klientów 
i jakość usług. Ich wyniki 
mają posłużyć w opracowa-
niu planu naprawczego 
i zwiększeniu liczby osób 
odwiedzających obiekt. An-
kietowani mogą ocenić za-
równo ogólny pobyt w Aqu-
adromie, jak i bardziej 
szczegółowe kwestie – ob-
sługę przez pracowników 
recepcji, pracę ratowników, 
czystość w obiekcie czy 
ofertę gastronomiczną. 

Wakacyjnie z Muzeum 

Byli na stadionie Klubu Sportowe-
go Ruchu Chorzów oraz w Bytomiu. 
Zobaczyli gliwicką Palmiarnię i Za-
mek Piastowski, zwiedzili ciekawe 
zakątki Mikołowa, a także poznali za-
sady gry w Rugby Tag. W minionym 
tygodniu odbył się drugi turnus „Wa-
kacji z Muzeum”. W programie zajęć 
każdy z uczestników mógł znaleźć coś 
dla siebie. 

– Historia Rudy Śląskiej jest ściśle 
związana z historią Górnego Śląska. 
W związku z tym uznaliśmy, że warto 
dzieciom pokazać najbardziej charakte-
rystyczne miejsca Bytomia, Gliwic i Mi-

kołowa – tłumaczyła Barbara Nowak, 
dyrektor Muzeum Miejskiego im. Mak-
symiliana Chroboka. – Większość dzieci 
biorących udział w warsztatach to 
przedszkolaki, dlatego wiedza jest prze-
kazywana w formie zabawy – dodała.

Każda minuta zajęć była pełna róż-
norodnych atrakcji. Jak przyznali naj-
młodsi, na nudę nie było czasu.

– Na warsztatach można fajnie spę-
dzić czas. Jest dużo zwiedzania i można 
się tu wiele dowiedzieć – mówiła przed 
wyjazdem do Palmiarni jedna z uczest-
niczek turnusu, ośmioletnia Roksana.

Sandra Hajduk
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W skrócie

Mniej mandatów

Nie ponad 100 jak w poprzednich 
latach, a tylko około 50 „mandatów 
zaufania” wystawili podczas tego-
rocznych wakacji rudzcy strażnicy 
miejscy. Prowadzone od dziewięciu 
lat działania prewencyjne, mające 
przestrzegać przed negatywnymi 
skutkami korzystania z niestrzeżo-
nych stawów, glinianek oraz zale-
wisk, przynoszą efekty.

– Kontrole w tym roku przepro-
wadzane były przez nas częściej niż 
w latach poprzednich. Wpływ na to 
miały warunki atmosferyczne. Lato 

było rzeczywiście upalne. Tym bar-
dziej cieszy nas to, że nikt nie stracił 
życia kąpiąc się nielegalnie na dzi-
kim kąpielisku – mówi Andrzej No-
wak, rzecznik prasowy Straży Miej-
skiej w Rudzie Śląskiej. – Duży 
wpływ na spadek liczby osób kąpią-
cych się w niestrzeżonych akwenach 
miały informacje medialne. Głośna 
historia trojga rodzeństwa, które 
utopiło się na oczach matki i pra-
cownika socjalnego, zadziałała na 
ludzką wyobraźnię – dodaje.

Sandra Hajduk

W te wakacje rudzianie prze-
konali się, że letni czas warto 
spędzać wśród malowniczych te-
renów jednego z miast partner-
skich Rudy Śląskiej. Do Giżycka 
w tym roku wybrało się prawie 
dwustu rudzian będących człon-
kami Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów.

– Zainteresowanie Krainą 
Wielkich Jezior dopiero się rodzi. 
Namawiam do tego, by tam poje-
chać i zobaczyć piękno tych tere-
nów. Ludzie, którzy tam pojecha-
li, byli zaskoczeni przyrodą – tłu-
maczy Henryk Piórkowski, rudz-
ki radny. – Słowa uznania należą 
się firmie BBJ Sport, która była 
głównym organizatorem tego wy-
jazdu – dodaje. Wczasowicze 
mieszkali w ośrodku zlokalizo-

wanym na zachodnim brzegu je-
ziora Niegocin. Podczas wypo-
czynku mieli okazję dokładnie 
zwiedzić między innymi Giżyc-
ko, Mikołajki oraz Węgorzewo. 
Prawdziwą atrakcją była także 
kilkugodzinna wycieczka stat-
kiem po jeziorze Niegocin. 
Uczestnicy wyprawy mieli oka-
zję spotkać się z wójtem gminy 
Giżycko – Andrzejem Sieroń-
skim.

– Wójt jest bardzo zadowolony, 
że te relacje między miastami są 
podtrzymywane. Podczas tego 
spotkania wymieniliśmy się pa-
miątkami. Jest już harmonogram 
na przyszły rok i myślę, że wtedy 
też nie zabraknie nas na Mazu-
rach – mówi Henryk Piórkowski.
 Robert Połzoń

REKLAMA

Radny Henryk Piórkowski dba o dobre relacje z gminą Giżycko. Foto: arch.

Straż miejska w tym roku wystawiła około 50 „mandatów zaufania”. Foto: AP

Bytomski rynek to jedno z miejsc, które odwiedziły dzieci. Foto: Muzeum Miejskie 
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

Waleczny malarz

Malować zaczął gdy był jeszcze dzieckiem. W tej dziedzinie jest samoukiem, 
tak lubi spędzać czas do dziś. Za sobą ma już nawet kilka wystaw. Ale wolne chwile to nie 
tylko malowanie. Jego drugą pasją są sztuki walki. Jest trenerem w klubie ju-jitsu. Jak zaczęła 
się przygoda z dwiema tak odmiennymi dziedzinami i jak znaleźć czas, by je pogodzić? O tym 
Sandrze Hajduk opowiedział Zdzisław Mikoda.

Imię i nazwisko:  Zdzisław Mikoda
Stan cywilny:   żonaty
Zawód:   emerytowany policjant
Zainteresowania: malarstwo, rzeźba, sztuki walki

– Jak zaczęła się Pana przygo-
da z malarstwem?

– Z wykształcenia jestem leśni-
kiem. Pogoń za przyrodą we mnie 
siedziała. Może to jest ta podstawa 
zamiłowania do malarstwa. Malo-
wać zacząłem w dzieciństwie. Je-
stem samoukiem, nigdy nie uczy-
łem się tego od nikogo. Może nawet 
zostałbym plastykiem, ale mama 
zawsze mi powtarzała, że nie jest to 
sposób na życie. I tak zostałem le-
śnikiem, a potem policjantem. Ma-
lowanie jest sposobem na wycisze-
nie się. Była to odskocznia od trud-
nej pracy w policji. Ja po prostu 
bawię się malując. To czysta przy-
jemność.

– Co się dzieje z obrazami Pana 
autorstwa?

klasie, otwarto sekcję karate. Trafi-
łem do niej i tak przygoda z tą dys-
cypliną trwa ponad 30 lat. Najpierw 
w komendzie miejskiej powstał 
klub samoobrony dla kobiet. Na-
stępnie znaleźliśmy miejsce u Ro-
mana Dymka, gdzie stworzyliśmy 
sekcję ju-jitsu. Prowadzę także za-
jęcia dla dzieci w Osiedlowym Do-
mu Kultury Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Matecznik”. Suk-
cesy osiągane przez naszych za-
wodników bardzo mnie cieszą, ale 
wpajam moim wychowankom, że 
uprawianie sportu to droga do zdro-
wia, a nie droga do zdobywania 
medali.

– Malarstwo i ju-jitsu – te dwie 
pasje mają w ogóle jakąś wspólną 
płaszczyznę? Wydają się tak od-
mienne.

– Oczywiście, że są płaszczyzny 
wspólne. Wytrwałość, dokładność 
– to elementy, które są obecne i tu, 
i tu. 

– Jak Pan znajduje czas na ich 
pogodzenie? Ma Pan wsparcie 
najbliższych?

– Cały czas jestem aktywny. Jeż-
dżę w plenery, prowadzę zajęcia ka-
rate i jeżdżę na turnieje. Moja żona 
jest bardzo wyrozumiała jeśli chodzi 
o te ,,wybryki”. Teraz mam trochę 
więcej czasu, więc mogę się realizo-
wać. Dzieci udało mi się w pewnym 
stopniu zarazić moimi pasjami. Cór-
ka maluje akwarelami, ale robi to 
rzadko. Syn chyba nie chce być ty-
powym naśladowcą i szuka własnej 

drogi. Ja maluję farbami olejnymi, 
moją domeną jest plama. Syn po-
szedł w bardziej dokładny rysunek. 
Tworzy głównie ołówkiem. Upra-
wia także sztuki walki. Każdy z nas 
widzi w swoich dzieciach siebie. Je-
stem z tego dumny, że udało mi się 
zaszczepić w nich pewne pasje.

– Dziękuję za rozmowę i życzę 
spełnienia w realizowaniu swoich 
pasji.

– Część znajduje się w moim po-
siadaniu. Nie mieszczą się one 
w mieszkaniu, więc przechowuję 
je w garażu. Część wisi na ścianach 
w mieszkaniach i domach moich 
przyjaciół i znajomych. Niektóre 
znalazły się za granicą w takich 
krajach jak Niemcy, Holandia, 
Szwecja czy Kanada. Obrazy moż-
na było oglądać na wystawach. 
Czy one jeszcze się odbędą – trud-
no mi powiedzieć, bo żeby zorga-
nizować wystawę trzeba pokazać 
coś nowego.

– Ale malarstwo to nie jest Pa-
na jedyna pasja. Dużo czasu po-
święca Pan także sztukom walki.

– W technikum leśnym, do które-
go chodziłem, było coś w rodzaju 
kultu sportu. Gdy byłem w trzeciej 

Foto: arch.

REKLAMA
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INTERWENCJA

– Nasz blok jest tu jednym z naj-
starszych. Wokół praktycznie 
wszystkie są ocieplone, a ten nie. To 
jest wizytówka naszej ulicy. Wjeżdża 
się w ul. Brodzińskiego i widać taki 
brzydki blok. Stale mówi się nam, że 
mamy wybierać, czy będą remonty 
czy ocieplenie – mieszkańcy o pro-
blemie ocieplenia budynku mówią  
z oburzeniem. 

Na remont czekają od 2010 roku. 
Jednak sprawa ocieplenia to kropla 
w  morzu potrzeb mieszkańców. 
Blok faktycznie jest stary i wyma-
ga renowacji. Przeszkodą na dro-
dze mieszkańców okazują się pie-

niądze, a raczej ich brak. Halem-
bianie może i uzbroiliby się w cier-
pliwość, gdyby nie to, że w ich od-
czuciu pieniądze z funduszu re-
montowego są marnotrawione.

– Kilka pań było u pana prezesa 
i powiedział im, że pieniędzy nie 
ma. Jednak gdy są, to moim zda-
niem topi się je w niesumiennej 
i niefachowej pracy. Pieniądze 
z funduszu remontowego idą w bło-
to – ocenia Janusz Cieślik, miesz-
kaniec ulicy Brodzińskiego 1. 

Skąd takie osądy? Na „liście za-
żaleń” mieszkańców znajdują się 
m.in. niezabezpieczone po remon-
cie okna, przez które przecieka wo-
da, odpadający tynk z elewacji 
i balkonów, nieszczęśliwie łatany 
chodnik, czy woda w piwnicy.

Zygmunt Doliński – zastępca 
prezesa ds technicznych GSM 
„Nasz Dom” wyjaśnił nam, że fak-
tycznie blok w 2010 roku był ujęty 
w planach i miał być docieplony.  
Niestety w tym czasie zmieniało 
się prawo spółdzielcze. To sprawi-

Mieszkańcy bloku przy ul Brodzińskiego 1 wciąż  czekają na ocieplenie.  Foto: AP

– W godzinach szczytu na 
skrzyżowaniu w Rudzie Połu-
dniowej w związku z przepro-
wadzanym remontem tworzą 
się korki. Czy jest możliwość 
tymczasowej przemiany tego 
skrzyżowania w rondo? Wtedy 
na pewno ruch rozszedłby się 
szybciej – pisze pan Adam. 

Tym pomysłem postanowi-
liśmy zainteresować Urząd 
Miasta.

– Oddanie do użytku rudz-
kiego odcinka Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz odcinka tra-
sy N-S spowodowało zmniej-
szenie natężenia ruchu na 
skrzyżowaniu, jednak w okre-
sach szczytów ruchu drogowe-
go rannego i popołudniowego 
nadal tworzą się zatory drogo-
we – tłumaczy Barbara Miko-
łajek-Wałach, naczelnik Wy-
działu Dróg i Mostów Urzędu 
Miasta Ruda Śląska. – Powyż-
szy problem zostanie w pew-
nym stopniu rozwiązany po za-
kończeniu przebudowy ul. 1 
Maja, które jest planowane na 
16 września 2013 r. W tym 
przypadku budowa tymczaso-
wego ronda jest ekonomicznie 
nieuzasadniona – dodaje.

*  Z redakcyjnej
 skrzynki

ło, że zarząd podjął decyzję 
o wstrzymaniu ocieplenia dwóch 
budynków, w tym bloku przy Bro-
dzińskiego 1: – Skupiamy się na 
tym, żeby ocieplenie ściany podłuż-
nej budynku przy ul. Brodzińskiego 
1 umieścić w planach na 2014 rok. 
Jednak wciąż będzie brakowało 
około 25 tysięcy zł i to może być 
problem w dyskusji nad kształtem 
planu. Prowadzimy ostrożną poli-

tykę finansową. Uważamy, żeby nie 
przeinwestować i nie wydać pienię-
dzy, których dana nieruchomość 
nie ma lub nie jest w stanie spłacić 
w krótkim okresie. Budynek przy ul. 
Brodzińskiego 1 gromadzi rocznie 
na funduszu remontowym około 70 
tysięcy zł, więc jest szansa na reali-
zację naszych zamierzeń – tłuma-
czy Zygmunt Doliński.

Agnieszka Pach

Na Halembie spór trwa. Mieszkańcy Brodzińskiego 1 chcą ocie-
plenia budynku, a spółdzielnia mieszkaniowa nie ma na to fundu-
szy. Oliwy do ognia dolewa fakt, że blok po pracach remontowych 
nie wygląda lepiej, a szkody się mnożą. Mieszkańcy są przekonani, 
że ich pieniądze są marnotrawione.

REKLAMA

DYŻUR 
REDAKTORA
Monika Herman-Sopniewska
tel. 512-295-228

monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

ALARM

Między młotem a kowadłem
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

REKLAMA

Jakub Król
syn Beaty i Krzysztofa

ur. 21.08. (3650 g, 55 cm)

Zuzanna Kempska
córka Magdaleny i Łukasza
ur. 26.08. (2960 g, 53 cm)

Błażej Nocoń
syn Agnieszki i Marcina

ur. 28.08. (3800 g, 57 cm)

Przemysław Mliczek
syn Katarzyny i Rafała

ur. 27.08. (4060 g, 59 cm)

Natalia Kraczla
córka Ilony i Romana

ur. 26.08. (2200 g, 56 cm) 

Fabian Reckwald
syn Sandry i Macieja

ur. 27.08. (3000 g, 55 cm)

Filip Słowiński
syn Moniki i Piotra

ur. 28.08. (3500 g, 58 cm)

Wiktoria Związek
córka Jadwigi i Adama

ur. 7.07. (3140 g, 55 cm)

Bartłomiej Stryj
syn Danuty i Piotra

ur. 9.07. (3500 g, 52 cm)

Pola Jarosz
córka Klaudii i Łukasza

ur. 8.07 (3500 g, 57 cm)

Antonina
i Zuzanna
Kuczara
dzieci Wiolety
i Wojciecha
ur. 8.07. 
(A. 2560 g, 
52 cm,
Z. 2390 g, 
51 cm)

Martyna Lewandowska
córka Justyny

ur. 6.07 (2650 g, 53 cm)

REKLAMA
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CO, GDZIE,
KIEDY

Pożegnanie z De Mono  
Już 15 września Pożegnanie 

Lata. Na Terenach Targowych 
w dzielnicy Wirek wystąpią: o go-
dzinie 16.30 – Slutocasters, 
a o godzinie 17.30 – Andrzej Urny 
Electric Band, natomiast o godzi-
nie 19.30 na scenie pojawi się 
gwiazda wieczoru – zespół De 
Mono. Ponadto przewidziane są 
atrakcje dla najmłodszych oraz 
stoiska gastronomiczne. Imprezę 
poprowadzi Aleksandra Poloczek. 
Wstęp wolny.

„Zemsta” na rynku
Dzięki udziałowi Rudy Śląskiej 

w ogólnopolskiej akcji „Narodo-
we Czytanie. Aleksander Fredro” 
na rudzkim rynku wystawiona bę-
dzie „Zemsta”. Niezwykle cieka-
wą interpretację dzieła roman-
tycznego komediopisarza zapre-
zentuje rudzka młodzież. Wido-
wisko rozpocznie się 7 września 
o godzinie 10.30 na placu Jana 
Pawła II na Nowym Bytomiu. 

Pojazdy zabytkowe  
7 września w Rudzie Śląskiej 

odbędzie się „I Śląski Zlot Pojaz-
dów Zabytkowych”. Pasjonatów 
pojazdów zabytkowych wraz  
z ich motoryzacyjnymi skarbami 
będzie można spotkać od godz. 
11.00 w Muzeum PRL-u, a około 
godz. 16.00 na rudzkim rynku. 
Podczas zlotu prezentowane będą 
samochody rodzimej produkcji, 
jak fiat 125, 126p, polonez, a tak-
że wartburgi, trabanty, ople, 
volkswageny, mercedesy, czy ma-
seratti. 

Ludobójstwo na Kresach  
6 września o godz. 16.30 w Do-

mu Katechetycznym przy parafii 
św. Michała Archanioła odbędzie 
się spotkanie z księdzem Tade-
uszem Isakowiczem-Zaleskim pt. 
„Przemilczane ludobójstwo na 
Kresach”, z okazji 70. rocznicy 
ludobójstwa na Wołyniu. Organi-
zatorem jest orzegowska filia 
MBP.

M-36

– Z założenia jest to wystawa 
przeglądowa, prezentujemy prace 
17 artystów, którzy są aktualnie 
zrzeszeni w tej gliwickiej grupie. 
Wystawa liczy sobie  sześćdziesiąt 
siedem prac, które obrazują trzy-
dziestosześcioletni okres działalno-
ści tej grupy – mówi Ewelina Piecz-
ka, kustosz rudzkiego Muzeum. – 
Wystawa będzie czynna do 15 wrze-
śnia – dodaje.

– Wystawa prezentuje nasz doro-
bek z ostatnich lat. Z naszą współ-
pracą różnie bywa, każdy artysta 
jest indywidualistą i to widać  
w pracach, które różnią się stylem 

Artystyczna fauna
oraz kolorystyką. Jednak przyna-
leżność do jednej grupy daje pewne 
korzyści, między innymi to, że mo-
żemy razem wystawiać nasze obra-
zy – mówi Marian Jendrysek, wice-
prezes Grupy Plastycznej „Faun”.

Grupa Plastyczna „Faun” działa 
od 1977 roku. Jej członkowie brali 
udział w kilkuset wystawach zbio-
rowych, pokonkursowych i pople-
nerowych, zarówno w kraju jak  
i zagranicą, gdzie zdobyli wiele na-
gród.

– Mieliśmy dwie wystawy  
w Dessau. Pokazywaliśmy swoje 
prace na wystawie w mieście Don-

Premiery przed nami
W eksperymencie myślowym 

przełamującym schematyczne spoj-
rzenie na świat, człowieka, Boga 
oraz powstałe między nimi zależ-
ności, będą mogli wziąć udział ci, 
którzy wybiorą się na spektakl ta-
neczny „Pieces”, zrealizowany pod 
wodzą Iwony Tchórzewskiej. Pro-
jekt ten stanie się częścią wydarze-
nia kulturalnego, w którym udział 
biorą największe sceny regionu. 
Zaprezentowany zostanie bowiem 
28 września w Katowicach, w ra-
mach tegorocznego programu Cen-
trum Scenografii Polskiej, realizo-
wanego podczas Czwartej Metro-
politalnej Nocy Teatralnej. 

Nie jest to jedyny projekt, który 
zamieszał w głowach grupy arty-
stów. Na okres całego września 
budynek zabytkowego dworca 
w Rudzie Śląskiej-Chebziu, będą-
cy siedzibą Bezpańskich, stanie 
się wyjątkowym planem filmo-
wym. Pod okiem Marleny Herma-
nowicz i Damiana Halickiego 
(HALX FILM STUDIO) kilku-
dziesięciu artystów Teatru Bez-

pańskiego zrealizuje film doku-
mentalny, stanowiący opowieść 
o czteroletniej już historii działal-
ności Teatru. Efekty pracy grupy 
pozytywnie zakręconych młodych 
ludzi będzie można podziwiać 5 
października, kiedy to odbędą się 
oficjalne obchody czwartych uro-
dzin Teatru Bezpańskiego. Co nie-
zwykłe – projekcja połączona zo-
stanie – zarówno na ekranie jak 
i na żywo – z premierą pokazu 
spektaklu dramatycznego „Wzrusz 
się serce moje”. W rolę reżysera 
wcieliła się Marlena Hermano-
wicz – dyrektor artystyczna Teatru 
Bezpańskiego. 

– „Wzrusz się serce moje” to 
gorzka diagnoza stawiana współ-
cześnie młodym ludziom: „rozcza-
rowanie ze skutkiem śmiertelnym”. 
Dramat zniechęconych otaczającą 
ich rzeczywistością jednostek za-
wiera się w fakcie, że przyszły one 
na świat i teraz muszą jakoś z niego 
zejść – jak ze sceny. Obserwujemy 
tych, którzy już stracili swoją szan-
sę, bądź właśnie z niej rezygnują. 

Ostatnio Teatr Bezpański wziął udział w projekcie „Spektakl w obiektywie miasta” reali-
zowanym w ramach Festiwalu Nowej Scenografii przez Centrum Scenografii Polskiej.
 Foto: Sonia Szeląg

Tych, którzy chcą zmienić swoje ży-
cie, ale obawiają się konsekwencji 
swoich decyzji. Wreszcie tych, któ-
rzy na własne życzenie tkwią w za-
wieszeniu zwanym potocznie: a je-
śli? co by było gdyby? nie wiem – 

Z KULTURĄ NA TY

zapowiada Marlena Hermanowicz 
i dodaje: – Teatr jest jednym z nie-
licznych dziś miejsc, w których sza-
nuje się słowo. My mamy coś do 
powiedzenia i warto będzie to usły-
szeć. Sandra Hajduk

REKLAMA

Zaglądając w ich kalendarz pewnym można być jednego – z nimi tej jesieni nie będzie można się nudzić. Po wakacyjnej 
przerwie artyści Teatru Bezpańskiego biorą się ostro do pracy. Już rozpoczęły się przygotowania do zbliżających się wielkimi 
krokami premier dwóch spektakli – tanecznego „Pieces” oraz dramatycznego „Wzrusz się serce moje”.

Dla ludzi spragnionych artystycznych doznań pierwsze dni września przyniosły przeglądową wystawę malarstwa Grupy Pla-
stycznej „Faun”, którą od poniedziałku można oglądać w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka.

caster i w  pięciu innych angiel-
skich metropoliach – mówi Zbi-

gniew Zubek, prezes Grupy Pla-
stycznej „Faun”. Robert Połzoń

Uczestnicy wernisażu byli zachwyceni różnorodnością prac. Foto: RP

PINK Bowling & Club to nowa sieć 
centrów rozrywki oraz jedyny tego ty-
pu klub w Rudzie Śląskiej, którego 
główną atrakcją jest 10-torowa kręgiel-
nia marki Brunswick American Bow-
ling Ten-Pin oraz największa sala bi-
lardowa w mieście. Oprócz tego w lo-
kalu znajduje się bar z szerokim wa-
chlarzem produktów bez i alkoholo-
wych, przekąskami słonymi, możliwo-
ścią realizacji zamówień na pizze oraz 
catering. Najmłodsi goście PINK Bow-
ling & Club mogą korzystać z dwupo-
ziomowego placu zabaw. Dodatkowy-
mi atrakcjami klubu są ekrany plazmo-
we, darmowe włącze WiFi oraz parkiet 
taneczny.

Największe Centrum Rozrywki w Rudzie Śląskiej
PINK Bowling & Club to idealne 

miejsce do zorganizowania wieczoru 
panieńskiego i kawalerskiego, urodzi-
nek dla dzieci, spotkań integracyjnych 
dla firm, a także turniejów bowlingo-
wych oraz bilardowych.

– Naszym priorytetem było przywró-
cenie strefy rozrywki w Rudzie Śląskiej, 
cieszymy się, że do naszego miasta po-
wróciło miejsce, w którym można spę-
dzić czas wolny. – mówi jeden z pra-
cowników.

Lokal otwarty jest od poniedziałku 
do soboty w godzinach od 10:00 – do 
ostatniego klienta, w niedzielę od go-
dziny 11:00 - do ostatniego klienta. W 
piątki oraz soboty odbywają się dysko-

teki, na które klub zaprasza od godz. 
21:00. Rezerwacji można dokonywać 
pod numerem telefonu 32 771 78 63.

Zapraszamy na facebookowy profil 
lokalu: facebook.com/pinkbowlingru-
da. PINK Bowling & Club mieści się 
przy ul. 1 Maja 310, w Rudzie Śląskiej-
Wirku.
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Bezpiecznie 
do szkoły

Pierwsze dni w szkole to także pierwsze 
niebezpieczeństwa jakie czyhają na uczniów 
w drodze na lekcję. Wie o tym również po-
licja, dlatego wraz z pierwszym dzwonkiem 
otoczyła swoją opieką placówki oświatowe.

– Nasze działania potrwają od drugiego do 
szóstego września. Jak co roku staramy się 
w tych pierwszych dniach zapewnić bezpie-
czeństwo w rejonie szkół. Większość sił poli-
cyjnych i straży miejskiej będzie kierowana 
do tych placówek w czasie rozpoczęcia i za-
kończenia zajęć. Będziemy starać się poma-
gać w tak zwanych relacjach pomiędzy kieru-
jącymi a pieszymi – informuje Paweł Bochen, 
zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogo-
wego KMP  w Rudzie Śląskiej.

W rejonie szkół kontrolowana będzie rów-
nież prędkość za pomocą fotoradarów oraz 
pojazdów wyposażonych w wideorejestratory.

– Oprócz zajęć prewencyjnych prowadzić 
będziemy akcję profilaktyczną. Będziemy sta-
rali się dotrzeć do wszystkich pierwszoklasi-
stów. Chcemy, by do tych uczniów dotarł poli-
cjant z prelekcją i przekazał niezbędne infor-
macje dotyczące bezpieczeństwa – zapewnia 
Paweł Bochen.

Robert Połzoń

O bezpieczeństwo w rejonie szkół zadbają policjanci.
 Foto: RP

OGŁOSZENIE

(w budynku Przychodni)

Wakacje żegnali związkowcy O dar trzeźwości

Popołudniowe konkurencje na festynie 
rodzinnym.  Foto: MHS

WOKÓŁ NAS

W sobotę w kościele św. Micha-
ła Archanioła na Orzegowie odbyło 
się nabożeństwo skierowane do 
osób borykających się z proble-
mem alkoholowym oraz ich rodzin. 
Można było przynieść wypisane na 
kartce imiona osób, za które uczest-
nicy mszy świętej modlili się. Po 
nabożeństwie zgromadzeni zbudo-
wali mur trzeźwości, na którym 
każdy mógł napisać trzeźwościowe 
hasło. 

– Sierpień jest miesiącem trzeź-
wości i w związku z tym, jak co ro-
ku, organizowana jest msza święta 
dla osób mających problem z alko-

Wakacje pożegnali członkowie 
ZZG przy KWK Pokój. Z tej oka-
zji w ogrodzie MCK-u na No-
wym Bytomiu odbył się festyn 
rodzinny, w którym wzięło udział 
ponad 2 tysiące osób. Każdy 
mógł liczyć na poczęstunek i upo-
minek. 

– Witamy lato wycieczką rodzin-
ną na początku czerwca, żegnamy 
festynem rodzinnym. Taką mamy 
tradycję. Zapewniamy na festynie 
świetną zabawę, mamy konkurencje 
sportowe, panowie przeciągają li-
ny, a panie strzelają z wiatrówki. 
Od godz. 14 bawi nas zespół wokal-

no-kabaretowy Kamraty, a później 
bawimy się i tańczymy – zapowia-
dał sobotnie atrakcje Ireneusz Pyr-
skała, przewodniczący ZZG przy 
KWK Pokój.

Każdy z uczestników festynu 
mógł wziąć udział w loterii, w któ-
rej główną nagrodą był telewizor. 
Dzieci otrzymywały paczki ze sło-
dyczami. Chętnych do zabawy nie 
brakowało. 

– U nas każdy wychodzi z nagro-
dą. Pogoda nam się udała, czego 
chcieć więcej – dodał Ireneusz Pyr-
skała.

Monika Herman-Sopniewska

holem i ich rodzin. Co roku msza 
odbywa się w innym kościele – tak, 
aby dotrzeć do wszystkich miesz-
kańców – mówi Małgorzata Ho-
szek, przewodnicząca Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Rudzie Ślą-
skiej. 

Wychodząc z kościoła można 
było zabrać ze sobą foldery, wizy-
tówki informujące o placówkach 
znajdujących się na terenie Rudy 
Śląskiej, które oferują pomoc oso-
bom dotkniętym problemem alko-
holizmu oraz przemocy w rodzinie. 

Monika Herman-Sopniewska
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Zuzia z siostrą i kaczorem Donaldem.
 Foto: archiwum prywatne

WOKÓŁ NAS

Spełnione marzenie Zuzi

Jednym z najpiękniejszych momentów w życiu człowieka 
jest ten, gdy widzi jak spełniają się marzenia innych. Satys-
fakcja jest jeszcze większa, gdy do tego sukcesu dołożyli-
śmy swoją cegiełkę. Rudzianie nie zawiedli i pomogli spełnić 
marzenie małej Zuzi. Chorująca na białaczkę dziewczynka 
mogła w połowie sierpnia wraz z rodziną pojechać do Di-
sneylandu. 

Wyprawa do Disneylandu trwała 
cztery dni. Nim rodzina udała się do 
parku rozrywki, miała okazję zobaczyć 
Paryż. Na Zuzi największe wrażenie 
zrobił widok z Wieży Eiffla.

– Jest z niej fajny widok. Ludzie 
przypominają małe mrówki. Nocą ta 
wieża tak ładnie się świeci – opowiada 
dziewczynka.

Później nadszedł czas na wymarzony 
Disneyland. Zuzia skorzystała ze 
wszystkich atrakcji oferowanych przez 
park rozrywki.

– W Disneylandzie było mnóstwo ko-
lejek, rollercoasterów i postaci z bajek 
Disneya. Na zamku Disneya wyświetla-
ne były różne postacie. Zorganizowano 
też pokaz fajerwerków. Mnie najbardziej 
podobały się rollercoastery i Wieża Stra-
chu. Było tak fajnie, że wszyscy wycho-
dzili stamtąd smutni – mówi Zuzia. – To 
takie fajne uczucie, gdy marzenie się 
spełnia. Każdy powinien móc spełnić 
swoje marzenia – dodaje. A w jej głowie 
pojawiło się już nowe – chciałaby w Di-
sneylandzie znaleźć się jeszcze raz.

Zrealizowanie marzenia Zuzi nie by-
łoby możliwe, gdyby nie ogromne za-
angażowanie rudzian. Mimo zimowej 
aury, w grudniowe popołudnie na no-
wobytomskim rynku było gorąco i czer-
wono – roiło się na nim od mikołajo-
wych czapek, które stały się symbolem 
chcących pomagać.

– Chcieliśmy serdecznie podzięko-
wać pani Oli Poloczek, która bardzo 
zaangażowała się w akcję zbierania 
pieniędzy oraz wszystkim mieszkańcom 
Rudy Śląskiej. To dzięki nim ta kwota 
została tak szybko uzbierana. To fanta-
styczne, że są ludzie chcący pomóc in-
nym – mówi pani Jola, mama Zuzi. – To 
była ogromna dawka wrażeń w krótkim 
czasie. Przeżycia są po prostu niezapo-
mniane – dodaje.

Sandra Hajduk

REKLAMA

Franek Dzielniak

On jest oczkiem w głowie całej rodziny, ona jest starszą siostrą. On jest dzielnym chłopcem, który wiele przeszedł w swoim krótkim życiu, a ona opisuje jego historię. – Wcze-
śniaki to dzieci, które z pozoru wyglądają tak samo jak ich rówieśnicy, ale każde z nich ma za sobą swoją indywidualną, straszną historię – uważa Stefania.

,,Nazywam się Stefcia, jestem 
siostrą tego naszego Kaprala 
Dzielniaka. Chciałabym opowie-
dzieć wszystko od początku” – tymi 
słowami Stefania Błachno rozpo-
częła swój pierwszy wpis na blogu, 
który poświęciła na opisanie histo-
rii swojego młodszego brata. Fra-
nek – bo o nim mowa – jest wcze-
śniakiem. Urodził się w 28 tygo-
dniu ciąży i w swoim krótkim życiu 
doświadczył już wielu poważnych 
problemów zdrowotnych. Mimo 
upływu lat wciąż jest pod stałą 
opieką specjalistów i jeździ na licz-
ne badania. To jak wygląda życie 
Franka, stara się opisać w Interne-
cie jego starsza siostra.

– Pomysł na pisanie bloga wziął 
się z faktu, że mój brat Franek uro-
dził się przedwcześnie i dużo złych 
rzeczy spotkało go w malutkim ży-
ciu.

Franek to bardzo dzielny chło-
pak i chciałam pokazać innym 
osobom ile przeszedł  i jakim faj-
nym chłopcem jest teraz. Na po-
czątku było z nim bardzo źle. Mar-
twiłam się o jego zdrowie, a nawet 
życie. Potem zaczęło być coraz le-
piej, jednak przeszedł wiele ba-
dań, rehabilitacji i terapii. Próbu-
ję to opisać i pokazać jaki on jest 
dzielny – tłumaczy Stefania, au-
torka bloga „Franek Kapral Dziel-
niak”.

Poprzez swoje teksty Stefka 
chce pokazać innym ludziom, że 
walka o dzieci urodzone przed-
wcześnie jest warta wysiłku. Fra-
nek, mimo wielu przejść, jest 
urzekającym chłopcem, a wspólne 
wygłupy z siostrą sprawiają oboj-
gu wiele radości. Jego codzienne 
życie i przygody inspirują Stefkę 
do pisania.

– Najchętniej piszę o naszych 
wycieczkach, wspólnym spędzaniu 
czasu, czy ważniejszych wydarze-
niach z życia Frania. Najtrudniej 
przychodzi mi pisanie o sprawach 
medycznych – opowiada.

– Na początku byłam bardzo za-
skoczona faktem, że moja córka za-
częła pisać bloga o swoim bracie, 
ale bardzo się cieszę, że go prowa-
dzi. Sama jestem ciekawa kolejnych 
postów. Franuś to wspaniały i dziel-
ny chłopak. Sami nazywaliśmy go 
jeszcze w szpitalu Kapralem Dziel-
niakiem, bo niejeden dzielny męż-
czyzna nie wytrzymałby tych wszyst-
kich badań i wstrzyknięć – komentu-
je mama Stefanii i Franka.

Historię Franka widzianą oczy-
ma jego starszej siostry można 
śledzić pod adresem: franek-ka-
pral-dzielniak.blogspot.com.

Agnieszka Pach Franek z siostrą. Foto: arch. prywatne
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Rudzka edycja „Narodowego 
czytania” rozpocznie się 7 wrze-
śnia o godzinie 10.30 na placu 
Jana Pawła II. – Zapraszam wszyst-
kich mieszkańców, a szczególnie 
młodzież gimnazjalną do wzięcia 
udziału w tej imprezie. Rudzianie, 
którzy przyjdą w tym dniu na miej-
ski rynek, będą mieli okazję prze-
nieść się w świat bohaterów „Ze-
msty” Aleksandra Fredry, 
w ciekawej interpretacji rudzkiej 
młodzieży – zaprasza prezydent 
Grażyna Dziedzic. – To świetna 
okazja, żeby w niecodzienny spo-
sób zapoznać się z tą szkolną lek-
turą i pochwalić się jej znajomo-
ścią na lekcji języka polskiego 
– dodaje. 

W przedsięwzięcie zaangażowa-
ła się młodzież z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 im. Ada-
ma Mickiewicza w Rudzie Ślą-
skiej, która w plenerze, wśród 
miejskich kamieniczek, fontanny 
i zabytkowego kościoła, przeczyta 
z podziałem na role ten zabawny 
utwór romantycznego komediopi-
sarza. Dodatkową atrakcją będą 
barwne kostiumy, użyczone przez 
Teatr Nowy w Zabrzu, odzwiercie-
dlające klimat epoki „Zemsty”, 
w które przebiorą się lektorzy.  

Z kolei  rudzianie, którzy wezmą 
udział w sobotniej imprezie, mogą 

„Zemsta” na rudzkim rynku

Cześnik, Rejent i Papkin zagoszczą na rudzkim rynku w pierwszą 
sobotę września. Dzięki udziałowi Rudy Śląskiej w ogólnopolskiej ak-
cji „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro”, rudzianie przeżyją wa-
śnie i problemy bohaterów „Zemsty”. Z tej okazji niezwykle ciekawą 
interpretację romantycznego komediopisarza zaprezentuje rudzka 
młodzież.

przynieść ze sobą swój egzemplarz 
dowolnego dzieła Aleksandra Fre-
dry i otrzymać okolicznościową 
pieczątkę. Będzie to pamiątka 
przypominająca o tym wydarze-
niu. 

„Narodowe Czytanie” to akcja 
publicznego czytania, którą w ubie-
głym roku zainicjował prezydent 
Bronisław Komorowski. Ideą tego 
przedsięwzięcia jest propagowanie 
rodzimej literatury, pielęgnowanie 
języka polskiego oraz popularyza-
cja czytelnictwa wśród Polaków.

Tegoroczne „Narodowe Czyta-
nie” poświęcone jest Aleksandrowi 
Fredrze – komediopisarzowi, po-
ecie, autorowi pamiętników, twór-
cy, który potrafił uchwycić i dow-
cipnym językiem opisać 
najważniejsze cechy swoich roda-
ków. W tym roku przypada dwie-
ście dwudziesta rocznica jego uro-
dzin. Z kolei w roku ubiegłym 
czytany był „Pan Tadeusz”, napi-
sany przez Adama Mickiewicza. 
Jego utwór czytano na placach 
i rynkach miejskich, w bibliote-
kach, domach kultury oraz innych 
placówkach kulturalnych. Udział 
w przedsięwzięciu wzięło ponad 
30 polskich miast, m.in.: Warsza-
wa, Kraków, Wrocław, Sopot i Za-
kopane.

AL

W Rudzie Śląskiej nie ma problemu z hałasem przemysłowym i kolejowym. Uciążliwe dla mieszkańców są samochody – tak wynika z ba-
dań przeprowadzonych na zlecenie rudzkiego magistratu. Rudzcy radni przyjęli sposoby dalszej ochrony akustycznej na najbliższych 5 lat. 
Nowe rozwiązania mają się przyczynić do ograniczenia niedogodności powodowanych przez hałas samochodowy. Na przekroczenia jego 
dopuszczalnych wskaźników narażonych jest ok. 0,5 proc. mieszkańców miasta.

Będą chronić przed hałasem
– Walka z nadmiernym hałasem 

w miastach jest jednym z ważniej-
szych, a zarazem trudniejszych pro-
blemów ochrony środowiska w Pol-
sce i w Europie – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic. – 
Wprawdzie w Rudzie Śląskiej sytu-
acja pod tym względem wygląda 
nie najgorzej, ale musimy robić 
wszystko, by nie narażać mieszkań-
ców na tego rodzaju dyskomfort – 
dodaje.

Metody minimalizowania tego 
problemu w Rudzie Śląskiej okre-
śla uchwalony właśnie przez rad-
nych Program Ochrony Środowiska 
przed Hałasem na lata 2013-2018. 
Dokument został opracowany 
w oparciu o mapę akustyczną mia-
sta, dodatkowe analizy oraz wizje 
terenowe obszarów narażonych 
na ponadnormatywny hałas. – Ana-
liza mapy akustycznej Rudy Śląskiej 
potwierdziła, że na terenie miasta 
występują przekroczenia dopusz-
czalnych poziomów hałasu drogo-
wego – komentuje Ewa Wyciślik 
z rudzkiego magistratu. – Zgodnie 
z danymi statystycznymi na hałas 
tego rodzaju narażonych jest około 
0,5 proc. mieszkańców miasta. Pro-

blem dotyczy przeważnie osób 
mieszkających w pierwszej linii za-
budowy ruchliwych dróg – wyja-
śnia.

Problem nadmiernego hałasu sa-
mochodowego w Rudzie Śląskiej 
dotyczy przede wszystkim ulic: 
Niedurnego, Czarnoleśnej, gen. 
Hallera, Obrońców Westerplatte, 
Katowickiej, 1 Maja, Węglowej, 
Zabrzańskiej, Wolności, Goduli, 
Sprusa, Orzegowskiej, Kokota, Nie-
dzieli, Zielonej, Nowy Świat, Ha-
lembskiej, Kłodnickiej, Grodzkiej, 
Piotra Skargi, Wyzwolenia, Piłsud-
skiego, Radoszowskiej, Oświęcim-
skiej oraz ks. Tunkla. Jak pokazują 
przeprowadzone badania, zwięk-
szone wskaźniki akustyczne przy 
tych drogach mogą zostać skutecz-
nie ograniczone. 

– Obecnie najczęściej stosowa-
nym rozwiązaniem w walce z nad-
miernym hałasem komunikacyjnym 
jest stosowanie ekranów akustycz-
nych – tłumaczy Grażyna Dziedzic. 
– Niestety zabezpieczenia te często 
nie przynoszą oczekiwanych efek-
tów końcowych. W przypadku tere-
nów zurbanizowanych ich skutecz-
ność jest niedostateczna lub ich 

zastosowanie jest wręcz niemożliwe 
– podkreśla prezydent Rudy Ślą-
skiej. 

Zastosowanie wspomnianego 
rozwiązania może się jednak oka-
zać zasadne przy ul. Węglowej. 
Zdaniem autorów badań, ustawiony 
ekran akustyczny powinien zostać 
przedłużony. Inne możliwości będą 
musiały być natomiast rozpatrzone 
w przypadku pozostałych ulic. – 
Jednym z możliwych rozwiązań jest 
egzekwowanie istniejących ograni-
czeń prędkości lub też ograniczenie 
emisji hałasu poprzez zmianę orga-
nizacji ruchu – mówi Ewa Wyci-
ślik. – Można też wprowadzić no-
woczesne rozwiązania techniczne, 
takie jak zintegrowany system za-
rządzania ruchem, czy też budowa 
dróg metodą tzw. cichych na-
wierzchni, ale są one niestety dro-
gie i przekraczają nasze aktualne 
możliwości finansowe – zastrzega. 
Dodajmy, że w ograniczeniu hałasu 
może pomóc też rozwój nowocze-
snej komunikacji miejskiej jako 
podstawy transportu publicznego 
oraz budowa systemu ścieżek ro-
werowych i deptaków spacero-
wych. 

Pomysł utworzenia laboratorium 
narodził się jeszcze w ubiegłym 
roku, kiedy zarząd Parku zdecydo-
wał o złożeniu wniosku o dofinan-
sowanie inwestycji w ramach Dzia-

Nowe możliwości za unijne środki

Nowoczesne laboratorium geodezyjne zostanie jeszcze w tym roku uruchomione w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Rudzie Śląskiej. Władze Parku prowadzą rozmowy  
z Politechniką Śląską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą na temat realizacji wspólnych projektów badawczych.

łania 1.3 – Transfer technologii 
i innowacji Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013. Zło-
żony wniosek znalazł się ostatecz-

nie w gronie 18 projektów, które 
otrzymają unijne wsparcie. Tym 
sposobem zarząd spółki, w której 
miasto ma ponad 83 proc. udziałów, 
na początku lipca podpisał umowę 
o dofinansowanie, które wynieść 
ma 153 tys. zł. Wartość całego pro-
jektu wynosi 221 tys. zł. Obecnie 
trwa procedura przetargowa mająca 
wyłonić dostawcę urządzeń pomia-
rowych.

– Uruchomienie laboratorium 
umożliwi nam świadczenie nowych 
usług z zakresu pomiarów geode-
zyjno-kartograficznych oraz skano-
wania przestrzennego. Pozwoli to 
tym samym podnieść konkurencyj-
ność naszego Parku na tle innych 
tego typu instytucji, co było jednym 
z założeń projektu – podkreśla Ewe-
lina Mecner ze Śląskiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego.

Pracownia, która ma powstać 
w Parku, wyposażona zostanie 
m.in. w skaner laserowy. Z uwagi 
na wysokie koszty urządzenia, 
w chwili obecnej niewiele firm geo-

dezyjnych dysponuje takim narzę-
dziem. Przewaga skanera nad inny-
mi technikami pomiaru wynika 
z wysokiej prędkości rejestracji, 
wysokiej dokładności geometrycz-
nej, jak również z możliwości wy-
konywania pomiarów bez koniecz-
ności bezpośredniego kontaktu 
z urządzeniem, co powoduje, że za-
potrzebowanie na takie usługi jest 
duże.

Oprócz skanera w laboratorium 
znajdzie się również specjalistycz-
ne urządzenie pomiarowe funkcjo-
nujące w oparciu o technologię 
GPS. Dzięki niemu geodeci mogą 
wyznaczyć pozycję w każdych wa-
runkach atmosferycznych, w do-
wolnym miejscu na Ziemi. Techni-
ki te są dzisiaj ogromną konkurencją 
dla tradycyjnych, mniej dokład-
nych, a przede wszystkim znacznie 
droższych pomiarów geodezyj-
nych.

Z usług laboratorium korzystać 
będą mogły firmy budowlane, ar-
chitektoniczne, geodeci oraz osoby 

prywatne poszukujące na rynku ta-
kich usług. 

Powstanie laboratorium pozwoli 
rudzkiej spółce także na zacieśnie-
nie współpracy z uczelniami tech-
nicznymi – Politechniką Śląską 
oraz Akademią Górniczo-Hutniczą. 
Podjęte już rozmowy dotyczą m.in. 
wykorzystania terenowego labora-
torium geodezyjnego do realizacji 
wspólnych projektów badawczych.

Śląski Park Przemysłowo-Tech-
nologiczny powstał w 2004 r. na 
terenach po byłej KWK „Wawel” 
w Rudzie Śląskiej i KWK „Polska” 
w Świętochłowicach. Ponad 83 
proc. udziałów w tej spółce posiada 
gmina Ruda Śląska. Od 2008 r. na 
terenie Parku funkcjonuje Inkuba-
tor Innowacji Technologicznych i 
Usługowych – „Architektura i Bu-
downictwo”, który skupia firmy 
działające w branży architektury, 
budownictwa i geodezji. Obecnie 
na terenie Parku działa 30 firm za-
trudniających około 300 osób.

TK

 Uruchomienie laboratorium podniesie konkurencyjność Śląskiego Parku Przemysłowo-
Technologicznego na tle innych instytucji tego typu.

Program Ochro-
ny Środowiska 
przed hałasem dla 
Miasta Ruda Ślą-
ska jest pierwszym 
kompleksowym 
dokumentem pro-
gramowym, który 
obejmuje ten za-
kres. Jego ocena 
zostanie dokonana 
pod koniec 2018 
roku. Pierwsze 
kroki w kierunku ochrony miesz-
kańców przed hałasem miasto wy-
konało w 2003 roku. Wtedy to zo-
stał sporządzony Powiatowy 
Program Ochrony Środowiska dla 
Miasta Ruda Śląska. W aktualiza-
cji tego dokumentu z 2011 roku 
uwzględniono hałas jako istotny 
czynnik wpływający na jakość 
środowiska w mieście. W 2012 
roku sporządzono natomiast mapę 
akustyczną Rudy Śląskiej, która 
posłużyła jako punkt wyjścia do 
opracowania Programu Ochrony 
Środowiska przed Hałasem. 

Ruda Śląska położona jest na tra-
sie paneuropejskiego korytarza 
transportowego oznaczonego sym-

bolem III (Bruksela, Aachen, Kolo-
nia, Drezno, Wrocław, Katowice, 
Kraków, Lwów, Kijów). Miasto jest 
też ważnym węzłem komunikacyj-
nym, leżącym na skrzyżowaniu 
dróg łączących zachodnią i wschod-
nią oraz północną i południową 
część Aglomeracji Górnośląskiej. 
W chwili obecnej przez Rudę Ślą-
ską przebiegają trzy główne drogi: 
autostrada A-4 (fragment trasy eu-
ropejskiej E-40), droga wojewódz-
ka nr 902 – tzw. Drogowa Trasa 
Średnicowa (Katowice – Święto-
chłowice – Ruda Śląska – Zabrze) 
oraz droga wojewódzka nr 925 
(Rybnik – Ruda Śląska – Bytom).

KP

Mieszkańcy zdecydowali! 

Autobus 121 powinien zmienić trasę – tak uważają mieszkańcy Rudy Śląskiej. W mieście zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące przebiegu tej linii. Większość opinii 
jest zgodna z propozycją przedłożoną do konsultacji. Nowe rozwiązanie ma wyeliminować niedogodności, które spowodowała decyzja KZK GOP o zawieszeniu funkcjonowania 
linii 215 i związana z tym zmiana trasy autobusów nr 121. 

Z linii autobusowej 121 codziennie korzysta wielu mieszkańców miasta.

W badaniach ankietowych 
wzięło udział niemal pół tysiąca 
mieszkańców. 2/3 z nich chce, 
by autobus 121 powrócił na tra-
sę, po której jeździł do połowy 
tego roku, a dodatkowo obsługi-
wał przystanek KWK „Nowy 
Wirek”. – Wyniki ankiet przed-
stawimy KZK GOP – podkreśla 
wiceprezydent Jacek Morek. – 
Zebrane dane będą mocnym ar-
gumentem w rozmowach ze 
Związkiem o modyfikacji trasy 
linii 121 – tłumaczy.

Aktualny przebieg linii 121 
jest efektem decyzji KZK GOP 
o zawieszeniu funkcjonowania 
autobusu 215. Problem jednak 
w tym, że w nowym przebiegu 

linii 121 nie uwzględniono 
dwóch przystanków, które dotąd 
obsługiwały oba autobusy (By-
kowina TESCO i Bykowina 
Korfantego). To wywołało nie-
zadowolenie sporej grupy miesz-
kańców Bykowiny, którzy po 
zmianach mają  problemy z do-
jazdem na targowisko, do pracy, 
Urzędu Miasta czy też Urzędu 
Skarbowego. Pasażerowie nie są 
zadowoleni również z tego, że 
nowa trasa linii 121 wydłuża 
czas przejazdu pomiędzy Halem-
bą a Orzegowem. 

– Nasze dalsze działania 
w kwestii przebiegu linii 121 
uzależniliśmy od wyników kon-
sultacji społecznych. Dzięki nim 

wiemy, jakie są oczekiwania 
większości  mieszkańców i bę-
dziemy dążyć do tego, by były 
one spełnione – deklaruje Jacek 
Morek. 

Przypomnijmy, że komunika-
cją w Rudzie Śląskiej, ekonomią 
przewozów i ich dostosowaniem 
do potrzeb rudzian od 20 lat zaj-
muje się KZK GOP. Niestety 
z roku na rok koszty funkcjono-
wania komunikacji miejskiej 
gwałtownie rosną, a na jej orga-
nizację miasto przekazuje Związ-
kowi coraz wyższe składki. 
W ubiegłym roku  wyniosły one 
prawie 15 mln zł, w tym roku już  
ponad 17,5 mln zł.

KP



Gdzie wyrzucać pampersy
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OGŁOSZENIA

W równo ustawionym rzędzie ekra-
nów akustycznych nagle pojawia się 
spora luka. Tak jest przy ul. Zabrzań-
skiej 62 w Rudzie. Mieszkańcy inter-
weniują w tej sprawie, bo brak ekranów 
oznacza dla nich głośny ryk silników 
dobiegający z ulicy. 

– Dlaczego tych ekranów nie ma rów-
nież przed naszym blokiem? Inni mają, 
a u nas nagle przerwa. Skąd się ona wzię-
ła? Przecież nam ten hałas aut dobiega-
jący z ulicy również przeszkadza – mówi 
jeden z mieszkańców ul Zabrzańskiej 62. 

– Z opracowanej w 2012 r. mapy aku-
stycznej wynika, że przekroczenia pozio-
mu hałasu w rejonie budynku przy ul. 
Zabrzańskiej 62 dla powyższych wskaźni-
ków wynoszą około 1-3 dB – odpowiada 
Adam Nowak, rzecznik prasowy UM Ru-
da Śląska.

A to – jak się okazuje – niewystarcza-
jący wskaźnik, aby ekrany akustyczne 

Brakujące ekrany

– Mam starszą matkę, która 
z racji wieku korzysta z pamper-
sów. Teraz, gdy weszła w życie 
ustawa śmieciowa, pojawiają się 
problemy. Pierwszy związany 
z segregacją, bo do którego kosza 

należy wyrzucać zużyte pamper-
sy? Drugi z zapachem. Teraz 
śmieci wywożone są raz na dwa 
tygodnie, a ten rodzaj odpadów 
nie pachnie najładniej, szczegól-
nie gdy jest ciepło. Co więcej, 

w tym miejscu ustawić. 
– Na początku roku oddany został do 

ruchu pierwszy odcinek trasy N-S, który 
spowodował zmianę ruchu drogowego 
wzdłuż ul. Zabrzańskiej od skrzyżowania 
z ul. Wolności do granicy miasta. Z anali-
zy akustycznej oddanego odcinka trasy 
N-S wynika, że jego uruchomienie ogra-
niczyło tutaj ruch – dodaje rzecznik.

Moniak Herman-Sopniewska

Luka w ekranach akustycznych to dla  
mieszkańców ulicy Zabrzańskiej 62 
ogromny problem.  Foto: RP

przy wysokich temperaturach bo-
ję się, że mogą pojawić się jakieś 
insekty. Co więc robić ze zużytymi 
pampersami? – pyta mieszkaniec 
Bielszowic.

– Zużyte pampersy można gro-
madzić w workach, które należy 
umieścić w pojemnikach na odpa-
dy zmieszane. Wtedy zniknie pro-
blem uciążliwości zapachowych. 

Mieszkańcy zastanawiają się gdzie wrzu-
cić zużyte pampersy. Foto: AP

– Jestem starszą osobą i mam 
problem z nogą. W zasadzie nie 
wychodzę z mieszkania. Przed 
oknami rosną ogromne drzewa. 
Do mieszkania nie wpada słońce, 
a przez okno nic poza koroną 
drzewa nie widać. Czy mogą mi 
Państwo jakoś pomóc? – pytał 
mieszkaniec ulicy Żeromskiego.

Z prośbą o pomoc zwróciliśmy 
się do Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska, sprawującego opiekę nad 
miejską zielenią: – Z przykrością 
informujemy, że według stanu na 
chwilę obecną, nie dostrzegamy 
możliwości usunięcia drzew, 
o których pisze Pani w swej inter-
wencji. Drzewa te są zdrowe, 
szlachetne i stanowią cenne walo-
ry przyrodnicze. Ich wycinka nie 
znajduje uzasadnienia. Dokonana 
wizja w terenie przez pracowni-

Drzewa do wycięcia?

ków Urzędu Miasta (w godzinach 
porannych) nie potwierdza rów-
nież informacji, że do mieszkania 
nie dociera słońce. Drzewa rosną 
nie bezpośrednio przed oknem, 
a w odległości kilkunastu metrów 
od budynku – tłumaczy Adam No-

Mieszkaniec Żeromskiego chce wycinki drzew. Foto: SH

wak, rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta. – Wycinka tych drzew, 
z dużym prawdopodobieństwem, 
spotkałaby się również z licznymi 
protestami pozostałych mieszkań-
ców – dodaje.

Sandra Hajduk

W przypadku gdy dostarczona 
ilość kubłów na odpady zmiesza-
ne jest niewystarczająca, można 
zwrócić się do Urzędu Miasta 
z uzasadnionym wnioskiem o do-
datkowy kubeł na takie odpady – 
informuje Renata Młynarczuk 
z Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta.
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 

Powierzchnia Powierzchnia     Udział      Cena Dzielnica Wysokość
użytkowa przynależnej w nieruch. wywoławcza opis zaliczka
lokalu (m2) piwnicy (m2) wspólnej (%)         (zł)   (zł)

1. ul. Piotra Niedurnego 45b/8    Nowy Bytom   2.100,00 zł
 47,48 8,97  1,60  42.000,00 III piętro, 2 pok. + kuch., łaz. z wc; działka nr 673/88 o pow. 1558 m2, 
     KW nr GL1S/00007342/6 

2. ul. Kędzierzyńska 18/5     Ruda   1.900,00 zł
 37,60  12,50   9,91  38.000,00 I piętro, 1 pok. + kuch., łaz., piec;działka nr 1321/43
    o pow. 775 m2,   KW nr GL1S/00012951/6

3. ul. Czarnoleśna 13/12     Nowy Bytom   1.200,00 zł
 38,09  5,07  7,83  24.000,00 II piętro, 1 pok. + kuch., piec; działki 3396/103 i 3397/103
    o łącznej pow.823 m2, KW nr GL1S/00007857/9 

 
Działy IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów. W dziale III KW nr GL1S/00007857/9 wpisane jest prawo drogi na rzecz 

każdoczesnych właścicieli nieruchomości Czarny Las wykaz 98, 100, 101, 102, 103. Działy III pozostałych ksiąg są wolne od wpisów.
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami upłynął w dniu 13.12.2012 r. 
Na sprzedaż ww. lokali odbyły się trzy przetargi w dniach: 15.03.2013 r., 8.05.2013 r. i 10.07.2013 r. dla lokalu poz.1 oraz 1.03.2013 r., 

29.04.2013 r. i 10.07.2013 r. dla lokali poz. 2 i 3.
 Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z treścią niniejszego ogłoszenia o rokowaniach, tj. pełną treścią 

ogłoszenia oraz zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy 
ul. 1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pokój 15, tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomości jw. 
oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej, w których realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokali 
(podczas oględzin). 

Rokowania odbędą się w dniu 30.09.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby 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 (zakładka lokale mieszkalne) i w terminie do 
dnia 24.09.2013 r. dokonają wpłaty zaliczki przelewem na konto tut. Urzędu i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a ponadto 
przedłożą w trakcie rokowań wymagane dokumenty oraz oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty 
i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu.

Pozostałym uczestnikom zwraca się zaliczkę niezwłocznie po rokowaniach. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub 
nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 

Wylicytowana cena nieruchomości (w przypadku poz. 1, 3 cena lokalu i I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego z VAT) jest płatna 
przed zawarciem umowy notarialnej. 

Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy lokalu.
 Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. (32) 244-90-56. 
Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00
– w dniu 9.09.2013 r. – lokali poz. 1 i 3, w dniu 10.09.2013 r. – lokalu poz. 2. 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Win-
centego Pola, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy 
ogródek rekreacyjny, ul. Czarnoleśnej, która zostanie oddana w najem z przezna-
czeniem pod istniejący garaż blaszany,

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236) 
wykazu garażu mieszczącego się w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności, sta-
nowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie 
bezprzetargowym na podstawie umowy najmu obowiązującej na czas nieozna-
czony.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 23.08.2013 do dnia 
12.09.2013 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła 
II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości grunto-
wej własności Skarbu Państwa, położonej przy ul. Piotra Niedurnego w Rudzie 
Śląskiej – Chebziu, stanowiącej działkę nr 531/18 o powierzchni 30145 m2, obręb 
Orzegów, k. m. 4 zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejono-
wy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00042175/1, która zostanie sprzedana 
w drodze przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowanie przestrzennego miasta Ruda Śląska.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokali 
mieszkalnych usytuowanych w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda 
Śląska: ul. Józefa Szafranka 14/5, ul. Józefa Szafranka 10/6, ul. Zygmunta Kra-
sińskiego 3c/7, ul. Jerzego Kukuczki 1/2 stanowiących własność Miasta Ruda 
Śląska, a przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich 
najemców.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprze-
ciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie: 
ul. Sikorek, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek rekreacyjny, ul. Katowickiej, które zostaną oddane w dzierżawę z prze-
znaczeniem pod istniejące garaże murowane, ul. Oświęcimskiej, która zostanie 
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. 
Józefa Szafranka, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do 3 lat z prze-
znaczeniem pod ogródek rekreacyjny, ul. Katowickiej, które zostaną oddane 
w najem z przeznaczeniem pod garaże blaszane, ul. Orzegowskiej, która zostanie 
oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy, ul. Witolda 
Doroszewskiego, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do 3 lat z przezna-
czeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny.



Wiadomości Rudzkie 4.09.2013 15www.wiadomoscirudzkie.pl

M-1

Niejednokrotnie na łamach tygo-
dnika „Wiadomości Rudzkie” 
przytaczano statystyki na temat se-
lektywnej zbiórki w naszym mie-
ście. Można powiedzieć, że segre-
gacja weszła nam w krew. O tym, 
że odpady należy zbierać oddziel-
nie, uczymy również w rudzkich 
placówkach oświatowo-wycho-
wawczych. Od siedmiu lat prowa-
dzimy akcję zbiórki surowców 

wtórnych oraz baterii. Cztery lata 
temu rozpoczęliśmy zbiórkę plasti-
kowych zakrętek. Dzięki rudzkim 
placówkom w roku szkolnym 
2012/2013 udało nam się zebrać 
blisko 27 t surowca w postaci ma-
kulatury i butelek PET, ok. 2 t bate-
rii oraz ok. 7,5 t plastikowych za-
krętek. 

Zbiórka zakrętek plastikowych 
prowadzona jest w formie konkur-

Lp. placówka Suma zebranych korków 
w kg

1 Szkoła Podstawowa Nr 8 1450

2 Szkoła Podstawowa Nr 13 1220

3 Szkoła Podstawowa nr 2 892

4 Szkoła Podstawowa Nr 41 620

5 Gimnazjum Nr 5 610

6 Szkoła Podstawowa Nr 4 428

7 Miejskie Przedszkole Nr 39 368

8 Szkoła Podstawowa Nr 40 336

9 Miejskie Przedszkole Nr 32 280

10 Miejskie Przedszkole Nr 38 im. Słonecznej 
Krainy 260

11 Miejskie Przedszkole Nr 18 245

12 Miejskie Przedszkole Nr 20 236

13 Szkoła Podstawowa Nr 14 160

14 Szkoła Podstawowa Nr 21 139

15 Szkoła Podstawowa Nr 24 51

16 Gimnazjum Nr 14 42

Czym skorupka 
za młodu...

Edukacja ekologiczna jest filarem w budowaniu społeczeństwa odpowie-
dzialnego. Kształtowanie postaw proekologicznych powinno zaczynać się 
już od najmłodszych lat. Nie od dziś wiadomo, że czym skorupka za młodu 
nasiąknie…

Wyniki zbiórki surowców
Lp. placówka ilość zebranych baterii

  kg

22 Szkoła Podstawowa Nr 2 348

21 Szkoła Podstawowa Nr 8 195

11 Szkoła Podstawowa Nr 1 168

16 Gimnazjum Nr 7 128

30 Szkoła Podstawowa Nr 25 115
6 Szkoła Podstawowa Nr 40 105

27 Gimnazjum Nr 9 80

7 Gimnazjum Nr 5 70

26 Miejskie Przedszkole Nr 24 70

10 Gimnazjum Nr 11 68

25 Szkoła Podstawowa Nr 13 66

8 Szkoła Podstawowa Nr 6 64

9 Miejskie Przedszkole Nr 4 60

23 Gimnazjum Nr 6 52

20 Szkoła Podstawowa Nr 14 50

3 Miejskie Przedszkole Nr 7 45

15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 40

24 Gimnazjum Nr 14 40

1 Miejskie Przedszkole Nr 38 37

34 Szkoła Podstawowa Nr 20 37

13 Szkoła Podstawowa Nr 4 34

28 Miejskie Przedszkole Nr 39 33

18 Szkoła Podstawowa Nr 7 20

29 Miejskie Przedszkole Nr 25 20

32 Szkoła Podstawowa Nr 21 19

17 Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 18

31 Miejskie Przedszkole Nr 32 18

14 Miejskie Przedszkole Nr 20 17

33 Szkoła Podstawowa Nr 18 8

Lp. placówka
ilość zebranej 
makulatury

  kg

1 Szkoła Podstawowa Nr 3 6 160,00

2 Szkoła Podstawowa Nr 41 3 060,00

3 Gimnazjum Nr 6 1 500,00

4 Szkoła Podstawowa Nr 2 760

5 Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 740

6 Miejskie Przedszkole Nr 38 580

7 Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 420

8 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 154

9 Szkoła Podstawowa Nr 25 150

10 Szkoła Podstawowa Nr 40 100

Lp. placówka
ilość zebranych butelek 

PET
  kg

1 Szkoła Podstawowa Nr 1 1 780,00

2 Szkoła Podstawowa Nr 18 1 720,00

3 Szkoła Podstawowa Nr 25 1 680,00

4 Szkoła Podstawowa Nr 7 1 380,00

5 Szkoła Podstawowa Nr 40 1 240,00

6 Szkoła Podstawowa Nr 14 1 000,00

7 Miejskie Przedszkole Nr 20 780

8 Szkoła Podstawowa Nr 4 660

9 Szkoła Podstawowa Nr 13 580

10 Szkoła Podstawowa Nr 8 580

11 Miejskie Przedszkole Nr 4 540

12 Gimnazjum Nr 5 420

13 Szkoła Podstawowa Nr 21 291

14 Gimnazjum Nr 11 260

15 Miejskie Przedszkole Nr 18 200

16 Miejskie Przedszkole Nr 39 180

17 Miejskie Przedszkole Nr 24 140

18 Gimnazjum Nr 6 120

19 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 120

20 Szkoła Podstawowa Nr 2 80

21 Miejskie Przedszkole Nr 25 70

22 Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 60

su pn. „Zakręcamy Rudę na Zielo-
no”, w którym placówki oświato-
wo-wychowawcze w minionym 
roku szkolnym mogły zdobyć na-
grody pieniężne w postaci bonów 
o łącznej wartości 1500 zł, dla 
trzech pierwszych placówek. Zwy-
cięzcą okazała się Szkoła Podsta-
wowa nr 8, która zebrała łącznie 
1,450 t odpadów w postaci plasti-
kowych korków. 

Obok po lewej stronie przedsta-
wiamy listę placówek, które brały 
udział w konkursie wraz z ilością 
zebranych korków.

Podobnie wygląda sytuacja z su-
rowcami w postaci makulatury 
i butelek PET oraz baterii. Ponad 6 
t makulatury udało się zebrać 
uczniom ze Szkoły Podstawowej 
nr 3, z kolei od początku prowa-
dzenia akcji podopieczni Szkoły 
Podstawowej nr 1 znacznie wyróż-
niają się w zbiórce butelek PET. 
W roku szkolnym 2012/2013 
uczniowie zebrali ok. 1,8 t tego su-
rowca. Szkoła Podstawowa nr 2 
zebrała aż 348 kg baterii.

Fakt, że zbiórka surowców  
w szkołach to nieobojętny temat, 
bardzo cieszy. Mamy nadzieję, że 
uda nam się w dalszym ciągu utrzy-
mać zbiórkę surowców w placów-
kach na tak wysokim poziomie. 
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy do dalszej współpracy.

Wyniki zbiórki surowców:
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Bożenie Jasnowskiej
wyrazy głębokiego

współczucia
z powodu śmierci

Matki
składa

Dyrektor
oraz Pracownicy

Miejskiej Biblioteki
Publicznej

w Rudzie Śląskiej

ZAPRASZAMY NA NAUKĘ  
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www.pwsenator.cdx.pl

NOWOŚĆ: 
ślub w plenerze!

PReZyDeNT 
MIASTA 

RuDA ŚląSKA 

informuje o wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

(II piętro, naprzeciw pokoju 215) 
wykazu nieruchomości gruntowych 

znajdujących się przy placu Jana 
Pawła II, które zostaną oddane 
w najem z przeznaczeniem pod 

działalność usługową.



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

DOMY wolno stojące na nowo powstałym osiedlu  
„Srebrne Stawy” w Bytomiu-Szombierkach

pow. 118 m2 i 144 m2

Posiadłość  207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Dom wolno stojący Wirek 212/1425  435 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  258/750  550 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula 240/508 499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 749 m2  98 zł/m2 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 763 m2   98 zł/m2

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 801 m2  98 zł/m2 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  98 zł/m2

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  98 zł/m2 
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom  29 m2  40 tys. zł 
M-2 Ruda Śl.-Godula 36 m2  99 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek 39 m2  95 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek  47 m2  125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bykowina  48 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  105 tys. zł 
M-4 Ruda Śl.-Bykowina 53 m2  129 tys. zł 
M-4 Ruda Śl.-Godula  63 m2  153 tys. zł 
M-5 Ruda Śl.-Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 69 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom 62 m2  1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula  54 m2  800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek 44 m2  1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 36 m2  800 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  1200 zł/m-c 
Ruda Śl.-Nowy Bytom  90 m2  3000 zł/m-c 
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
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NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32

602-521-635, 509-089-219
508-1750863

www.stemark.pl

HURT-PAK

Profesjonalne rozwiązania dla handlu.
Jesteśmy dla Ciebie. Zadzwoń!!! 

kasy drukarki fiskalne• 
oprogramowanie dla firm• 
wagi elektroniczne• 
czytniki i kolektory  • 
kodów kreskowych
Sprzedaż – Serwis – Doradztwo• 

41-700 Ruda Śl, ul. Wolności 20, e-mail: hurtpak@vp.pl, tel. 601-428-377, 601-506-421

LIDER W SPRZEDAŻY KAS FISKALNYCH

U nas kupisz na odłożoną płatność bez banku

601-428-377
601-506-421

partner

SZKOLENIA 
FISKALNEGRATIS!

USŁUGI
R Kafelkowanie, panele, remonty miesz-
kań, itp. Tel. 501-718-240.

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

R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

R SERWIS AGD – naprawa pralek. Tel. 
530-412-007.

R Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu. 
Natychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32 240-
83-20, 32 240-83-21.

R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

R Potrzebujesz gotówki? KREDYTY 
gotówkowe oraz konsolidacyjne. 
Wystarczy dowód osobisty. Tel. 731-35-
35-35.

R REM-MAX – kompleksowe remonty ła-
zienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-
024.

R Profesjonalne remonty łazienek, miesz-
kań, domów. Tel. 512-121-532.

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408, 32 
252-97-79.

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

R Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafel-
kowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

R Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 
508-127-072.

R Docieplenia budynków, remonty elewa-
cji. Tel. 607-969-200.

R Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 
605-560-605.

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

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

R Kredyty gotówkowe/konsolidacyjne/od-
dłużeniowe 50.000 rata 298 zł, tel. 32 740-
91-58, 667-575-757.

R Masz problemy w bankach DZWOŃ!!! 
50 tys. rata 800 zł – tel. 782-770-077.

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

R Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517-
260-780.

R Drobne usługi remontowe. Tel. 696-
045-930.

R Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 501-
281-222.

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

R Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kaspe-
rek.

R Kompleksowe remonty mieszkań, facho-
we doradztwo i obsługa, szybkie terminy. 
Tel. 604-504-057, repostor@poczta.fm.

R ,,REM-BUD” tynki maszynowe, gipsowe 
oraz cementowo-wapienne. Tel. 791-111-
370.

NIERUCHOMOŚCI
R KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.

R Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam 
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

R Wirek, dwupokojowe, 40 m2, 80 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 91 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Nowy Bytom, dwupokojowe, 50 m2, 58 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Wirek, trzypokojowe, 47 m2, 125 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Ruda, trzypokojowe, 70 m2, 115 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R W Rudzie Śl.-Kochłowicach – NOWE 
domy szeregowe 105 m2, 265 tys., www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-
692, 605-731-250.

R Ruda Płd. – sprzedam 28 m2, 43 m2 
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-
692.

R Wirek –sprzedam kawalerkę w kamieni-
cy, 45 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Szukam lokalu w Rudzie Śląskiej do wy-
najęcia pod działalność gastronomiczną, po-
wierzchnia min. 200 m2. Tel. 504-167-542.

R Ruda, sprzedam komfortową kawalerkę, 
tel. 602-450-869.

R Sprzedam 3-pokojowe, Orzegów 63 m2, 
II piętro, urządzone, budynek ocieplony, ci-
cha, zielona okolica. Tel. 505-537-359.

R Wynajmę lokal użytkowy na działalność 
gospodarczą ok. 60 m2 na deptaku Wirek, 
kwota 1.400 zł netto. Tel. 883-401-000.

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

R Dwupokojowe c.o. miejskie, tanio, 47 
m2 95 tys., Bykowina, LOKATOR, tel. 793-
396-040.

R CODZIENNIE NOWE OFERTY TA-
NICH MIESZKAŃ na WWW.LOKA-
TOR.NIERUCHOMOSCI.PL

R Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 56 
m2, 133 tys., Bykownia, LOKATOR, tel. 
793-396-040.

R Sprzedam 2-pokojowe, Halemba 2, 48 
m2, II piętro. Tel. 668-091-599.

R Sprzedam mieszkanie Godula-Latki. 
Tel. 696-163-767.

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

R Atrakcyjne mieszkania i domy na www.
nieruchomoscigabriel.pl.

R Sprzedam M-3, Bykowina, Kopalniana, 
pow. 43 m2. Tel. 791-539-559.

 
R Wynajmę mieszkanie w Rudzie Śląskiej 
– 2 pokoje. Tel. 602-464-909.

R Sprzedam prywatnie, Nowy Bytom, jed-
nopokojowe, stan bdb., 62 tys. c.o. miejskie, 
tel. 730-137-384.

R Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w 
Kochłowicach. Tel. 605-613-687.

R Wynajmę mieszkanie M-3 Halemba, tel. 
515-102-291.

NAUKA
R Bezpłatna Policealna Szkoła Antyterro-
ryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 32 203-27-
01, 605-294-324, www.grom-ochrona.pl.

 
R Agent ochrony – kursy do licencji, raty 
(praca) Katowice 32-203-27-01, 605-294-
324, grom@grom-ochrona.pl.

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

MOTORYZACJA 
R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę 
i inne – stan obojętny. Tel. 507-572-625.

R Kupię skorodowane auta, powypadko-
we, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

R Skup samochodów za gotówkę. Tel. 
505-049-833.

R Skup samochodów. Płacimy najwięcej, 
dojazd do klienta. Tel. 793-780-654.

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

R Skup samochodów wszystkich ma-
rek, stan obojętny. Tel. 32 275-05-47, 
603-534-003.

OGŁOSZENIA DROBNE
R Skup samochodów wszystkich marek. 
Tel. 515-533-560.

PRACA
 

R Pracowników budowlanych, murarzy-
tynkarzy oraz kierownika budowy z do-
świadczeniem, Ruda Śląska, tel. 32 242-24-
11.

 
R Opiekunka z doświadczeniem zaopiekuje 
się osobą starszą, tel. 606-224-523.

 
R Telefoniczne pozyskiwanie klientów. Tel. 
730-001-591.

 
R Zatrudnię kelnerki do lokalu gastrono-
micznego w Katowicach-Ligocie, tel. 606-
62-30-30. 

 
R Zatrudnię posiadających Licencję 
pracownika ochrony, praca dodatkowa 
na zlecenie. Teren Rudy Śląskiej, Za-
brza. Tel. 606-157-423.

R Poszukuję pracownika do prac re-
montowych. Tel. 602-445-909.

R Firma Admar z Rudy Śląskiej zatrudni 
kobiety na stanowisko pakowacz-zgrzewacz 
– branża spożywcza. Wymagania: aktualna 
książeczka sanitarno-epidemiologiczna. CV 
składać na adres: admarpraca@onet.pl. Py-
tania: 731-454-805 w godz. 9.00-12.00.

 
R Sympatyczna i odpowiedzialna dziew-
czyna zaopiekuje się dzieckiem. Tel. 666-
306-332.

 
R Firma Barton Motors – importer motocy-
kli i skuterów w Rudzie Śląskiej zatrudni 
kobietę na stanowisko pracownik biurowy 
na 1/2 etatu. Wymagania: dokładność, su-
mienność, rzetelność, średnie wykształce-
nie, samodzielność, biegła obsługa pakietu 
MS Office, bardzo dobra obsługa kompute-
ra. Mile widziana studentka zaoczna. Apli-
kacje (CV ze zdjęciem i list motywacyjny) 
prosimy przesyłać na adres: praca@barton-
motors.pl

RÓŻNE
R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472-
138.

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

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

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

R Prawa do akcji KOMPANII WĘ-
GlOWeJ kupię. Tel. 507-851-852.

R Antyki, starocie, meble, figurki, zegary, 
inne kupię. Tel. 515-533-560.

 
R Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO, 
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515-
533-560.

 R Skup i sprzedaż używanych pod-
ręczników, Halemba, Solidarności 7, 
zegarmistrz obok poczty, Grodzka 4, 
sklep papierniczy.

R Sprzedam pianino. Tel 696-163-767.

R Sprzedam kino domowe Panasonic SC-
HT 878/SC-HT870, SC-HT520. Tel. 510-
726-675.

R FIRMA MONIT, tel. 530-983-828, mo-
nit@vp.pl. Artykuły biurowe dla firm, szkół, 
uczniów, wyprawki szkolne od przedszkola 
do szkoły średniej (plecaki, zeszyty, piórni-
ki, kredki, itp.) WYSTAWIAMY FAKTU-
RY PRO-FORMA DO MOPS-u (na stypen-
dia dla uczniów).
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 

Powierzchnia	 Powierzchnia	 Udział	 Cena	 	 Dzielnica	 Wysokość
użytkowa	 przynależnej	 w	nieruch.	 Wywoławcza	 opis	 		 zaliczki
lokalu	(m2)	 piwnicy	(m2)	 wspólnej	(%)	 (zł)	 	 	 	(zł)

1. ul. Tadeusza Kościuszki 11 b/3     Nowy Bytom   2.000,00 zł
 46,50   6,90  0,72   40.000,00	 I	 piętro,	 2	 pok.+	 kuch.,	 wc	 na	 klatce,	  

	 	 	 	 	 	 piec,	działka	nr	1183/88	o	pow.	5227	m2, 
	 	 	 	 	 	 KW	nr	GL1S/00008090/1	

2. ul. Czarnoleśna 4d/7       Nowy Bytom     1.600,00 zł
 42,00  5,60   0,64   32.000,00	 poddasze,	2	pok.,	kuch.,	łaz.,	piec,	
	 	 	 	 	 	 działka	nr	1183/88	o	pow.	5227	m2, 
	 	 	 	 	 	 KW	nr	GL1S/00008090/1	
Działy	III	i	IV	ww.	ksiąg	są	wolne	od	wpisów.	
Nieruchomości	jw.	wolne	są	od	długów	oraz	nie	ma	przeszkód	prawnych	do	rozporządzania	nimi.
 
Termin	złożenia	wniosków	przez	osoby	wymienione	w	art.	34	ust.	1	pkt.1	i	pkt.	2	ustawy	z	dnia	21.08.1997	

r.	o	gospodarce	nieruchomościami	upłynął	w	dniu	13.03.2013	r.	
Na	sprzedaż	ww.	lokali	odbyły	się	dwa	przetargi	w	dniach	27.05.2013	r.	i	20.08.2013	r.	

	Osoby	przystępujące	do	rokowań	są	zobowiązane	zapoznać	się	z	treścią	nin.	ogłoszenia	o	rokowaniach,	tj.	
pełną	treścią	ogłoszenia	oraz	zapoznać	się	w	siedzibie	Miejskiego	Przesiębiorstwa	Gospodarki	Mieszkaniowej	
Sp.	z	o.o.	w	Rudzie	Śląskiej-Wirku	przy	ul.	1	Maja	218	(Dział	Ekonomiczny,	I	piętro,	pokój	15,	tel.	(32)	242-
01-33	wew.	112,	125)	z	planowanymi	remontami	na	nieruchomości	jw.	oraz	z	uchwałami	Zebrań	Właścicieli	
Wspólnoty	Mieszkaniowej,	w	których	 realizacji	 będą	uczestniczyć,	 ze	 stanem	 technicznym	 lokali	 (podczas	
oględzin).	

 Rokowania odbędą się w dniu 7.10.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 
Jana Pawła II 6.	W	rokowaniach	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	miej-
skim	www.rudaslaska.bip.info.pl	 (zakładka	 lokale	mieszkalne)	 i w terminie do dnia 1.10.2013 r.	dokonają	
wpłaty	zaliczki	przelewem	na	konto	tut.	Urzędu	i	złożą	pisemne	zgłoszenie	udziału	w	rokowaniach,	a	ponadto	
przedłożą	w	trakcie	rokowań	wymagane	dokumenty	oraz	oświadczenia.	
Zawarcie	aktu	notarialnego	nastąpi	w	terminie	do	30 dni od	dnia	zamknięcia	rokowań.	Wygrywający	roko-

wania	ponosi	wszelkie	opłaty	i	podatki	związane	ze	spisaniem	umowy.	Zaliczkę	wpłacone	przez	uczestnika,	
który	rokowania	wygrał,	zalicza	się	na	poczet	ceny	zakupu.
Pozostałym	uczestnikom	zwraca	się	zaliczkę	niezwłocznie	po	rokowaniach.	Jeżeli	osoba	ustalona	jako	na-

bywca	nieruchomości	nie	przystąpi	bez	usprawiedliwienia	do	 zawarcia	umowy	notarialnej,	 tj.	 nie	 stawi	 się	
w	miejscu	i	w	terminie	podanych	w	zawiadomieniu	lub	nie	dokona	wpłaty	ceny	nieruchomości	pomniejszonej	
o	wpłaconą	zaliczkę,	organizator	rokowań	może	odstąpić	od	zawarcia	umowy,	a	wpłacona	zaliczka	nie	podlega	
zwrotowi.	
Wylicytowana	cena	sprzedaży	lokalu	oraz	I	opłata	z	tytułu	użytkowania	wieczystego	gruntu	z	podatkiem	VAT	

wg	stawki	23%	winny	być	wpłacone	w	całości	przed	zawarciem	aktu	notarialnego	(za	datę	zapłaty	przyjmuje	
się	dzień	wpływu	środków	pieniężnych	na	rachunek	Urzędu	Miasta	Ruda	Śląska).	
Zastrzega	się	prawo	do	odwołania	rokowań	z	uzasadnionej	przyczyny	lub	do	zamknięcia	rokowań		bez	wy-

brania	nabywcy	lokalu.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 218), tel. (32) 244-

90-56. 

Oględzin lokali można dokonać w dniu 16.09.2013 r. w godz. od 14.00 do 15.00.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

RUDZKA SPóŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12

tel. 32 248-24-11 (-15), fax. 32 248-43-22
e-mail:rsm@rsm.com.pl

ogłasza	przetarg	pisemny	nieograniczony	na:
wykonanie termomodernizacji 2 budynków w zasobach  
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz	zawierający	Specyfikację	Istotnych	Warunków	Zamówie-
nia	można	odebrać		od	dnia	4.09.2013 r.	do	dnia	12.09.2013 r.	w	siedzi-
bie	Zamawiającego,	adres:	Ruda	Śląska	ul.	Magazynowa	12.
Aby	 odebrać	 SIWZ	 osobiście	 w	 siedzibie	 Zamawiającego,	 nale-

ży:	dokonać	wpłaty	na	konto	w	BZ	WBK	S.A.	I/O	Ruda	Śląska	nr	13	
10902037000000053600	5415,	zgłosić	się	do	pokoju	nr	318	z	potwier-
dzeniem	dokonania	przelewu	w	celu	odebrania	Faktury	VAT,	odebrać	
SIWZ	od	godz.	8.00	do	godz.	13.00	w	pokoju	306.	
Aby	odebrać	SIWZ	za	 zaliczeniem	pocztowym	należy	przesłać	 fa-

xem	lub	e-mailem	zamówienia	z	podaniem	danych	potrzebnych	do	wy-
stawienia	Faktury	VAT.
Cena	formularza	wynosi:	184,50 zł (z VAT).
Zamkniętą	kopertę	zawierającą	ofertę	należy	składać	w	siedzibie	Za-

mawiającego	w	Rudzie	Śląskiej	ul.	Magazynowa	12,	w	pokoju	213	do 
dnia: 17.09.2013 r. do godziny 8.30.
Otwarcie	 ofert	 nastąpi	 w	 siedzibie	 Zamawiającego	 w	 sali	 nr	 317	

w dniu 17.09.2013 r. o godzinie 9.00.
Okres	 obowiązywania	 oferty	 wynosi	 60	 dni	 od	 terminu	 składania	

ofert.
Wykonawca	przystępując	do	przetargu	obowiązany	jest	wnieść	wa-

dium	przetargowe	w	kwocie	:	30.000,- zł/budynek.
Wadium	można	wpłacać	na	konto	w	BZ	WBK	S.A.	I/O	Ruda	Śląska	

nr	13	10902037	000000053600	5415	do	dnia	17.09.2013 r. do godz. 
8.30.
Uwaga!	 Za	 datę	 wniesienia	 wadium	 w	 tej	 formie,	 uważa	 się	 datę	

wpływu	środków	na	konto	Zamawiającego.
W	przypadku	wybrania	 oferty	 uchylenie	 się	 od	podpisania	 umowy	

spowoduje	przepadek	wadium	na	rzecz	Zamawiającego.
Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	unieważnienia	 lub	 zamknięcia	

przetargu	bez	wybrania	którejkolwiek	z	ofert	i	bez	podania	przyczyny.
Pracownikiem	 uprawnionym	 do	 kontaktów	 z	 oferentami	 jest:	 pra-

cownik	Działu	Technicznego	tel.	32	248-24-11	(15)	wew.	306	w	godzi-
nach	od	10.00	do	12.00.

RUDZKA SPóŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
w  Rudzie Śląskiej, 
przy ul. Magazynowej 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

informuje
o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionego mieszkania, 

na zasadzie umowy najmu, którego stawka czynszowa wynosi: 

adres,	struktura,	piętro		 pow.	użytkowa	 wyposażenie	 stawka
	 	 	 	 	czynszowa*	
w Rudzie Śl.-1:
ul.	Wolności	90c/14	 61,50	m2	 c.w.u	 12,00	zł/m2 
3	p.	+	k.,	IV	piętro

* oprócz czynszu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty 
niezależne tj. za energię cieplną (c.o.),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę oraz 
wywóz śmieci.
Wnioski	dot.	ww.	mieszkania	należy	składać	w	Registraturze	Rudzkiej	

Spółdzielni	Mieszkaniowej	w	Rudzie	Śląskiej	przy	ul.	Magazynowej	12	
wraz	z	załączoną	kserokopią	dowodu	wpłaty	kaucji	w	wys.	2.000,- zł. 
O	przyjęciu	wniosku	decyduje	data	i	godzina	jego	złożenia.
Remont	mieszkania	należy	przeprowadzić	we	własnym	zakresie	i	na	

własny	koszt,	łącznie	z	ewentualną	wymianą	okien.	
Wpłacone	wadium	zostanie	przelane	na	poczet	kaucji	zabezpieczającej	

opłaty	czynszowe.
Wnioskodawca	 traci	 wadium,	 jeżeli	 w	 terminie	 14	 dni	 od	 daty	

uzyskania	 zgody	 na	 objęcie	 	mieszkania	 nie	 podpisze	 umowy	 najmu	
i	nie	uzupełni	kaucji	do	wysokości	6-miesięcznego	czynszu	wyliczonego	
w	oparciu	o	ww.	stawkę.
Przedmiotowa	umowa	może	zostać	zawarta	jedynie	na	czas	określony	

do	pięciu	lat	z	możliwością	jednokrotnego	przedłużenia	nie	dłużej	niż	
na	 kolejne	 pięć	 lat.	Osobie,	 która	 zawrze	 umowę	najmu,	 przysługuje	
prawo	 pierwokupu	 zajmowanego	 lokalu	 po	 cenach	 rynkowych	 bez	
konieczności	prowadzenia	postępowania	przetargowego.
	 Szczegółowych	 informacji	 udziela	 Dział	 Członkowsko-Lokalowy	

Spółdzielni,	tel.	32	248-24-11	wew.	209	lub	290.

 OBWIESZCZENIE 
 

Prezydenta Miasta 
RUDA ŚLĄSKA 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji  inwestycji celu publicznego 

Na	podstawie	art.	49	Kodeksu	postępowania	administracyjnego	ustawy	z	dnia	14	czerwca	1960	roku	(jednolity	
tekst	ustawy	Dz.	U.	z	2013	roku,	poz.	267	)	oraz	art.	53	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	
i	 zagospodarowaniu	 przestrzennym	 (jednolity	 tekst	Dz.	U.	 z	 2012	 r.	 poz.	 647	 z	 późniejszymi	 zmianami)	 –	
zawiadamiam,	 że	 na	 wniosek	 inwestora	 –	 pełnomocnika	 inwestora	 –	 pani	 Izabeli	 Kupka	 reprezentującej	
Górnośląski	Zakład	Obsługi	Gazownictwa	Spółka	z	o.o.	w	Zabrzu	,	przy	ul.	Pyskowickiej	31	występującej	na	
podstawie	pełnomocnictwa	inwestora	tj.	PGNiG	SPV4	Spółka	z	o.o.	Oddział	w	Zabrzu,	ul.	Szczęść	Boże	11,	 
41	–	800	Zabrze,	toczy	się	w	tut.	Urzędzie	postępowanie	administracyjne	w	sprawie	wydania	decyzji	o	ustaleniu	
lokalizacji	inwestycji	celu	publicznego	dla	zamierzenia	pod	nazwą:

Budowa – przebudowa gazociągu o średnicy Dn500 i ciśnieniu 1,6 MPa realizowanej na działce nr 352, 
położonej w rejonie ul. Katowickiej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, ( relacji Szobiszowice – Szopienice 
od POD Hutnik do odgałęzienia do SRP Ruda Śląska ul. Katowicka)

Pouczenie: 
W	 związku	 z	 powyższym	 informuję,	 że	 wszystkie	 zainteresowane	 strony	 postępowania	  

w	terminie	od	4.09.2013	r.	do	19.09.2013	r.	mogą	zapoznać	się	z	aktami	sprawy,	uzyskać	wyjaśniania	w	sprawie,	
składać	wnioski	i	zastrzeżenia	pod	adresem:

 
	Urząd	Miasta	Ruda	Śląska	–	Wydział	Urbanistyki	i	Architektury	(pokój	nr	006),	41-709	Ruda	Śląska,	ul.	

Piotra	Niedurnego	46	w	godzinach	pracy	Urzędu.
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Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
serdecznie zaprasza na

DZIEŃ OTWARTY ODDZIAŁU 
PSYCHIATRII DZIENNEJ,

który odbędzie się 18 września 2013 roku
w godzinach od 10.00 do 13.00

przy ul. Głównej 11 w Rudzie Śląskiej.
Zapraszamy beneficjentów i ich rodziny.

 
 Kierownik Oddziału Monika Lebda-Wyborna

Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 
99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-Bielszowicach 

przy ulicy ks. Józefa niedzieli z przeznaczeniem pod budowę budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego. 

 
Do oddania w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat pod budowę budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego przeznaczona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 
4731/419 o powierzchni 842 m2, zapisana na karcie mapy 3 obręb Bielszowice oraz w księdze wieczystej GL1S/00003504/2 
(działy III i IV są wolne od wpisów) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. Nieruchomość stanowi własność 
Gminy Miasta Ruda Śląska, jest wolna od długów i roszczeń osób trzech oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania 
nią. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek 
roszczeń w tym zakresie. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 22.05.2013 r. Przetarg przeprowadzony w dniu 31.07.2013 r. 
zakończył się wynikiem negatywnym.

Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie zbliżonym do trapezu, położona jest w sąsiedztwie luźnej jedno 
i wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Konfiguracja terenu płaska. Grunt jest niezagospodarowany, nieogrodzony, 
porośnięty zielenią nieurządzoną – występuje gęste zadrzewienie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
działka opisana powyżej figuruje jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2).

 
termin zakończenia zabudowy działki budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym zamkniętym 

wynosi 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego.
 
Cena wywoławcza (netto) do II przetargu wynosi 70.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia: 

pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 25% ww. ceny, płatnej nie później niż do • 
dnia zawarcia umowy notarialnej,
opłat rocznych w wysokości 1% tej ceny, płatnych do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania • 
wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami. 

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług (aktualnie stawka podatku 
wynosi 23%).

 
Przetarg odbędzie się w dniu 7.10.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana Pawła ii 6. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy 
ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) 
i w terminie do dnia 30.09.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 3.500,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu (za datę 
wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) oraz przedłożą 
przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 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 215), tel. 32 244-90-00, wew. 2150.

 Prezydent Miasta 
ruda Śląska

ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 

w rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ulicy Górnośląskiej 
z przeznaczeniem na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 
 Do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego ograniczonego 

na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej przeznaczona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa 
położona w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ulicy Górnośląskiej, 
oznaczona numerem geodezyjnym 1606/207 o powierzchni 195 
m2, zapisana na karcie mapy 4 obręb Kochłowice oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 
Nr KW GL1S/00009451/7 (działy III i IV księgi wieczystej wolne 
są od wpisów). Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska 
jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie 
ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Termin złożenia 
wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy 
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 
23.05.2013 r. Przetarg przeprowadzony w dniu 23.07.2013 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym. 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU1) z podstawowym 
przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
oraz nieuciążliwą funkcje usługową, w tym rzemiosła. 

Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
z usługami, obiekt handlowy, dalej osiedle domów wielorodzinnych, 
tereny zielone. Nieruchomość o kształcie trapezu – jest w części 
ogrodzona. Teren porośnięty jest trawą. Przy południowej granicy 
działki występuje skarpa. Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona. 
Miasto nie zapewnia wskazania granic działki na gruncie. Nabywca 
nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym 
z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

 
do udziału w ii ustnym przetargu ograniczonym uprawnione 

są osoby będące właścicielami nieruchomości przyległych, 
graniczących z przedmiotową działką gminną, tj. działek nr: 
1388/207, 1607/207 i 1747/208.

 
Cena wywoławcza (netto) do ii przetargu wynosi 16.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów 

i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości 
(aktualna stawka podatku wynosi 23%).

 
Przetarg odbędzie się w dniu 8.10.2013 r. o godz. 11.00 w sali 

213 urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana Pawła ii 6. Osoby 
przystępujące do przetargu zobowiązane są zapoznać się z pełną 
treścią ogłoszenia, która została zamieszczona na tablicy ogłoszeń 
oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka 
nieruchomości – budownictwo mieszkaniowe). W przetargu mogą 
uczestniczyć uprawnione osoby, które w terminie do dnia 1.10.2013 r. 
dokonają wpłaty wadium w kwocie 800,00 zł przelewem na konto tut. 
Urzędu oraz złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomości 
(pokój nr 217) w godzinach pracy tut. Urzędu zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu 
zobowiązane są do przedłożenia przed otwarciem przetargu wymaganych 
dokumentów i oświadczeń. 

 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych 

przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami (pokój 222), tel. nr 32 244-90-56.

W związku z dynamicznym rozwojem
Przedsiębiorstwo usług komunalnych sp. z o.o.

poszukuje osób zainteresowanych objęciem stanowiska:

kierOWCa
Miejsce pracy: Ruda Śląska – region: Śląskie

Wymagania:
Prawo jazdy kategorii CE• 
Aktualny kurs na przewóz rzeczy• 
(świadectwo kwalifikacji zawodowych) lub nowe prawo jazdy • 
zawodowe
Karta kierowcy• 
Mile widziane uprawnienia HDS• 

Oferujemy:
ciekawą, stabilną i pełną wyzwań pracę w zgranym zespole• 

aplikacje prosimy przesyłać na adres:
• e-mail: edyta.czernek@toensmeier.pl

• Puk sp. z o.o., kokotek 33,  41-700 ruda Śląska
(na nazwisko: edyta Czernek)
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Znów remis
Kolejny remis zaliczyła dru-

żyna Slavii Ruda Śląska. Ru-
dzianie zmierzyli się na wyjeź-
dzie z RKS-em Grodziec. Oba 
zespoły kończyły spotkanie w dzie-
siątkę. Obecnie Slavia zajmuje 13 
miejsce w tabeli i od początku se-
zonu nie zaznała jeszcze smaku 
zwycięstwa.

Pierwsza połowa spotkania stała 
na średnim poziomie. Chociaż to 
rudzianie dłużej utrzymywali się 
przy piłce, to takiego stanu rzeczy 
nie udało im się wykorzystać. Grą 
nie zachwycali także gospodarze 
i na przerwę oba zespoły schodziły 

bezbramkowo remisując.
W drugiej połowie na boisku 

zrobiło się zdecydowanie cieka-
wiej. Zaledwie trzy minuty po 
gwizdku rozpoczynającym drugą 
część gry wynik otworzył Zalew-
ski. Pięć minut później zawodnik 
RKS-u został ukarany czerwoną 
kartką za akcję ratunkową i gospo-
darze grali w osłabieniu. Slavia nie 
zdołała jednak tego wykorzystać. 
Mało tego – w 54 minucie rudzia-
nie stracili prowadzenie. Piłka po 
uderzeniu jednego z będzinian, po 
rykoszecie wpadła do bramki strze-
żonej przez Frankego. W 75 minu- Rudzianie mimo ambitnej walki nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa. Foto: arch.

Piłka nożna – IV liga – grupa I cie meczu drugą żółtą kartką został 
ukarany Moritz i szanse się wy-
równały. Jednak w końcówce bliżej 
przechylenia szali zwycięstwa na 
swoją stronę byli gospodarze. W 91 
minucie Franke bardzo dobrze za-
chował się w sytuacji sam na sam 
z zawodnikiem z Grodźca, nato-
miast dwie minuty później piłka po 
rajdzie zakończonym strzałem za-
wodnika RKS-u odbiła się od słup-
ka. Ostatecznie oba zespoły po-
dzieliły się punktami.

RKS Grodziec – Slavia Ruda 
Śląska 1:1

Slavia Ruda Śląska: Franke – 
Klimas, Szaruga, Skorupski, Mo-
ritz – Lach, Met, Rejmanowski M, 
Pożoga, Gancarczyk – Zalewski

Trener: Roman Cegiełka

Na dwa tygodnie przed debiu-
tem w II lidze rugby piętnasto-
osobowego rugbiści IGLOO 
RUGBY CLUB Ruda Śląska ro-
zegrali w Nowym Sączu ostatni 
test-mecz z zespołem Biało-
Czarnych. Biało-Czarni to bez-
pośredni rywal ligowy. IGLOO 
RC odnoszące do tej pory suk-
cesy w rugby siedmioosobo-
wym, w nadchodzącym sezonie 
zadebiutuje w rozgrywkach li-

Rugby

Ostatni sparing

Igloo RC Ruda Śląska zadebiutuje w tym sezonie w rozgrywkach ligowych rugby piętna-
stoosobowego. Foto: arch.

Hat-trick po raz drugi
Komplet punktów w meczu 

z Lotem Konopiska zgarnął 
Grunwald Ruda Śląska. Znów 
duża w tym zasługa Dariusza 
Kota, który po raz drugi z rzędu 
zaliczył hat-tricka. Nie tylko on 
wpisał się w tym meczu na listę 
strzelców i ostatecznie Lot mu-
siał uznać wyższość ekipy 
z Halemby, przegrywając 1:5.

Zieloni od początku ruszyli do 
ataku i dość szybko objęli pro-
wadzenie. Osiem minut po 
gwizdku rozpoczynającym spo-
tkanie, Dreszer wrzucił piłkę za 
plecy obrońców do Kota, a ten 
w sytuacji sam na sam z bram-
karzem gospodarzy pokonał go 
i umieścił piłkę w siatce. Zaled-
wie pięć minut później podanie 
wzdłuż bramki Kota wykorzy-
stał Brzozowski i zieloni prowa-
dzili już dwiema bramkami. Po 
minucie ich prowadzenie za 
sprawą Brzozowskiego mogło 
wzrosnąć do trzech goli, ale 
chociaż piłkarz zielonych zdołał 
wpakować piłkę do bramki, to 
sędzia dopatrzył się spalonego 
i trafienia nie uznał. Piłkarze 
Lotu starali się atakować, ale nie 
zdołali stworzyć większego za-
grożenia pod bramką zielonych. 
W końcówce pierwszej połowy 
swoich sił próbowali jeszcze 
Maciongowski i Brzozowski, 

ale obaj trafili prosto w golkipe-
ra gospodarzy. Zwiększyć pro-
wadzenie Grunwaldu przed 
gwizdkiem obwieszczającym 
przerwę zdołał jednak nieza-
wodny Kot, który strzałem-lo-
bem w długi róg umieścił piłkę 
w siatce.

Na początku drugiej połowy 
meczu, Kot minął obrońcę go-
spodarzy, po czym wyłożył piłkę 
Brzozowskiemu, a ten zapako-
wał ją prosto do siatki, podwyż-
szając prowadzenie zielonych 
do czterech bramek. W 65 minu-
cie Lot zdołał zdobyć bramkę 
honorową – Haas został przelo-
bowany przez zawodnika z Ko-
nopisk. Grunwald odpowiedział 
na to natychmiastowo – dalekie 
podanie wykorzystał Kot, który 
zamiast przelobować bramkarza, 
strzelił po ziemi, ustalając wynik 
spotkania na 1:5 dla Grunwal-
du.

Lot Konopiska – Grunwald 
Ruda Śląska 1:5 (0:3)

Grunwald: Haas – Oswald, 
Jarczyk, Szczypior – Wolek – 
Maciongowski, Szpoton, Jago-
dziński, Dreszer – Kot, Brzo-
zowski

Rezerwa: Majchrzak – Łęc-
ki, Lein, Simon, Kowalski, No-
wicki, Wróblewski

Trener: Teodor Wawoczny

Piłka nożna – IV liga – grupa I

REKLAMA

gowych rugby piętnastoosobo-
wego. Oprócz BC Nowy Sącz 
rywalami rudzian będą zespoły: 
Rugby Club Zielona Góra, Rug-
by Wrocław, BBRC Łódź i Le-
gia Warszawa. 

Początkowe akcje meczu za-
równo z jednej jak i z drugiej 
strony były chaotyczne, jednak 
stopniowo z każdą akcją zaryso-
wywała się przewaga rudzian. Po 
paru minutach worek z punktami 

Kalendarzyk kibica
Piłka nożna – IV liga – grupa I

7 września, sobota, godz. 17.00 Slavia Ruda Śląska – Concordia Knurów
10 września, wtorek, godz. 17.15 Grunwald Ruda Śląska – Pilica Koniecpol

Grunwald Ruda Śląska – Pilica Koniecpol
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

7 września, sobota, godz. 17.00 MKS Lędziny – Urania Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

7 września, sobota, godz. 17.00 Jastrząb Bielszowice – LKS Tęcza Błędów
7 września, sobota, godz. 17.00 Niwka Sosnowiec – Wawel Wirek

Kolarstwo górskie
8 września, niedziela, park „Strzelnica” w Rudzie Śląskiej-Bielszowi-

cach, godz. 8.30-17.00 XVII Otwarte Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Ko-
larstwie Górskim

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

otworzył Rafał Szaciłowski. 
Ostatecznie pierwsza połowa za-
kończyła się wynikiem 22:7 dla 
IGLOO RC Ruda Śląska.

W drugiej połowie w składzie 
rudzian pojawiało się więcej 
zmienników, kilku z nich debiu-
towało w tej odmianie rugby i po-
skutkowało to wyrównaniem gry. 
Więcej było niedokładnych po-
dań i straconych piłek. Mimo to 
spotkanie zakończyło się zwycię-
stwem IGLOO RC 41:12.

W tym spotkaniu zadebiutował 
w IGLOO RC Piotr Tokarski – 
wychowanek Orkana Sochaczew, 
który ostatni sezon spędził w AZS 
AWF Warszawa.

Biało-Czarni Nowy Sącz – 
IGLOO RC Ruda Śląska 12:41 

(7:27)
Punkty dla IGLOO RC: Pa-

tryk Kołodziej 12 pkt. (2 x 5 
pkt. + 2 pkt.), Kamil Pepliński 7 
pkt. (5 pkt. + 2 pkt.), Rafał Sza-
ciłowski 5 pkt., Paweł Łętowski 
5 pkt., Krzysztof Jopert 5 pkt., 
Mateusz Nowak 5 pkt., Dawid 
Blok 2 pkt.

Ze względu na remont ośrodka 
sportowego „Burloch Arena” przy 
ul. Bytomskiej w Rudzie Śląskiej 
w rundzie jesiennej IGLOO RC 
rozegra wszystkie swoje mecze 
na wyjazdach. W Rudzie Śląskiej 
rugby piętnastoosobowe zobaczy-
my więc najprawdopodobniej do-
piero wiosną.



Piłkarki wystartowały
W sobotę 31 sierpnia zainaugu-

rowały nowy sezon piłkarki Gwiaz-
dy Ruda Śląska. Rudzianki poko-
nały przed własną publicznością 
jednego z faworytów do awansu – 
KKS Zabrze. Jedyną bramkę, jaka 
padła w tym spotkaniu strzeliła w 74 
minucie Marta Chmiel. W barwach 
Gwiazdy zadebiutowały dwie no-
we zawodniczki – Marta Biegańska 
oraz Klaudia Ledwoń. W kolejnym 
spotkaniu podopieczne Damiana 
Szola zmierzą się na wyjeździe 
z LKS-em Goczałkowice Zdrój.

Pierwsze punkty
Udanie zainaugurował sezon 

MKS Pogoń Ruda Śląska, który 
w pierwszej kolejce katowickiej 
A-klasy pokonał na wyjeździe re-
zerwę Siemianowiczanki 3:1. Na 
listę strzelców wpisali się Adam 
Kołodziej oraz dwukrotnie Łu-
kasz Mielnicki.

Turniejowa wygrana
Zwycięstwo w pierwszym po-

wakacyjnym turnieju odnieśli 
młodzi piłkarze Gwiazdy. Druży-
na z rocznika 2005 wystartowała 
w turnieju w Vrbně pod Pradědem 
(Czechy) i wygrała we wszystkich 
z pięciu rozegranych spotkań, za-
chowując przy tym bardzo dobry 
bilans bramkowy: 43:2. Piłkarze 
Gwiazdy zdobyli także wyróżnie-
nia indywidualne. Najlepszym 
bramkarzem turnieju wybrano 
Pawła Mieszczanina (Gwiazda) 
a najlepszym strzelcem został Da-
wid Nowak (Gwiazda).

Drużyna Gwiazdy wystąpiła 
w składzie: Paweł Mieszczanin, 
Allan Sałapatek, Dawid Ros-
smann, Alan Szczepaniuk, Dawid 
Nowak, Łukasz Krawczyk, Jasiu 
Adamski, Tomek Broniszewski, 
Maciek Toborek, Marcin Woj-
ciuch.

Test Coopera
Każdy może sprawdzić swoją 

kondycję. Test Coopera (czyt. test 
Kupera) to próba wytrzymało-
ściowa, polegająca na 12-
minutowym nieprzerwanym bie-
gu. Obecnie jest szeroko stosowa-
ny do badania wytrzymałości 
przede wszystkim sportowców. 
Wszystkich, którzy chcą się 
sprawdzić w teście, zapraszamy 
już 18 września o godzinie 17.00 
(zapisy o godz. 16.30) na boisko 
przy ul. Czarnoleśnej.
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Bezpiecznie na dwóch kołach

Zwrócenie uwagi na bezpieczeń-
stwo rowerzystów oraz propagowa-
nie roweru jako środka transportu 

– to główne cele Rudzkiej Rowero-
wej Masy Krytycznej. W piątek 
barwny peleton rowerzystów w asy-

Ładna pogoda sprawiła, że w Masie pojechali nie tylko dorośli, ale i dzieci. Foto: RP

Rowerowa Masa Krytyczna

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Dobra passa trwa
Kolejne bardzo dobre spotkanie ma-

ją za sobą piłkarze Wawelu Wirek. 
W sobotę zmierzyli się oni przed wła-
sną publicznością z Unią Dąbrowa 
Górnicza i wygrali 5:1.

Wawel od początku starał się mądrze 
grać piłką i to przyniosło efekty. Ekipa 
z Rudy Śląskiej objęła prowadzenie już 

w siódmej minucie spotkania, kiedy to 
po wrzutce z wolnego piłkę w siatce 
umieścił Przybyła. Szesnaście minut 
później pięknym strzałem z dystansu 
w samo okienko bramki załadował pił-
kę Lokaj, podwyższając prowadzenie 
swojego zespołu do dwóch trafień. Go-
ście pierwszą groźną akcję zdołali prze-

prowadzić w 35 minucie, jednak piłka 
po uderzeniu jednego z zawodników 
Unii poszybowała nad bramką Wawelu. 
Na trzy minuty przed przerwą wrzutkę 
z wolnego D. Majnusza wykorzystał 
Jaromin i gospodarze schodzili na prze-
rwę prowadząc 3:0.

Bardziej ambitnie grała Unia na po-
czątku drugiej połowy spotkania. Wa-
wel szybko jednak znów pokazał, kto 
jest w tym spotkaniu górą. W 54 minu-
cie Lokaj posłał piłkę wzdłuż bramki, 
a wślizgiem umieścił ją w siatce Przy-

Czwarta przegrana z rzędu
Kolejną porażkę odnieśli piłkarze 

Jastrzębia Bielszowice. W sobotę 
musieli oni uznać wyższość Prze-
mszy Siewierz, która wygrała 2:0.

Gospodarze objęli prowadzenie  
w 18 minucie spotkania. Po wrzutce 
w pole karne kierunek lotu piłki 
zmienił uderzeniem głową zawodnik 
Przemszy. Futbolówka poszybowała 

na piąty metr pod nogi innego zawod-
nika drużyny gospodarzy, a ten nie 
zmarnował sytuacji i strzałem z po-
wietrza z ostrego kąta umieścił piłkę 
w siatce. Siewierzanie starali się 
przycisnąć bielszowiczan, ale nie by-
li w stanie podwyższyć swojego pro-
wadzenia. W tej części gry bardzo 
dobrą okazję miał Foryś, ale nie zdo-

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II łał jej wykorzystać. W drugiej poło-
wie doprowadzić do wyrównania 
mógł Kaczmarek, ale jego strzał zdo-
łał wybronić bramkarz gospodarzy. 
Siewierzanie zwiększyli swoje pro-
wadzenie w 85 minucie. Wtedy to 
zawodnik gospodarzy został sfaulo-
wany a sędzia podyktował rzut karny, 
który pewnie wykorzystał piłkarz 
Przemszy. W ostatniej minucie spo-
tkania honorowe trafienie mogli zali-
czyć piłkarze z Bielszowic. Janiak 
oddał strzał z rzutu wolnego. Piłka 
poszybowała nad murem, ale zdołał 

O krok za rywalem
Świadkami trzymającego w napięciu 

przez pełne 90 minut widowiska byli 
kibice, którzy w sobotę przyglądali się 
zmaganiom Uranii Ruda Śląska i ROW
-u II Rybnik. Ostatecznie pojedynek 
zakończył się remisem 4:4.

Mecz zaczął się zdecydowanie nie po 
myśli kochłowiczan. Chwilę po gwizd-

ku rozpoczynającym spotkanie strzał 
oddał zawodnik z Rybnika i prowadze-
nie objęli goście. Kochłowiczanie zdo-
łali wyrównać w 16 minucie meczu. 
Strzałem po ziemi na długi słupek poko-
nał bramkarza gości Oczko. Na tym jed-
nak żadna ze stron nie poprzestała i za-
równo pod jedną, jak i pod drugą bram-

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

Wakacje nieubłaganie dobiegły koń-
ca. Z tej okazji rudzki aquapark zaprosił 
wszystkich na naładowaną pozytywną 
energią sobotę. Aby jeszcze przez chwi-
lę delektować się beztroskim wakacyj-
nym czasem, Aquadrom  zorganizował 
huczne pożegnanie wakacji. – Przygo-
towaliśmy dla naszych klientów szereg 

atrakcji, które według naszej wiedzy, 
cieszą się największym zainteresowa-
niem. Oczywiście największy ukłon 
chcemy zrobić w stronę dzieci, które 
wracają do szkoły – mówiła Agnieszka 
Piekorz z rudzkiego Aquadromu.

Najmłodszym aquadromowiczom 
czas wypełniły liczne animacje prowa-

Aquadrom dzone w Bajtel Zatoce oraz w basenie 
z ruchomym dnem. Były także pokazo-
we lekcje Aquadromowej Szkoły Pły-
wania. W ofercie Aquadromu nie zabra-
kło czegoś dla poszukiwaczy mocnych 
wrażeń. Śmiałkowie mogli pod okiem 
instruktora spróbować swoich sił w nur-
kowaniu w profesjonalnym sprzęcie na 
głębokości 7 metrów. Dla tych, którzy 
ekstremalne przygody wolą oglądać, 
przygotowano pokazy freedivingu, czy-
li nurkowania bez sprzętu także na głę-
bokości 7 metrów. MHS

Wodne pożegnanie wakacji

Nurkowanie na głębokości 7 metrów można 
było obejrzeć w bezpiecznej odległości.

W skróciebyła. W 61 minucie po wrzutce z rożne-
go gola zdobył Zuga. Po czterech zmia-
nach w ekipie Wawelu goście zdołali 
zdobyć bramkę honorową – w 85 minu-
cie płaskim strzałem pokonał Gawlika 
Kuzior.

Wawel Wirek – Unia Dąbrowa 
Górnicza 5:1 (3:0)

Wawel Wirek: Gawlik – Pyc, Lo-
kaj, G. Kałużny, Grzywa, Jaromin, 
K. Kałużny, Buchcik, Wilczek, D. 
Majnusz, Przybyła

Trener: Jarosław Zajdel

wyciągnąć się po nią bramkarz Prze-
mszy.

– Jestem zadowolony z gry moich 
podopiecznych. Zagraliśmy dobrze, 
ale nasi rywale to bardzo mocna dru-
żyna – mówił po spotkaniu Jacek Ja-
niak, trener bielszowiczan.
Przemsza Siewierz – Jastrząb Biel-

szowice 2:0
Jastrząb Bielszowice: Bechta – 

Hajduga, Janiak, Mikuła, Szymań-
ski, Foryś, Skudlik, Guśtak, Łuka-
sik, Kubiak Henisz

Trener: Jacek Janiak

ście straży miejskiej po raz kolejny 
przejechał ulicami Rudy Śląskiej, 
by udowodnić, że warto przemiesz-
czać się na dwóch kółkach.

– Dzisiejsza trasa liczy 12 kilo-
metrów i przebiega przez Bykowinę 
oraz Kochłowice. Z Kochłowic 
wrócimy z powrotem na Nowy By-
tom – opowiadał Tadeusz Domżal-
ski, współorganizator Masy. Sło-
neczna aura sprawiła, że w Masie 
pojechali nie tylko dorośli, ale tak-
że dzieci: – Biorę udział  w takim 
zjeździe po raz pierwszy. Jazda na 
rowerze jest fajna, bo jest się szyb-
szym niż na nogach – mówił jeden 
z uczestników, sześcioletni Darek. 

A już 8 września miłośnicy rowe-
rów górskich będą mogli sprawdzić 
swoje umiejętności w XVII Otwar-
tych Mistrzostwach Rudy Śląskiej 
w Kolarstwie Górskim.

– Trasa będzie wymagająca, 
ale najważniejszy element tych 
zawodów to dobra zabawa. Im-
prezie towarzyszyć będzie Piknik 
Bezpieczeństwa. Odbędą się licz-
ne konkursy, rozdamy nagrody, 
książeczki, odblaski. Zapraszamy 
całe rodziny – mówił Tadeusz 
Domżalski. – Warto się spraw-
dzić, a przede wszystkim warto 
wziąć udział w losowaniu. Każdy 
kto ukończy wyścig, nawet jeżeli 
zostanie pokonany przez zwycięz-
cę, ma szansę wygrać rower 
o wartości 1600 złotych – pod-
kreślał.

– Zachęcamy do udziału w zawo-
dach wszystkich, zarówno dzieci 
jak i dorosłych. To okazja, by zmie-
rzyć się ze swoimi słabościami – 
dodał Wiesław Kurmański, współ-
organizator Masy.

ką nadal dochodziło do groźnych sytu-
acji. Czternaście minut później po raz 
kolejny na prowadzenie wyszli rybni-
czanie. Zawodnik ROW-u ładnym 
strzałem pokonał Pardelę. Przed prze-
rwą Urania zdołała doprowadzić do re-
misu. Po wrzutce piłkę szczupakiem do 
bramki załadował Miszka. Pierwsza po-
łowa zakończyła się wynikiem 2:2.

Chwilę po gwizdku rozpoczynającym 
drugą połowę goście mogli ponownie 
objąć prowadzenie. Ryzykownej inter-
wencji podjął się Pardela, ale minął się 
on z piłką. Na szczęście futbolówka 

przeleciała tuż obok słupka bramki Ura-
nii. Jednak co się odwlecze, to nie ucie-
cze i po chwili po niefortunnym wybi-
ciu, piłka znalazła się pod nogami za-
wodnika z Rybnika. Ten uderzył na dal-
szy słupek a piłka po rykoszecie wpadła 
do bramki. W 58 minucie sytuację sam 
na sam z bramkarzem gości wykorzystał 
Oczko i było 3:3. Cały czas do niebez-
piecznych sytuacji dochodziło raz pod 
jedną a raz pod drugą bramką. W 76 mi-
nucie po ładnym uderzeniu z dystansu 
piłka wpadła tuż pod poprzeczkę i to 
rybniczanie znów wyszli na prowadze-

nie. Kochłowiczanie nadal szukali jed-
nak swojej szansy. W końcu w 85 minu-
cie, po wrzutce, piłkę do bramki głową 
zapakował Żak. Ostatecznie po pełnym 
emocji pojedynku oba zespoły podzieli-
ły się punktami.

Urania Ruda Śląska – ROW II
Rybnik 4:4 (2:2)

Urania Ruda Śląska: Pardela, Hej-
dysz, Gabryś, Jańczak, Zawisza, 
R.Grzesik (‘77 Kamieński), Mikusz, 
Baron (‘75 Stawowy), Kornas (‘13 
Musiał), Oczko, Miszka (‘83 Żak)

Trener: Stanisław Mikusz
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