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

Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel. 731-35-35-35

GOTÓWKOWE ORAZ 
KONSOLIDACYJNE

TANIE ROZMOWY
DO NIEMIEC I ANGLII

TEL. 32 779-73-73

KREDYT 
na każdą kieszeń

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

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

ODDZWONIMY

DZIŚ W NUMERZE

MIASTO
Pieszo na 

Jasną Górę
W poniedziałek wyruszyła XXXVII 

Piesza Halembska Pielgrzymka na Ja-
sną Górę. W drogę do Częstochowy 
udało się ok. dwustu osób z trzech pa-
rafi i. Do pielgrzymujących jutro dołą-
czą kolejni mieszkańcy Rudy Śląskiej, 
aby wziąć udział w tradycyjnym Dniu 
Halembskim, podczas którego odpra-
wiona zostanie msza w Kaplicy Cu-
downego Obrazu oraz Droga Krzyżo-
wa na wałach otaczających Jasną Gó-
rę. 

Czytaj więcej str. 2

EDUKACJA
Mogą liczyć 
na wsparcie

Nowy rok szkolny już za pasem. A co 
za tym idzie – czas rozpocząć przygo-
towania do nauki. Dla wielu rodziców 
wiąże się to z nie lada wydatkami. 
Mogą oni jednak liczyć na wsparcie 
w ramach programu „Wyprawka 
szkolna”. Pomoc skierowana jest do 
uczniów trzeciej klasy szkoły podsta-
wowej, czwartej klasy technikum oraz 
uczniów z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Wnioski 
można składać do 11 września.

Czytaj więcej str. 3

WOKÓŁ NAS
Co mu 

w sercu gra?
Rozpoczęliśmy cykl wywiadów 

z gwiazdami śląskiej estrady. W ubiegłym 
tygodniu mogliście poznać bliżej Berna-
detę Kowalską, która śpiewa dla publicz-
ności od dziesięciu lat. Natomiast dziś 
rozmawiamy z Krzysztofem Prockiem, 
muzykiem, autorem tekstów i wokalistą, 
który opowiada o tym, co najważniejsze 
jest w jego życiu oraz o swojej twórczo-
ści. Jednak to nie wszystko. Już od wrze-
śnia będziecie mogli w „Wiadomościach 
Rudzkich” nabyć płyty ze szlagrami.

Czytaj więcej str. 11

Pełna „Żaru” polsko-litewska przyjaźń
Czytaj str. 5
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Rolkarze pokochali 
Rudę Śląską
 Czytaj str. 14
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XXXVII Halembska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

W drodze do Częstochowy

– Cały rok przygotowywaliśmy się 
poprzez modlitwę, ale do przebycia tej 
drogi potrzebne są też wygodne buty 
oraz prowiant. Sama organizacja tego 
wydarzenia trwa przez cały rok, trze-
ba przygotować trasę, noclegi, zorga-
nizować całą logistykę. Kiedy wszyst-
ko jest gotowe, wyruszamy w drogę  
– zaznacza ks. Maciej Brol, wikary 
z parafii pw. Bożego Narodzenia 
w Halembie.

Każdy z pielgrzymów ma swoje 
własne powody, dla których wyrusza 
w trasę. Niektórzy pielgrzymują sami, 
inni z przyjaciółmi i całymi rodzina-
mi. – Namówiła mnie siostra, która 
pielgrzymuje już od kilku lat. Postano-
wiłam spróbować swoich sił – mówiła 
Patrycja Płonka. 

Po raz kolejny do Częstochowy 
wyruszyła Monika Walczuch, która 
do tej pory przyjeżdżała do Polski 
specjalnie na pielgrzymkę. – Idę piąty 
raz, po raz trzeci zabieram syna. W tym 
roku dołączył do nas mój mąż oraz 
pięcioletnia córka. Pierwszy raz piel-
grzymowałam w intencji powrotu na 
stałe do Polski, po pięciu latach to się 

Około dwustu pielgrzymów z trzech halembskich parafii wyruszyło w deszczowy, poniedziałkowy poranek w pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę.  To od lat 
największa piesza pielgrzymka organizowana w Rudzie Śląskiej.

udało, więc teraz idziemy całą rodziną 
za to podziękować. Musimy też podzię-
kować za dziesięć lat małżeństwa – 
opowiadała.

Wszyscy, którzy wyruszają na Jasną 
Górę wiedzą, że najtrudniejszy jest 
pierwszy krok. Później wielu z uczest-
ników wraca tu co roku. – W piel-
grzymce uczestniczę od kilku lat. To 
jest taki czas, kiedy można podzięko-
wać za cały rok i znaleźć więcej czasu 
na modlitwę. Od trzech lat pielgrzy-
muję samochodem, ale nie 
wyobrażam 

W tegorocznej pieszej pielgrzymce wyruszyło ok. 200 osób.
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Tuż przy granicy z Rudą Śląską znajduje się wyjątkowe, zielone i zaciszne miejsce nad wodą. Można bez przesady powiedzieć, że to śląskie Mazury. Rybołówka, bo to o niej mowa, po-
wstała z miłości do natury, zdrowego jedzenia oraz przepysznych ryb. Wakacyjny czas jest więc jedną z najlepszych okazji ku temu, by wybrać się do wędkarskiego serca Śląska.

Rybołówka, czyli nasze śląskie Mazury
– Rybołówka jest idealnym miejscem 

dla osób, które chcą spędzić czas na łonie 
natury, a niekoniecznie mają możliwość 
wyjechania w dalsze rejony. Jesteśmy 
z jednej strony w samym centrum Śląska, 
ale z drugiej strony miejsce to zupełnie od-
biega od przemysłowego charakteru regio-
nu – podkreśla Katarzyna Owczarek, wła-
ścicielka Rybołówki.

W Rybołówce każdy znajdzie coś dla 
siebie. Dla najmłodszych atrakcją jest mi-
nizoo – kozy, lamy, owieczki i osiołek oraz 
zawsze głodne świnki wietnamskie. Swo-
bodnie chodzące zwierzaki można głaskać 
i karmić. Dzieci z przyjemnością spędzają 
również czas na placu zabaw w czasie, gdy 
rodzice mogą w spokoju zjeść pyszną ryb-
kę i delektować się spokojem oraz pięk-

nem tego miejsca. Natomiast po dniu peł-
nym atrakcji można rodzinnie spędzić czas 
przy ognisku lub grillu. To właśnie także 
tutaj swoją przygodę z wędkarstwem mo-
gą rozpocząć nawet ci, którzy nigdy nie 
mieli wędki w ręku. – Każdy może spróbo-
wać swoich sił. Prowadzimy wypożyczal-
nię wędek, więc nie trzeba mieć specjal-
nych uprawnień czy karty wędkarskiej, 
a nasi pracownicy chętnie pomogą począt-
kującym – zachęca właścicielka.

Właściciele zadbali o amatorów węd-
karstwa. W stawie Rybołówki  można zło-
wić m.in. takie okazy, jak olbrzymie, nawet 
14-kilogramowe jesiotry, leszcze czy liny, 
a także karpie i to w naprawdę dużym roz-
miarze – często powyżej 20 kg. Prawdziwą 
perełką tego miejsca jest jednak wyjątkowa 

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

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

Paniowy

sobie, że mo-
głoby mnie tu 

nie być – zapew-
niała Katarzyna 

Długosz, jedna z piel-
grzymujących rudzianek. 

Halembska Pielgrzymka trwa 
sześć dni. Na Jasną Górę pielgrzy-
mi powinni dotrzeć dzisiaj. Jutro do 
tej grupy dojadą samochodami i au-
tobusami ci, którzy z różnych przy-
czyn nie mogli pójść pieszo, aby 

wziąć udział w tradycyjnym już 
Dniu Halembskim. W piątek piel-
grzymi wyruszą do domu, gdzie 
dotrą w sobotę późnym popołu-
dniem. 

Arkadiusz Wieczorek 
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Rok szkolny coraz bliżej.  
Czas pomyśleć o wyprawce

360 zł – przeciętnie taką kwotę w ubiegłym roku szkolnym rodzice wydali na podręczniki dla jednego dziecka. To nie lada koszt – zwłaszcza w przypadku 
rodzin wielodzietnych. Można go jednak obniżyć korzystając z rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do 
11 września w poszczególnych szkołach.

– Ustanowiony na rok szkolny 
2015/2016 program „Wyprawka szkolna” 
kontynuuje poprzednie programy, które od 
13 lat realizuje resort edukacji. Jego ce-
lem jest wyrównywanie szans edukacyj-
nych i wspieranie rozwoju edukacyjnego 
uczniów. Pomoc w formie dofinansowania 
zakupu podręczników i materiałów eduka-
cyjnych jest sposobem wyrównywania 
szans edukacyjnych uczniów pochodzą-
cych z rodzin o niskim statusie ekonomicz-
nym lub uczniów niepełnosprawnych – 
podkreśla Aleksandra Piecko, naczelnik 
Wydziału Oświaty w rudzkim magistra-
cie.

Pomoc w ramach programu „Wypraw-
ka szkolna” kierowana jest do: uczniów 
klasy III szkoły podstawowej; uczniów 
klasy IV technikum, a także uczniów – 
słabowidzących, niesłyszących, słabosły-
szących, z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu lekkim, umiarkowanym 
lub znacznym, z niepełnosprawnością ru-
chową (w tym z afazją),  z autyzmem 
(w tym z zespołem Aspergera) oraz z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi, w przy-

Uczniowie już od pierwszych klas mogą korzystać z różnych form wsparcia.
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Jeżeli chodzi o programy wsparcia dla 
uczniów rządowego programu w roku 

szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I i II klas 
(ich nie dotyczy „Wyprawka szkolna”) będą 

mogli skorzystać z bezpłatnych podręczników 
– odpowiednio: „Nasz elementarz” i „Nasza 

szkoła”. Z kolei dla uczniów klas IV szkoły 
podstawowej rodzice nie muszą  

kupować ani podręczników, ani ćwiczeń  
z własnej kieszeni (chyba że do przedmiotów 

nieobowiązkowych). To szkoła zakupi 
obowiązkowe komplety.

AEROBIC wt. i czw. godz.20:00 Jednorazowe wejście 12 zł, karnet 4 wejścia 40 zł ważny miesiąc od dnia  
zakupu, karnet 8 wejść 70 zł ważny półtora miesiąca od dnia zakupu. 

REKLAMA

PORADNIA GSU ZDROWIE
ul. ks. Ludwika Tunkla 112 a, 41-707 Ruda Śląska  
tel. 32 723-23-18 | rejestracja@gsu-zdrowie.pl

PROMOCJA!!!
Terapia uciskowa BOA (masaż pneumatyczny)  
stosowana przy obrzękach limfatycznych i nie tylko.
1 zabieg 20 zł | 10 zabiegów 180 zł

Placówka czynna jest pn.-pt. w godz. 7.00-20.00. Dodatkowo przy Poradni organizowane są DNI OtWARtE 
w ramach których prowadzone są BezpłATne BAdAniA, kOnsUlTAcje itp. Szczegółowe informacje 

w rejestracji poradni lub telefonicznie – 32 723 23 18.  
zAcHĘcAMY dO kOnTAkTU i skORzYsTAniA z nAszYcH UsłUG !

OFeRUjeMY UsłUGi W zAkResie:
poradnia lekarza Rodzinnego w ramach kontraktu z nFz• 
Punkt poboru krwi i Szybka Diagnostyka Laboratoryjna  • 
– wyniki dostępne w kilka minut!
Gabinet zabiegowy• 
Rehabilitacja i masaż,•  specjalistyczne metody fizjoterapeutyczne podczas 
indywidualnej pracy z pacjentem, wszystkie rodzaje prądów, ultradźwięki, fala uderzeniowa, 
krioterapia, pole magnetyczne, sollux, laser, aquavibron, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych masaż 
pneumatyczny  typu BOA.
poradnie specjalistyczne:•  Neurologiczna, Kardiologiczna, Okulistyczna, Ortopedyczna
Poradnia Medycyny Pracy• 

dla pacjentów naszej  
poradni oferujemy stały  20% RABAt  na wszystkie zabiegi rehabilitacyjne.

zapraszamy na AEROBIC wtorki i czwartki  o godz. 20.00

padku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność wymieniona po-
wyżej, a ponadto dla uczniów posiadają-
cych orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego z Ustawy o systemie oświaty, 
uczęszczających w roku szkolnym 
2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzie-
ży: szkół podstawowych, z wyjątkiem 
klas I, II i IV; gimnazjów, z wyjątkiem 
klasy I; szkół ponadgimnazjalnych; zasad-
niczych szkół zawodowych; liceów ogól-
nokształcących; techników lub szkół spe-
cjalnych przysposabiających do pracy.

O dofinansowanie wyprawki mogą sta-
rać się rodziny, w których dochód na oso-
bę nie przekracza 574 zł. Ponadto pomoc 
mają szansę otrzymać rodziny, które nie 
spełniają kryterium dochodowego, a które 
ze względu na uzasadnione przypadki i in-
dywidualną sytuację życiową wymagają 
takiej pomocy (m.in. ubóstwo, sieroctwo, 
bezdomność, bezrobocie, ciężka choroba, 
przemoc w rodzinie, alkoholizm, narko-
mania i zdarzenia losowe). Z zastrzeże-
niem, że liczba uczniów, którym zostanie 
udzielona pomoc nie przekroczy 5 proc. 

ogólnej liczby uczniów klas III 
szkoły podstawowej oraz klas 
IV technikum.

O jaką kwotę mogą starać 
się te rodziny, które są w po-
trzebie? Wysokość dofinanso-
wania zależeć będzie m.in. od 
typu szkoły, w której uczy się 
uczeń, klasy oraz od rodzaju 
niepełnosprawności. – I tak 
wysokość dofinansowania na 
jednego ucznia wyniesie od 225 

zł do 445 zł, a w przypadku zakupu pod-
ręczników do kształcenia specjalnego – 
maksymalnie do 770 zł na ucznia – wyja-
śnia Aleksandra Piecko.

Aby otrzymać pomoc na zakup pod-
ręczników należy do 11 września złożyć 
stosowny wniosek do dyrektora szkoły, do 
której uczeń będzie uczęszczał w roku 
szkolnym 2015/2016. – Wniosek może 
złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, ro-
dzic zastępczy, osoba prowadząca rodzin-

ny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo 
nauczyciel, pracownik socjalny lub inna 
osoba, za zgodą rodziców ucznia (praw-
nych opiekunów, rodziców zastępczych, 
osób prowadzących rodzinny dom dziec-
ka) albo pełnoletniego ucznia – wylicza 
Piecko.

Do wniosku należy dołączyć stosowne 
dokumenty poświadczające podstawy, 
z racji których rodzina ubiega się o dofi-
nansowanie. Dodajmy, że termin realizacji 

zwrotu kosztów zakupu podręczników wyzna-
czono do 20 listopada. A o tym, że takie 
wsparcie w naszym mieście jest potrzebne, 
świadczą dane. W ubiegłym roku z progra-
mu „Wyprawka szkolna” skorzystało 1152 
uczniów z Rudy Śląskiej. Łączna kwota do-
finansowania z tego tytułu wyniosła 336 tys. 
zł. Rok wcześniej liczba rudzian objętych 
wsparciem to 1237 osób, a w 2012 roku 930 
uczniów.

Joanna Oreł
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Na terenie przy ul. Tołstoja od roku nic się nie dzieje.

Już w ubiegłym roku pisaliśmy o za-
gadkowym terenie budowy na Czar-
nym Lesie, zaraz obok Szkoły Podsta-
wowej nr 4. Mieszkańcy skierowali 
wówczas do nas prośby o zaintereso-
wanie się tematem. Oto odpowiedź ja-
ką uzyskaliśmy z rudzkiego magistra-
tu: – W sprawie inwestycji informuję, 
iż w dniu 20.07.2012 r. wydana została 
decyzja o pozwoleniu na budowę bu-
dynku Przychodni Lekarskiej Celdir 
oraz budynku technicznego, instalacji 
zewnętrznych, zjazdu z drogi publicz-
nej i ciągów pieszo-jezdnych, placów 
i chodników. Inwestorem jest Medycz-
ne Centrum Leczenia Dziecka i Rodzi-
ny Celdir Tomasz Koszutski i Ryszard 
Tomaszewski – poinformował Daniel 
Nowok, naczelnik Wydziału Urbani-
styki i Architektury UM.

Okazuje się więc, że pozwolenie na 
budowę przy ul. Tołstoja wydane zo-

stało ponad trzy lata temu. Początkowo 
prace, rozpoczęte wiosną ubiegłego ro-
ku, postępowały dosyć szybko. Ich 
efektem jest stojący w tym miejscu su-
rowy budynek. Jednak już od roku jego 
stan się nie zmienia, a z placu budowy 
zniknęli robotnicy. Próbowaliśmy za-
czerpnąć informacji u źródła, czyli 
u inwestorów, którzy prowadzą obec-
nie przychodnię w Katowicach. Ci jed-
nak nie odpowiedzieli na nasze py-
tania do momentu 
wydania tej gazety. 
Wydaje się więc, 
że jedyną nadzieją 
na zmiany przy ul. 
Tołstoja, jest sprze-
daż niedokończo-
nej inwestycji lub 
powrót inwestora. 

Magdalena 
Szewczyk

To miał być piękny budynek, który ułatwiłby życie wielu 
mieszkańcom. Pech jednak chciał, że jak na razie jest 
symbolem inwestycyjnej porażki, który kole w oczy 
mieszkańców Wirku. Czy to kiedyś się zmieni?

– Stan tego zieleńca woła o pomstę 
do nieba. Czy tam w ogóle ktoś sprzą-
ta? Jest lato, chętnie posiedziałbym na 
ławce, w cieniu drzew, ale w parku po 
pierwsze nie ma gdzie usiąść, a po 
drugie – dookoła widać wyłącznie za-
śmiecony trawnik – zgłasza pan Stani-
sław, mieszkaniec Rudy.

Zgodnie z umową zawartą z mia-
stem od czerwca tego roku skwer przy 
ul. Mickiewicza zarządzany jest przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Mieszkaniowej. To – według de-
klaracji – regularnie dba o wygląd 
parku. – Zieleniec sprzątany jest dwa 
razy w tygodniu. Sprzątanie polega na 
opróżnianiu koszy, zbieraniu odpadów 
i zamiataniu alejek – zapewnia Adam 
Nowak, rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta w Rudzie Śląskiej.

Na tym jednak nie koniec. Po na-
szym zgłoszeniu Miejskie Przedsię-

Nieuporządkowane alejki i brak ławek – to problemy, na które naszą uwagę zwrócili miesz-
kańcy Rudy. Konkretnie chodzi o park przy ul. Mickiewicza w pobliżu budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1. Po naszej interwencji skwer ten odzyskał częściowo swój dawny 
blask. Ławki zostały pomalowane, a zarządca parku zapewnia, że jest on regularnie porząd-
kowany i sprzątany.

biorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 
na początku lipca zgłosiło fi rmie, któ-
ra zajmuje się sprzątaniem parku przy 
ul. Mickiewicza, by ta naprawiła oraz 
pomalowała ławki znajdujące się na 
terenie zieleńca, a także usunęła chwa-
sty z alejki. Firma miała na to czas do 
16 lipca. Sprawdziliśmy – rzeczywi-
ście obecnie skwer wygląda dużo le-
piej.

Joanna Oreł W lipcu uporządkowano park przy ul. Mickiewicza.

Odbieraliśmy od mieszkańców pozytywne 
komentarze dotyczące planów 

otwarcia przy ul. Tołstoja przychodni – 
w szczególności ze względu na znanego 

chirurga i urologa, który miałby tam 
przyjmować. Rudzianie będą jednak 

musieli pogodzić się z faktem, że na razie 
niedokończony budynek będzie stał pusty. 

Na Mickiewicza w końcu czyściej |  R���
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl

REKLAMA
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ZMIANA LOKALIZACJI ,,WR”

„Wiadomości Rudzkie” 
zapraszają 

do nowej siedziby

Drodzy Czytelnicy, czas na zmiany! Redakcja „Wiadomości Rudz-
kich” przeniosła się do nowej siedziby. Jednak nie trzeba nas szukać da-
leko. Jesteśmy nadal na parterze Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia 
przy ul. Niedurnego 36 (obecnie remontowanego) w Rudzie Śląskiej-No-
wym Bytomiu. Zmiana polega jedynie na tym, że po wejściu zapraszamy 
Was do siedziby po prawej stronie, a nie jak dotychczas – po lewej. Tam 
co środę czeka na Was nowe wydanie „Wiadomości Rudzkich”, a dzienni-
karze chętnie wysłuchają i zajmą się problemami, które dotyczą naszego 
miasta. Zapraszamy! Redakcja „WR”

OGŁOSZENIE

Dopalacze jak i inne 
substancje odurzające 

niszczą przede wszystkim 
ośrodkowy układ 

nerwowy 
i negatywnie wpływają 

na pracę mózgu.

 Zażywanie dopalaczy 
może być początkiem 

uzależnienia!
Łączy nas pasja, NIE  dopalacze!

ZUZANNA RADECKA-PAKASZEWSKA
lekkoatletka, olimpijka: Sydney 2000, Ateny 2004

Nie biorę! 
Wybrałam 
sport.

Młodzi mogli integrować się m.in. podczas prób.

Polsko-litewski ,,Żar”, z którego powstało 
widowisko na najwyższym poziomie

Do Rudy Śląskiej przyjechała wyjątkowa grupa z Litwy. Młodzi 
tancerze z Wilna spędzili tydzień w Polsce, podczas którego mogli 
podnieść swoje umiejętności, poznać bliżej sąsiedni kraj oraz zawią-
zać prawdziwe przyjaźnie. Zespół folklorystyczny „100 uśmie-
chów” w ciągu kilku dni, spędzonych pod okiem ludzi skupionych 
wokół Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Bytomiu, spędził 
wyjątkowe chwile, którym towarzyszyli: zespół ludowy Rudzianie 
oraz grupa teatralna Mokladnia.

Wymiana organizowana jest w ramach projektu współfi nansowa-
nego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Razem pracujemy, 
razem się bawimy”. W warsztatach wzięła udział 25-osobowa grupa 
z Polski i 20-osobowy zespół działający przy polskim Gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza w Wilnie. – Głównym celem tego projektu 
jest rozwój kontaktów pomiędzy Polską a organizacjami młodzieżo-
wymi, działającymi w społeczności polskiej mniejszości narodowej 
na Litwie – wyjaśnia Patrycja Ryguła-Mańka z Miejskiego Centrum 
Kultury. – Cel ten osiągnęliśmy dzięki działaniom twórczym – po-
przez warsztaty teatralno-taneczne i pracę nad wspólnym spekta-
klem – dodaje.

Oprócz działań artystycznych, ważną częścią projektu były także 
zajęcia z zakresu edukacji międzykulturowej. Polsko-litewska mło-
dzież mogła poznać kulturę oraz zwiedzić ciekawe miejsca na mapie 
Rudy Śląskiej oraz w ogóle całej Polski. – Bardzo nam się tu podo-
ba, możemy podziwiać kulturę śląską oraz różne tradycje. Mieliśmy 
warsztaty etnografi czne, zwiedziliśmy Kraków i Wieliczkę, możemy 
poznawać piękno tego kraju – wymieniała szesnastoletnia Karolina 
z Wilna.

Zwieńczeniem całego projektu był wspól-
nie przygotowany spektakl „Żar”, którego 
reżyserami są: Teresa Jonas, instruktorka 
Moklandii, Gabriel Czapla, kierownik arty-
styczny Rudzian oraz Danuta Grydź z wi-
leńskiego zespołu. Trójka wspaniałych się-
gnęła do wspólnych dla Polski i Litwy zwy-
czajów, tradycji i obrzędów. Widowisko 

LUDZIE Z PASJĄ

W ciągu tygodnia udało im się skutecznie zacieśnić przyjaźń polsko-litewską. Teraz łączy ich nie tylko wspólna grupa etniczna, 
kontynent oraz historia i zwyczaje, ale również wspólne zamiłowanie do tańca i teatru – dlatego łatwo przyszło im się nie 
tylko zintegrować, ale także wspólnie stworzyć coś pięknego. Efekty można było zobaczyć w ubiegłą sobotę (15.08.).

W ramach wymiany do Polski przyjechała 
20-osobowa grupa z Wilna. Młodzi 
na co dzień są członkami zespołu 

folklorystycznego „100 uśmiechów”. 
W Rudzie Śląskiej mieli okazję podszkolić 
umiejętności taneczno-aktorskie, a także 

poznać część naszej kultury.
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zostało wystawione w MCK, jednak zostanie zaprezentowane rów-
nież w Wilnie. – W trakcie warsztatów próbowaliśmy wykorzystać 
energię i żar, które tkwią w tej wspaniałej młodzieży. Co do spekta-
klu, to mogę zapewnić, że jest on magiczny, żywiołowy, tajemniczy. 
Z ciemności wyłoni się tytułowy żar, który pokaże coś niezwykłego 
– tłumaczyła Teresa Jonas odpowiedzialna za stronę teatralną ini-

cjatywy.  – Trochę stresowaliśmy się przed 
sobotnim występem, bo to nasza pierwsza 
taka inicjatywa wspólnie z teatrem – mó-
wiła Karolina, tancerka ze „100 uśmie-
chów”. – Pomaga nam to, że udało nam się 
zaprzyjaźnić z tutejszą młodzieżą i świetnie 
się dogadujemy.

 Magalena Szewczyk
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Zapraszamy do nowej siedziby „WR”.
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Przy ul. Niedurnego 36 czekają na Was dziennikarze.
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Poziomo: 1 – podzwrotnikowe pnącze, 5 – sa-
mica wilka, 8 – skarpety piłkarza, 9 – jez. w Afry-
ce, 11 – gat. perkalu, płótno introligatorskie, 12 – 
ekspert, koneser, 15 – miła woń, 17 – ulica handlo-
wa, 20 – kamień piekielny, 21 – żytniówka, 24 – 
wzór doskonałości, 25 – stolica Kazachstanu, 28 
– rękopis, 29 – med. rozciągnięcie narządów jamo-
wych, 32 – dawna nazwa spichrza, 33 – pogardli-
wa nazwa innowierców u muzułmanów, 36 – prze-
sieka, 39 – ind. system materializmu fi lozofi czne-
go, 42 – renifer półn. amerykański, 43 – poplecz-
nik Mahometa, 45 – wiąz szypułkowy, 46 – czer-
wony znak na czole Hinduski, 47 – miejsce za-
mieszkania. 

Pionowo: 1 – pika, dzida, 2 – gat. papugi, 3 – 
zatoka Oceanu Spokojnego, 4 – zbiornik wodny 
do hodowli ryb, 5 – motylkowata roślina zielna, 6 
– georginia, 7 – suwa się po sztagu, 10 – potocznie 
forsa, 13 – zbiór map, 14 – w staroż. skrzynia do 
przechowywania papirusów, 16 – obrządek, 17 – 
mały pies, 18 – ryba z rodz. łososiowatych, 19 – 
ptak z rodz. kraskowatych, 21 – sztaglina, 22 – 
kotew, 23 – organizm żyjący w czystej wodzie, 26 
– indyjski bęben, 27 – foka obrączkowana, 30 – 
pieprzojad, 31 – tył konia, 34 – jez. w pn. Finlan-
dii, 35 – droga, 37 – ojczyzna Odyseusza, 38 – 
gobelin, 40 – sprzęt sportowy, 41 – nora, 44 – na-
biał. 

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

Hasło krzyżówki nr 30 brzmiało: „Skarby 
Morza”. Nagrodę otrzymuje Teresa Ma-
chon. Po odbiór zapraszamy do redakcji. 
Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, 
który jest do realizacji w fi rmie handlowej 
„Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) 

z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spo-
śród tych,  które nadeślą na adres redakcji 
(41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) 
hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. 
Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty 
zamieszczenia konkursu.

Daniel Mieszczanin
syn Grażyny i Krzysztofa

ur. 11.08. (3450 g i 54 cm)
REKLAMA

Natan Znaniecki
syn Angeliki i Grzegorza

ur. 12.08. (4240 g i 57 cm)

Aleksandra Wiśniewska
córka Anny i Andrzeja

ur. 12.08. (3450 g i 54 cm)

Eryk Roszczyk
syn Aleksandry i Tomasza
ur. 12.08. (3600 g i 57 cm)

Paulina Piontek
córka Beaty i Marcina

ur. 10.08. (3300 g i 57 cm)

Dobrosława Breguła
córka Anny i Pawła

ur. 12.08. (3200 g i 54 cm)

Aneta Mrowicka
córka Anny i Pawła

ur. 10.08. (3320 g i 54 cm)

Piotr Hełka
syn Katarzyny i Leszka

ur. 8.08. (4250 g i 60 cm)

Xavier Marciniak
syn Agaty

ur. 9.08. (2740 g i 52 cm)

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha

tel. 798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik

Tobiasz Gawron
syn Agnieszki i Adama

ur. 11.08. (3830 g i 60 cm)

Tadeusz Pichlak
syn Magdaleny i Tomasza

ur. 11.08. (3600 g i 55 cm)

Piotr Olejnik
syn Magdaleny i Łukasza

ur. 12.08. (2440 g i 54 cm)

Maksymilian Haida
syn Małgorzaty i Michała

ur. 10.08. (3360 g i 56 cm)
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Seweryn Juraszczyk
syn Katarzyny i Rafała

ur. 8.08. (3600 g i 53 cm)

Oskar Kwiotek
syn Natalii i Łukasza

ur. 8.08. (2800 g i 52 cm)

Inga Ucman
córka Eweliny i Marcina

ur. 8.08. (3200 g i 52 cm)

Kamila Kowalew
córka Karoliny i Sergiusza
ur. 9.08. (3650 g i 54 cm)

Alicja Krzywkowska
córka Karoliny i Andrzeja
ur. 8.08. (3650 g i 57 cm)

Martyna Krzemień
córka Agnieszki i Jarosława
ur. 9.08. (3150 g i 52 cm)

Piotr Mecner
syn Eweliny i Marka

ur. 8.08. (3400 g i 51 cm)

NOWOŚĆ NA RYNKU
Bez Bik-u

Bez wpłaty własnej 
Bez Ograniczeń wiekowych

Także z Komornikiem
Akceptujemy opóźnienia

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

KREDYTY 
ODDŁUŻENIA



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

oGłoSzenie o pRzeTaRGu nieoGRaniCzonYM
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

wykonanie termomodernizacji budynków  przy ul. energetyków 19 i Solidarności 19
w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 
19.08.2015 r. do dnia 26.08.2015 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037000000053600 • 
5415,
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania • 
Faktury VAT,
odebrać SIWZ od godz. 8.00  do godz. 13.00  w pokoju 310. • 

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać fax’em lub e-mail’em zamówienia 
z podaniem danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z VaT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Ślą-

skiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 28.08.2015 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 28.08.2015 r. o godzinie 

9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie: 

40.000,- zł/budynek.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 000000053600 

5415 do dnia 28.08.2015 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 wa-

dium na rzecz zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania któ-

rejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Technicznego 

tel. /32/ 24-82-411 /15/  wew. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.
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Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12 

tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22 

ogłasza o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na podstawie 
umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których wartość zgodnie  

z wyceną rzeczoznawcy wynosi: 
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Podlas 2/20 2 p. + k., III piętro o pow. 36,80 m2   86.400,- zł
ul. Joanny 28d/5 2 p. + k., I  piętro  o pow. 37,00 m2   85.000,- zł
ul. Czereśniowa 9/60 2 p. + k., IX piętro  o pow. 37,00 m2   73.300,- zł
ul. Podlas 6/37 2 p. + k., VI piętro  o pow. 37,90 m2   80.500,- zł
ul. Podlas 4/59 2 p. + k., IX piętro o pow. 37,50 m2   72.700,- zł
ul. Heleny Modrzejewskiej 1b/4 2 p. + k., I piętro o pow. 38,00 m2   74.836,- zł
ul. Podlas 20b/1 1 p. + k., parter o pow. 32,60 m2 67.  120,- zł
ul. Konstantego Latki 6/13 2 p. + k., IV piętro  o pow. 50,64 m2   111.595,- zł
w Rudzie Śl. – orzegowie:
ul. Wojciecha Bogusławskiego 7/12 2 p. + k., II piętro  o pow. 48,40 m2   106.129,- zł 
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7b/3 4 p. + k., parter o pow. 62,00 m2   128.200,- zł 
ul. Bzów 3a/11 1 p. + k., III piętro  o pow. 36,70 m2   93.400,- zł 
ul. Cypriana Norwida 6/83 2 p. + k., VII piętro o pow. 38,70 m2   83.100,- zł 
ul. Wolności 20/89 2 p. + k., V piętro  o pow. 38,90 m2   80.900,- zł 
ul. Szyb Powietrzny 5/2 3 p. + k., parter  o pow. 52,94 m2   108.200,- zł 
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Równoległa 5a/13 3 p. + k., IV piętro o pow. 45,30 m2   104.000,- zł 
w Rudzie Śl. – wirku: 
ul. Ignacego Paderewskiego 15/16 3 p. + k., V piętro o pow. 54,70 m2   123.700,- zł 
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/21 4 p. + k., X piętro o pow. 62,20 m2   130.000,- zł 
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/26 4 p. + k., I piętro o pow. 69,60 m2   152.300,- zł 
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/19 2 p. + k., IX piętro o pow. 34,30 m2   73.470,- zł 
ul. Ignacego Paderewskiego 7a/5 4 p. + k., II piętro o pow. 71,00 m2   159.297,- zł 
w Rudzie Śl. – nowym Bytomiu:
ul. Jana Stefana Dworaka 9a/18 2 p. + k., III piętro o pow. 32,87 m2  69.984,- zł 
w Rudzie Śl. – Bykowinie: 
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 16/16 2 p. + k., VI piętro  o pow. 48,22 m2   111.800,- zł 
ul. Gwarecka 31/24 3p + k., III i IV piętro o pow. 61,41 m2  139.930,-zł 
w Rudzie Śl. – Halembie: 
ul. Energetyków 13a/23 3 p. + k., IV piętro  o pow. 47,30 m2   108.992,- zł 
ul. Solidarności 4a/14  2 p. + k., IV piętro o pow. 40,90 m2   91.142,- zł 

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej ważności wi-
nien zawierać:

Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny 1. 
podpis;
Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem ceny wyni-2. 
kającej z niniejszego ogłoszenia;
Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł; Oświadczenie, że wnioskodawca 3. 
wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu (należy podać miejsce i datę publikacji 
ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące zwrotu i przepadku kaucji;

Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, 
ul. Magazynowa 12 pokój 121 we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. Pracownik Spół-
dzielni przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.

Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67102024010000000200450502 w PKO 
BP O/Gliwice. 

Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza 
złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący 
na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek zostanie o tym poinformowana w terminie 
3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym 
wnioskodawcom.

Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej 
wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 m-ca od dnia wpłaty całej należności. W przypadku 
nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.

Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do 
korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spół-
dzielni.

Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym 
terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.

Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny 
w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.

Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawie-
rające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.

Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla 
banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.

Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z wymia-
ną okien (do 5 lat).

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248 24 11 wew. 209.

| Polecamy
Carol Cassella

złączeni

Do szpitala w Seattle trafia niezidentyfikowana kobieta 
– ofiara wypadku, którego sprawca zbiegł z miejsca zda-
rzenia. Lekarze walczą o jej życie, ale mijają dni i nie zjawia 
się nikt, kto pomógłby ustalić jej tożsamość. Czuwa nad 
nią Charlotte, lekarka, której nie daje spokoju los pacjentki 
i która stopniowo odkrywa, że łączy je więcej, niż przypusz-
czała. Postanawia zgłębić zagadkę przeszłości tajemniczej 
kobiety, co doprowadzi do nieuchronnego zderzenia jej 
życia zawodowego z osobistym, a ceną prawdy może się 
okazać jej szczęście. 

Co to znaczy być lekarzem z powołania? Kto ma prawo 
decydować o dalszym życiu lub śmierci osoby w śpiączce? 
Czy da się całkiem oddzielić życie prywatne od zawodowe-
go?

Carol Cassela napisała wyśmienitą powieść o miłości, 
genetyce, utracie i poszukiwaniut ożsamości. Stworzyła 
historię,która poruszy czytelników.

Kristin Hannah, pisarka
Fascynujące studium zderzenia prywatnego i zawo-

dowego świata lekarki zaangażowanej w sprawę kobiety 
w śpiączce. Niezwykle wciągająca lektura.

Booklist

arleta Tylewicz
Szczęście do poprawki

Historia Jagody może zdarzyć się każdej kobiecie – i nie-
jedna w tej historii znajdzie opowieść o sobie.

Jagoda, dziennikarka kolorowej prasy, żyje w przeko-
naniu o swoim udanym małżeństwie. Priorytetem dla niej 
jest ukochany mąż. I właściwie niczego więcej nie oczekuje 
od losu. Nie próbuje wyjść poza ramy, które sama sobie 
stworzyła. Jej życie, pozornie pozbawione trosk, jest do-
skonałe do czasu, gdy dowiaduje się o zdradzie męża. Po 
raz pierwszy staje przed koniecznością podjęcia samo-
dzielnej decyzji: co dalej? Zagubiona i nieprzystosowana 
do stawiania czoła przeciwnościom, musi dorosnąć i stać 
się kobietą niezależną. Spotyka na swej drodze życzliwych 
ludzi, którzy są gotowi dać jej wsparcie, jednak nie potrafi 
pozwolić sobie pomóc. Szamocze się między chęcią po-
wrotu do dawnego życia, uratowaniem małżeństwa, a pra-
gnieniem niezależności i szacunku do siebie samej. Jednak 
los daje Jagodzie oręż w walce o własne szczęście.

„Szczeście do poprawki” to opowieść o zranionym 
uczuciu, rozczarowaniu i zdradzie, ale też o bezinteresow-
nej przyjaźni i głębokiej miłości. O tym, że nigdy nie jest za 
późno, aby zacząć wszystko od nowa i tylko od nas zależy, 
czy będziemy żyć pełnią szczęścia, czy tylko jego iluzją.
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– Obecnie najbardziej zaawansowa-
ne prace dotyczą budynku administra-
cji szpitala (budynek D), gdzie docie-
plono prawie całą elewację i połowę 
stropodachu, wymieniono wszystkie 
okna i drzwi zewnętrzne, instalację 
c.o., wody zimnej i ciepłej oraz kanali-
zację – mówi Ewa Morcinek-Paliga, 
kierownik Działu Technicznego Szpi-
tala Miejskiego, koordynator projektu. 

Już są widoczne pierwsze efekty termomodernizacji rudzkiego szpitala w Goduli. Prowadzone od kilku miesięcy prace budowlane są już na półmetku. 
Elewacja placówki z każdym dniem zmienia swój wygląd. Zamontowano już m.in. konstrukcje pod panele słoneczne na budynku A. Zakończenie wartego 6,1 
mln zł projektu zaplanowane jest na wiosnę przyszłego roku.

Termomodernizacja szpitala na półmetku

– Kondycja fi nansowa miasta pozwa-
la nam zająć się budową mieszkań ko-
munalnych, chociaż miasto nie ma ta-
kiego obowiązku. A liczba osób oczeku-
jących na mieszkanie czy rozmowy 
z rudzianami pokazują, jak bardzo po-
trzebna jest taka inwestycja – tłumaczy 
prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

W pierwszym etapie miasto planuje 
budowę około stu mieszkań o po-
wierzchni 50 m2, składających się 
w większości z dwóch pokoi z kuchnią 
lub aneksem wraz z niezbędną infra-
strukturą, drogami dojazdowymi, miej-
scami postojowymi i chodnikami. 
W wybranych lokalizacjach możliwe 
jest wykorzystanie powierzchni na dzia-
łalność handlowo-usługową. Planowane 
miejsca budowy mieszkań to dzielnice 
Ruda (ul. Bankowa – 3327 m2), Godula 
(ul. Szyb Zofi i – 5951 m2) oraz Wirek 
(ul. Dąbrowskiego – 887 m2 i 2040 m2). 
– Działki są własnością miasta i będą 
stanowić nasz wkład w realizację przed-
sięwzięcia. Partner prywatny będzie 

otrzymywał środki z wynajmu po-
wierzchni na cele komercyjne oraz opła-
tę od miasta za dostępność – mówi An-
na Stemplewska, naczelnik Wydziału 
Spraw Lokalowych Urzędu Miasta. 

Możliwe jest również wskazanie 
przez miasto innych lokalizacji. – Za-
daniem partnera prywatnego będzie 
zaprojektowanie, budowa, fi nansowa-
nie oraz zarządzanie i eksploatacja 
mieszkań – mówi Michał Pierończyk, 
zastępca prezydenta miasta ds. gospo-
darki nieruchomościami. – Realizacja 
tego przedsięwzięcia wynika z Projektu 
optymalizacji użytkowania budynków 
miasta do 2030 roku oraz Strategii roz-
woju miasta do 2030 roku – dodaje.

Czas trwania umowy partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego ma wynieść od 15 
do 25 lat, w tym budowa do dwóch lat, 
pozostały okres to zarządzanie i eksplo-
atacja mieszkań. W czasie obowiązy-
wania umowy partner prywatny będzie 
utrzymywał budynki w dobrym stanie 
technicznym i fi nansował ewentualne 
remonty, a po jej zakończeniu przekaże 

mieszkania miastu. W zasobie miasta 
znajduje się obecnie ponad 7,3 tys.  lo-
kali mieszkalnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamó-
wienia, na podstawie którego potencjal-
ni wykonawcy będą mogli składać swo-
je oferty, powstanie w procedurze dia-
logu konkurencyjnego w związku 
z ustawą o partnerstwie publiczno-pry-
watnym. – Jest to jeden z trybów prze-
widzianych przez prawo zamówień pu-
blicznych, na który wskazuje ustawa 
o PPP – mówi Grzegorz Soluch, na-
czelnik Wydziału Zamówień Publicz-
nych UM. – Charakteryzuje się możli-
wością prowadzenia rozmów z wyko-
nawcami uczestniczącymi w postępo-
waniu. Dlatego w praktyce korzysta się 
z tego trybu ze względu na szczególnie 
złożony charakter zamówienia, gdy ist-
nieje potrzeba doprecyzowania jego 
przedmiotu lub uwarunkowań praw-
nych czy fi nansowych – tłumaczy.

Wcześniej miasto przeprowadziło 
w tej sprawie dialog techniczny – kon-
sultacje z potencjalnymi inwestorami – 

Ruda Śląska wybuduje sto mieszkań komunalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Do 14 września br. mogą 
się zgłaszać fi rmy chętne do uczestnictwa w dialogu konkurencyjnym, mającym określić szczegółowe warunki realizacji tego 
zadania, a następnie wyłonić jego wykonawcę.

Mieszkania w partnerstwie
deweloperami, spółdzielniami miesz-
kaniowymi itd.. Miały one pomóc mia-
stu w ocenie tego, w jaki sposób i gdzie 
wybudowane zostaną nowe mieszka-
nia oraz, co najważniejsze, w jaki spo-
sób zadanie to ma zostać sfi nansowa-
ne. – Partnerzy chwalili nas za chęć do 
rozmów, podkreślali, że dobrą, choć 
rzadko spotykaną praktyką jest, kiedy 
strona publiczna przed przystąpieniem 
do budowy mieszkań wsłuchuje się w gło-
sy ekspertów – podkreśla wiceprezy-
dent Michał Pierończyk. Wśród sposo-
bów fi nansowania oprócz partnerstwa 
publiczno-prywatnego rozważany był 
również zakup mieszkań na rynku de-
weloperskim czy ich budowa w całości 
z budżetu miasta.

Formułę partnerstwa publiczno-pry-
watnego miasto Ruda Śląska wykorzy-
stuje już przy termomodernizacji placó-
wek oświatowych. Prace już się rozpo-
częły, inwestycja obejmuje 12 placó-
wek. Siedem z nich będzie poddanych 
kompleksowej termomodernizacji (pięć 
pozostałych ztermomodernizowano już 

w poprzednich latach). Monitoringiem 
zużycia energii będzie natomiast objęte 
wszystkie dwanaście szkół i przedszkoli.

Inwestycję realizuje konsorcjum fi rm 
Siemens i Siemens Finance. Umowę 
w tej sprawie podpisano w listopadzie 
ubiegłego roku. Z wyliczeń przedsta-
wionych przez konsorcjum wynika, że 
po zrealizowaniu inwestycji oszczęd-
ność energii cieplnej w perspektywie 
dziesięciu lat wyniesie ponad 4,3 mln 
zł. Z kolei zmiana oświetlenia na 
energooszczędne ma przynieść w tym 
czasie prawie 190 tys. zł oszczędno-
ści. Realizacja przedsięwzięcia bę-
dzie kosztowała prawie 14,2 mln zł. 
Całość prac zostanie sfi nansowana 
„z kieszeni” wykonawcy. Miasto na-
tomiast za wykonane roboty będzie 
płaciło w ratach przez dziesięć lat. 
W tym czasie fi rmy Siemens i Sie-
mens Finance będą musiały utrzymać 
odpowiednie parametry miejskich 
budynków, które pozwolą na osią-
gnięcie zakładanych oszczędności. 
 WG

– W budynku E, gdzie znajdują się po-
radnie i część administracji, docieplo-
no cały stropodach, wymieniono sto-
larkę okienną, drzwi zewnętrzne i in-
stalację c.o., do końca zmierzają prace 
dociepleniowe elewacji budynku – do-
daje. 

Z kolei w segmencie wejścia głów-
nego do szpitala (budynek C) docieplo-
no stropodach i częściowo elewację, 

wymieniono instalację c.o. i część sto-
larki okiennej.

W tej chwili najwięcej prac realizo-
wanych jest w budynku A, gdzie zloka-
lizowane są: laboratorium analityczne, 
izba przyjęć, oddział ginekologiczno-
położniczy i oddział neonatologiczny. 
Zakończono tam docieplenie jednej 
ściany zewnętrznej, wymieniono sto-
larkę okienną i drzwi zewnętrzne oraz 
instalację c.o. na dwóch kondygna-
cjach, zamontowano też konstrukcje 
pod panele słoneczne. Trwa docieplanie 
kolejnej ściany i dachu, podobnie jak 
wymiana instalacji c.o. na kolejnych 
kondygnacjach. W toku jest także re-
mont pomieszczenia wymiennikowni 
przed zabudowaniem nowego wymien-
nika ciepła. – Wraz z wykonawcą stara-
my się tak organizować prace, aby były 
one możliwie najmniej uciążliwe dla 
pacjentów – zapewnia Ewa Morcinek-
Paliga.

Cały zakres prac obejmuje: docieple-
nie ścian pięciu budynków z wymianą 
stolarki okiennej i drzwiowej, docieple-
nie dachów i stropodachów czterech 
budynków, wymianę instalacji c.o. 

w czterech budynkach, instalacji c.w.u. 
budynków A, B, C, D, E, częściowo bu-
dynku F oraz wymianę wymiennika 
ciepła dla wszystkich budynków, zloka-
lizowanego w budynku F. – Oświetlenie 
wewnętrzne pięciu budynków zostanie 
wymienione na energooszczędne, 
a montaż paneli słonecznych wraz 
z urządzeniami dla ogrzewania wody 
umożliwi pozyskiwanie ciepła z odna-
wialnych źródeł energii na potrzeby 
własne szpitala – mówi Ewa Morcinek-
Paliga.

Po termomodernizacji zmniejszy się 
zapotrzebowanie szpitala na energię 
elektryczną i cieplną. – Obniży to zde-
cydowanie koszty utrzymania szpitala, 
poprawi się komfort pacjentów i perso-
nelu, a także wygląd budynków – wyli-
cza Sławomir Święchowicz, prezes 
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej 
Sp. z o.o. Jak wynika z przeprowadzo-
nego przez szpital audytu efektywności 
ekologicznej, roczne oszczędności 
energii końcowej po zakończonej inwe-
stycji szacowane są na poziomie 43,5 
proc., natomiast emisja CO2 ulegnie 
ograniczeniu o ponad 40 proc. rocznie.

Koszt inwestycji ma wynieść ponad 
6 mln zł. Spółka uzyskała dofi nansowa-
nie w wysokości 4 099 388 zł z Mecha-
nizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego. Jest to forma 
bezzwrotnej pomocy zagranicznej 
przyznanej przez Norwegię, Islandię
i Liechtenstein nowym członkom Unii 
Europejskiej. Obecnie realizowana jest 
druga edycja funduszy EOG, obejmują-
ca lata 2009- 2014. Szpital zainwesto-
wał własne środki fi nansowe na wymia-
nę instalacji wody zimnej we wszyst-
kich budynkach, gdyż zakres tych prac 
jest związany bezpośrednio z wymianą 
instalacji c.w.u., a sama instalacja wy-
maga już remontu. Na ten cel zabezpie-
czono w budżecie prawie 560 000 zł.

Złożony przez rudzki szpital projekt 
został dofi nansowany w ramach pro-
gramu PL04 „Oszczędzanie energii 
i promowanie odnawialnych źródeł 
energii”, którego celem jest redukcja 
emisji gazów cieplarnianych i zanie-
czyszczeń powietrza oraz zwiększenie 
udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w ogólnym bilansie zu-
życia energii. WG
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– Publikacja ma za zadanie wyjaśnić 
czym jest zabytek i w jaki sposób należy 
się nim opiekować – tłumaczy dr inż. 
arch. Łukasz Urbańczyk, autor poradni-
ka. Opracowanie zawiera informacje 
m.in. o tym, jaki zakres prac budowla-
nych wymaga uzgodnień ze służbami 
konserwatorskimi, jakie problemy wy-
stępują przy renowacji elewacji, termo-
modernizacji, wymianie stolarki okien-
nej i drzwiowej. Do ważnych zagadnień 
poruszanych w poradniku należy także 
modernizacja systemów ogrzewania 
i wentylacji, montowania szyldów rekla-
mowych czy anten telewizyjnych.

Zainteresowanie wielu osób wzbu-
dzi z pewnością rozdział dotyczący ko-
lorystki elewacji, która jest najbardziej 
widoczną częścią budynku i bezpo-
średnio kształtuje przestrzeń publiczną.   
– Podstawowym założeniem wszystkich 
prac renowacyjnych, prowadzonych 
w budynkach zabytkowych, powinno 
być przywracanie i odtwarzanie orygi-
nalnego wystroju architektonicznego – 
podkreśla Łukasz Urbańczyk. – Nie 
można więc usuwać fragmentów lub 
części detali architektonicznych czy za-
słaniać ich np. przez szyldy reklamowe 
– mówi. – Do dzisiaj niektóre  z elewacji 
zawdzięczają swój zły stan użytym far-
bom. Tymczasem budynki o elewacjach 
ceglanych lub kamiennych nie powinny 
być malowane, tylko oczyszczane – tłu-
maczy miejski konserwator zabytków. 
– Żeby zachować spójność przestrzeni 
urbanistycznych miasto opracowało pa-
letę kolorów, które należy wykorzysty-
wać do malowania budynków – przypo-
mina.

Nowy poradnik zawiera także infor-
macje o najważniejszych przepisach 

prawa dotyczących obiektów zabytko-
wych. – Publikacja ta jest pewnym uzu-
pełnieniem do Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Ślą-
ska na lata 2015-2018, który oprócz wy-
tycznych konserwatorskich zawiera kom-
pendium wiedzy o historii miasta i jego 
zabytków – mówi Łukasz Urbańczyk.

Trzeba zaznaczyć, że o ile generalne 
zasady gospodarowania zabytkowymi 
budynkami pozostają niezmienne, to 
przepisy ustawowe, rozporządzenia czy 
przepisy prawa lokalnego ulegają dosyć 
częstym zmianom. – Zasób budynków 
w Rudzie Śląskiej, które są wpisywane 
w rejestr zabytków i obejmowane odpo-
wiednią ochroną prawną, ciągle się 
zwiększa, dlatego za każdym razem 
przed rozpoczęciem robót budowlanych 
należy zweryfikować aktualność przepi-
sów prawa dotyczących danego budyn-
ku – podkreśla Urbańczyk. Najlepiej 
więc skonsultować się bezpośrednio 
z miejskim konserwatorem zabytków, 
którego biuro mieści się w budynku 

A urzędu miasta (III piętro, pokój 324). 
Tam też można odebrać poradnik.

W Rudzie Śląskiej jest ponad dwa ty-
siące obiektów zabytkowych. Większość 
z nich ujęta jest w Gminnej Ewidencji 
Zabytków. Są również obiekty wpisane 
do rejestru zabytków i takie, które są ob-
jęte ochroną konserwatorską, mimo że 
nie są umieszczone ani w rejestrze, ani 
w Gminnej Ewidencji Zabytków. Infor-
macje, czy dany obiekt posiada ochronę 
konserwatorską lub podlega wojewódz-
kiemu albo miejskiemu konserwatorowi 
zabytków znajdują się na stronie www.
mkzruda.pl. – Bardzo często mieszkań-
cy nie zdają sobie sprawy, że budynek, 
w którym mieszkają, jest objęty ochro-
ną konserwatorką. Dowiadują się 
o tym, kiedy zamierzają przeprowadzić 
prace remontowe. Mam nadzieję, że 
wydany poradnik wyjaśni wiele kwe-
stii, a rudzkie zabytki będą odpowied-
nio chronione i zadbane – mówi Łu-
kasz Urbańczyk.

 AS

Jak prawidłowo gospodarować starymi budynkami? Tego można się dowiedzieć z najnow-
szej publikacji rudzkiego magistratu. Z poradnika można się dowiedzieć m.in. jakich prac 
w obiektach zabytkowych nie można wykonywać na własną rękę, jak uzyskać pozwolenia 
konserwatorskie, jakie okna i drzwi powinny być wstawiane do starych budynków, czy jak 
właściwie wyremontować elewację.

Nowy poradnik o zabytkach

Kolonia robotnicza Carl Emanuel. Willa Florianka w Nowym Bytomiu.

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Orzegowie.

Kolonia robotnicza przy ul. Staszica.

Osiedle robotnicze Kaufhaus.
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W przyrodzie najważniejsza jest równowaga. Każdy gatunek roślin czy zwierząt ma ogromne znaczenie. 
Wszyscy razem tworzymy niezwykłą sieć, w której jesteśmy uzależnieni jeden od drugiego. Niestety z 
roku na rok ta sieć staje się mniej szczelna ze względu na zastraszające tempo wymierania gatunków. 
Naukowcy szacują, że bezpowrotnie na świecie co roku ginie blisko 3,5 tys. gatunków roślin i zwierząt…

Bioróżnorodność to życie (cz. 1)
Różnorodność biologiczna to szczegól-

na wartość dla całej przyrody. Dla nas lu-
dzi – homo sapiens – istot myślących – 
powinna mieć szczególne znaczenie. 
Przyroda sama tworzy różnorodność, po-
nieważ ta umożliwia jej utrzymanie odpo-
wiedniej równowagi, a co za tym idzie, 
pozwala jej przetrwać. Zmienne czynniki 
środowiska powodują wymieranie części 
osobników czy nawet całych gatunków 
lub ekosystemów. Zróżnicowanie biolo-
giczne dzięki wykształceniu cech, które 
pozwalają przetrwać w nowych warun-
kach osobnikom pozwala na przekazanie 
kolejnym pokoleniom tych cech, które 
umożliwią przystosowanie się do nowych 
warunków. 

Niestety największym zagrożeniem dla 
bioróżnorodności jest człowiek. Poprzez 
wprowadzanie monokultur, trzebienie 
zwierzyny i zwiększoną urbanizację do-
prowadzamy do zmniejszania się różno-
rodności biologicznej, a tym samym do 
bezpowrotnego wymierania wielu gatun-
ków roślin i zwierząt. A to właśnie różno-
rodność biologiczna jest szczególną war-
tością, którą powinniśmy chronić. Żyjemy 
tu i teraz i to od nas samych zależy, czy 
kolejne pokolenia będą mogły korzystać 
z jej dobrodziejstw.

Wiele przykładów pokazuje – jak choć-
by żubr – że jesteśmy w stanie „odnowić” 
gatunki roślin i zwierząt poprzez ich rein-
trodukcję (ponowne wprowadzenie na 
stare miejsca bytowania rodzimych ga-
tunków zwierząt i roślin, kiedyś tam żyją-
cych, lecz wcześniej wytępionych, jest 
środkiem do odbudowania jego popula-
cji). W przyrodzie jednak chodzi o to, by 
zareagować w odpowiednim momencie 
i ochronić gatunek zanim on zniknie cał-
kowicie.

Dobrym przykładem jest chomik euro-
pejski (cricetus cricetus) potocznie zwa-
nym skrzatkiem, reckiem, hamsterem, 
polnym psem lub zimnym psem. Jego ba-
daniem od lat zajmują się dr hab. Joanna 
Ziomek z Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza w Poznaniu i dr hab. Agata Bana-
szek z Uniwersytetu w Białymstoku. Ten 

mały 30-centymetrowy ssaczek o prze-
pięknym ubarwieniu wzbudził zaintereso-
wanie naukowców, ponieważ przez ostat-
nie 40 lat drastycznie zmniejszył się ob-
szar jego występowania i zagęszczenie 
populacji w zachodniej i centralnej Euro-
pie. Aktualnie odnotowuje się duży spa-
dek tej populacji w Europie Wschodniej. 

Chomik europejski od roku 1995 pod-
lega w Polsce ścisłej ochronie i powinien 
podlegać ochronie czynnej. Jest uznawa-
ny za gatunek parasolowy (ang. umbrella 
species) – jeśli się go chroni, to jak para-
solem ochrania się inne aspekty przyrody, 
inne gatunki roślin i zwierząt.

W województwie śląskim populacja 
chomika występuje na obszarach Jaworz-
na, Sosnowca, Będzina, Siemianowic Ślą-
skich i Piekar Śląskich. W Jaworznie te-
matem tego gryzonia postanowiono zająć 
się na poważnie. Jedną z inicjatorek pro-
jektu ochrony chomika na tym terenie jest 

dr hab. Joanna Ziomek. Jak sama podkre-
śla: – Zaczęło się od badań, chcieliśmy 
sprawdzić jaka populacja chomika jest na 
obszarze Śląska. Wysłaliśmy ankiety do 
gmin i Jaworzno zainteresowało się tema-
tem szerzej.

W latach 2007-2009 na polach Jaworz-
na-Jeziorak zagęszczenia nor chomika 
europejskiego kształtowały się na pozio-
mie niskim i średnim. Od 2010 roku ob-
serwuje się ciągły spadek liczebności jego 
populacji. Dane te są potwierdzone moni-
toringiem przeprowadzonym w 2013 ro-
ku przez Instytut Ochrony Przyrody PAN 
w Krakowie oraz w 2014 r. przez Zakład 
Zoologii Systematycznej Uniwersytetu 
A. Mickiewicza w Poznaniu. Stan popula-
cji określony został jako zły. Populacja 
Jaworzna i okolic jest odizolowana od in-
nych populacji zamieszkujących obszar 
Górnego Śląska. Także na obszarze mia-
sta chomiki zamieszkują kompleksy pól 

oddzielone od siebie nieużytkami, czego 
skutkiem jest zmniejszenie genetycznej 
różnorodności populacji, co zagraża ist-
nieniu tego gatunku w tym rejonie. 

Dzięki zaangażowaniu pracowników 
gminy powstał projekt, który częściowo 
sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Projekt obejmuje m.in. ba-
dania genetyczne chomika europejskiego 
zamieszkującego obszar Jaworzna, utrzy-
manie pól uprawnych, zajęcia w szkołach 
oraz spotkania z rolnikami i promocję. 
Łącznie zadanie zostało dofinansowane 
przez Wojewódzki Fundusz kwotą 
32.999,98 zł.

 – Jesteśmy po pierwszych spotkaniach 
z rolnikami i jestem mile zaskoczona. Lu-
dzie są chętni do współpracy. Jak sami 
podkreślają, jeżeli wskażemy im dobrą 
praktykę rolniczą, jaką należy stosować, 
można sprawę przedyskutować i wspólnie 
podjąć kroki w celu ochrony chomika. 
Rolnicy chcą rozmawiać, ponieważ wie-
dzą, że bez ich pomocy niczego nie zdzia-
łamy, wiedzą że są ważnym elementem 
systemu – mówi dr hab. Joanna Ziomek.

Jaworzno dzięki szerokiej współpracy 
między jednostką naukową, samorządem 
i społeczeństwem może stać się pierw-
szym w Polsce miejscem, w którym reali-
zowany jest program czynnej ochrony 
chomika europejskiego. Twórcy projektu 
nie chcą jednak spocząć na laurach. Te-
matem już zaczęły interesować się organi-
zacje z innych miast, na obszarze których 
występuje chomik. Gdyby udało się zma-
pować populację na obszarze Jaworzna, 
Sosnowca, Będzina, Siemianowic Ślą-
skich i Piekar Śląskich i spróbowano zna-
leźć obszary, które stanowiłyby tzw. kory-
tarze ekologiczne, może znalazłyby się 
kolejne pieniądze na ochronę chomika. 
Pierwszy krok do ochrony populacji zo-
stał już podjęty. Twórcy projektu mają 
jednak nadzieję, że nie jest za późno dla 
tego gatunku i że uda się uchronić tego 
niesamowitego ssaka przed jego całkowi-
tym wyginięciem. 

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Bo najważniejszy w życiu jest uśmiech

– Na śląskiej scenie pojawiłeś się wiele lat 
temu jako trębacz występujący z Mirkiem 
Szołtyskiem. To był początek Twojej muzycz-
nej drogi?

– Przed występami na scenie muzycznie 
udzielałem się w zespole „Alfa”, występującym 
głównie na przyjęciach okolicznościowych. By-
łem także organistą w kościele, choć w tej roli 
można było mnie spotkać za granicą, gdzie gra-
łem podczas mszy odprawianych w języku pol-
skim. Jednak moim głównym zajęciem była gra 
na instrumencie i pisanie muzyki dla innych 
wykonawców. Kiedy Mirek Szołtysek zapropo-
nował mi wspólne występy, nie zastanawiałem 
się długo, tym bardziej, że miałem grać na trąb-
ce. Wspólnie występowaliśmy przez kilka sezo-
nów, nasze drogi jednak się rozeszły i postano-
wiłem spróbować swoich sił jako wokalista, 
choć było to dla mnie zupełnie nowe doświad-
czenie.

– Z instrumentu jednak nie zrezygnowałeś 
i towarzyszy Ci do dziś...

– Trąbka jest ze mną na scenie zawsze. Choć 
utwory instrumentalne są częścią mojego pro-
gramu, to skupiam się jednak na śpiewaniu. Ślą-
ska muzyka zawsze była w moim życiu, dlatego 
staram się coraz bardziej rozwijać. Teksty po 

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Śpiewa od zawsze, jednak pierwsze występy na scenie to głównie popisy 
instrumentalne. Krzysztof Procek to kolejny śląski wykonawca, którego 
prezentujemy na łamach „Wiadomości Rudzkich”.
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śląsku piszę sam. W utworach gdzie posługuję 
się językiem literackim, korzystam z pomocy 
poetki Marii Sikorskiej.  

– Napisanie utworu to trudna sztuka? Jak 
powstają Twoje piosenki?

– Nie będę oryginalny. Do napisania piosenki 
trzeba mieć inspirację. Inspiruje mnie oczywi-
ście Kasia – moja wielka miłość, ale też nowo 
poznani ludzie, ciekawe spotkania czy sytuacje. 
W moich piosenkach staram się też przekazać 
radość, bo najważniejsze jest to, żeby to, co ro-
bimy dawało radość nam i słuchaczom.  Przepi-
su na przebój nie mam. Jedne piosenki powstają 
w ciągu chwili, inne po pierwszej zwrotce długie 
miesiące czekają w szufladzie na dalszy ciąg.

– Masz już dwie wydane płyty. Kiedy kolej-
na i co się na niej znajdzie?

– Obecnie pracuję nad teledyskiem do nowe-
go utworu „Uśmiech to cołki świat”. To piosen-
ka, która znajdzie się na nowej płycie. Pojawi 
się tam także mnóstwo piosenek humorystycz-
nych. Chcę, aby była to płyta pełna życia, po-
nieważ uważam, że najważniejszy w życiu jest 
uśmiech. Dlatego wszystkim czytelnikom „Wia-
domości Rudzkich” życzę uśmiechu i zapra-
szam na koncerty.

 Arkadiusz Wieczorek

SKLEP INTERNETOWY I SPRZEDAŻ PŁYT W SIEDZIBIE WIADOMOŚCI RUDZKICH

TYLKO U NAS KUPISZ PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI

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

Wygraj płytę Krzysztofa Procka!

Wyślij SMS-a o treści: 
wiad.plyta33 + imię i nazwisko na numer  71100 
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto). 

Na SMS-y czekamy 19.08.2015 od godz. 10.00
do 21.08.2015 do godz. 12.00.
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Punkty obsługi Klienta
Ruda Śląska – Nowy Bytom• 
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
Ruda Śląska – Godula• 
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Ruda Śląska – Kochłowice 
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66, 
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl

Załatwiamy zwrot zasiłku 
pogrzebowego z ZUS 

oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą 

z możliwością 
odprawienia Mszy Świętej 

oraz salą ceremonialną 
do odprawiania uroczystości 

wielowyznaniowych. 
Na terenie obiektu  znajduje się 

kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice 

kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, 
obok pokoju 222) wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Wir-
ku przy  ulicy  Wawrzyna Kałusa, stanowiącej działkę nr 4289/195 o powierzchni 774 m2, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1,  
KW nr GL1S/00009474/4, która zostanie oddana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste 
na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Cena wywoławcza (nett o) nieru-
chomości do przetargu wynosi 103.000,00 zł.

CHWILÓWKI
Na dowolny cel. W zależności od Twoich 

aktualnych potrzeb i wymagań.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740

REKLAMA



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

Panu Romanowi Matei
dyrektorowi 

Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Matki
przekazują

Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta
Ruda Śląska wraz z Radnymi
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Usługi pogrzebowe

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

Nieruchomości

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

R Działki�Ruda�Śląska,�Mikołów�sprze-
dam�www.ANEL.pl,�tel.�501-239-405.

 
R Halemba,�jednopokojowe,�30�m2,�79�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

R Godula,�dwupokojowe,�45�m2,�88�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

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

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

R Ruda,� jednopokojowe,� 33�m2,� 69�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 
R Ruda�Śląska�i�okolice�–�poszukujemy�
mieszkań,� domów,� działek� www.nieru-
chomoscigabriel.pl,�tel.�691-523-055.

R Atrakcyjne�nowe�domy�szeregowe:�
KŁODNICA�ul.�Kaczmarka�od�105�m2  

od�300.000�zł.� 
HALEMBA,�ul.�Chłopska�108�m2  

300.000�zł.� 
GODULA,�os.�Paryż�od�125�m2   

od�330.000�zł,� 
www.nieruchomoscigabriel.pl� 
tel.�691-523-055,�607-706-692.

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

R Godula�–�sprzedam�40�m2,�99.000�zł.�
GABRIEL,�tel.�607-706-692.

R Kochłowice� –� sprzedam� 42�m2,� 100�
tys.�GABRIEL,�tel.�607-706-692.

 R Tanie�mieszkania�na�WWW.LO-
KATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

R Kawalerki:�Wirek�34�m2,�69�tys.,�So-
lidarności,�30�m2,�komfort�79�tys.,�Bryga-
dzistów,� 31� m2,� 69� tys.� LOKATOR,� tel.�
793-017-323.
 
R Dwupokojowe:�Westerplatte,�38�m2,�
79�tys.,�Zamenhofa,�37�m2,�105�tys.,�Ka-
narków� 50�m2,� 1� piętro.� LOKATOR,� tel.�
793-017-323.�

R Trzypokojowe:� Sztygarska,� 59�m2,�
143�tys.,�Gilów,�61�m2,�po�remoncie�139�
tys.,�Curie�49�m2,�109�tys.�LOKATOR,�tel.�
793-017-323.

R Czteropokojowe:�Kukułcza,�71�m2,�
159� tys.,� po� remoncie� OKAZJA,� Pade-
rewskiego�70�m2,�149�tys.�LOKATOR,�tel.�
793-017-323.

R M-4,�60�m2,�126� tys.,�Podlas�c.o.,�
miejskie� CONTRACTUM,� tel.� � 793-396-
040.

R M-2�38�m2,�59�tys.,�Osiedle�Kwiato-
we,�balkon�CONTRACTUM,�tel.�793-396-
040.

Usługi

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

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

R�Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

R REM-MAX� –� kompleksowe� remonty�
łazienek,� mieszkań,� domów.� Tel.� 507-
055-024.

R Profesjonalne� remonty� łazienek,�
mieszkań,�domów.�Tel.�512-121-532.

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

R Malowanie,�tapetowanie,�gładzie,�ka-
felkowanie,� panele,� itp.� Tel.� 510-152-
294.

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

R�Docieplenia�budynków,�remonty�ele-
wacji.�Tel.�607-969-200.

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

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

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

R Czyszczenie� dywanów,�wykła-
dzin,�tapicerki.�Tel.�512-120-119,�32�
244-09-60.

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

R VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO-
WADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!

 
R Naprawa�sprzętu�AGD.�Tel.�501-398-
273.

R Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

R Dachy�solidnie,�papa� termozgrze-
walna.�Gwarancja.�Tel.�512-549-097.

R PAJĄCZEK.�Usługi�elektroinstalacyj-
ne.�Tel.�505-180-050.

R�Elastyczna�pożyczka�z�dojazdem.�Tel.�
780-116-672.

R Regulawanie�stanów�prawnych�
nieruchomości.�Odzyskiwanie�nieru-
chomości.� Tel.� 601-934-901,� 667-
588-400.

R Ale pożyczka nawet w 24 godziny. 
Tel. 668-681-880.

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

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

R KREDYTY�KONSOLIDACYJNE,�GO-
TÓWKOWE,�CHWILÓWKI,�NOWOŚĆ,�
tel.�888-484-868.

R�Rencista,�,,złota�rączka”,�oferuje�pro-
fesjonalne,� kompleksowe� kafelkowanie�
łazienek,� remonty.� Tel.� 32� 307-20-99,�
784-699-569.

R Kupię�mieszkanie�gotówka�Godula,�
tel.�731-765-095.

R Kupię�mieszkanie�gotówka,�Nowy�
Bytom,�tel.�731-765-095

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

R Do�wynajęcia�wyposażona�kawaler-
ka�–�Godula.�Tel.�503-604-848.

R Sprzedam�nieruchomość� zabudo-
waną�pow.�0.2521�ha�w�Rudzie�Śląskiej-
Bielszowice.� Consensio,� tel.� 601-934-
091�lub�667-588-400.

R Sprzedam�działkę�budowlaną�o�po-
wierzchni� 829� m2,� Ruda� Śląska� ul.�
Orzeszkowej,�Nr�działki�1298/109�za�164�
000,00�zł.�Cena�do�negocjacji.�Tel.�507-
144-498.

R Do�wynajęcia�mieszkanie�dwupoko-
jowe,� 57�m2,� Niedurnego� 43.� Tel.� 601-
959-140.

R Do�wynajęcia�mieszkanie�–�Wirek�50�
m2,�Tel.�604-418-755.

R Wynajmę�lub�sprzedam�ładną�ka-
walerkę�36�m2� –�Godula.� Tel.� 509-147-
563.

R Lokale�do�wynajęcia:�18�m2�,�24�m2,� 
26�m2�na�każdą�działalność�–�Kochłowice�
rynek.�Tel.�698-735-443.

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

R Sprzedam�blaszany�garaż,�łatwy�do�
rozbiórki�Halemba.�Tel.�32�243-49-16.

Motoryzacja

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

R Kupię�skorodowane�auta,�powypad-
kowe,� do� wyrejestrowania.� Tel.� 507-
572-625.

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

R Pomoc�drogowa,�złomowanie�pojaz-
dów,�skup�samochodów�wszystkich�ma-
rek,� całych,� uszkodzonych,� skorodowa-
nych.�Tel.�502-752-634,�502-865-808.

R Skup�samochodów�za�gotówkę�PŁA-
CĘ�WIĘCEJ�NIŻ�KONKURENCJA.�Tel.�510-
823-457.

Szczere wyrazy współczucia
Pani agnieszce POtEMPiE

pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rudzie Śląskiej 

w trudnych chwilach po śmierci

Matki
składają

dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rudzie Śląskiej

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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PREZYDENT�
MIASTA� 

RUDA�ŚLĄSKA�
informuje�o�wywieszeniu�na�okres�21�dni,�

na�tablicy�ogłoszeń� 
Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska,� 

plac�Jana�Pawła�II�6�(II�piętro,�obok�
pokoju�222)�wykazu�nieruchomości�

gruntowej�własności�Gminy�Miasta�Ruda�
Śląska,�położonej�w�Rudzie�Śląskiej�–�

Wirku�u�zbiegu�ulic�Strażackiej� 
i�Wawrzyna�Kałusa�o�powierzchni� 

966�m2,�obejmującej�stanowiące�całość�
gospodarczą�działki�nr�3151/195�
o�powierzchni�77�m2,�3153/195�
o�powierzchni�92�m2,�3154/195�

o�powierzchni�797�m2,�obręb�Nowa�Wieś,�
karta�mapy�1,��KW�nr�GL1S/00009474/4,�

która�zostanie�oddana�w�drodze�
ustnego�przetargu�nieograniczonego�

w�użytkowanie�wieczyste�na�okres�99�lat�
z�przeznaczeniem�pod�budowę�budynku�

mieszkalnego�jednorodzinnego.
Cena�wywoławcza�(netto)�nieruchomości�

do�przetargu�wynosi�126.000,00�zł.

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

R AUTO-SKUP�za�gotówkę,�stan�obo-
jętny.�Tel.�507-572-625.

R AUTO-SKUP.�Tel.�507-829-288.

Praca

R�Poszukujemy�do�pracy�malarzy,�gip-
siarzy,�monterów�płyt�K-G.�Praca�od�za-
raz!�Tel.�602-461-615.�

R� Zatrudnię� fryzjerkę� od� zaraz.� Tel.�
509-737-781.

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

R�Zatrudnię�technika�dentystycznego�
w�akrylu,�Halemba.�Tel.�601-888-820.

R Restauracja� i� Pizzeria� „Kuźnia� Sma-
ku”�poszukuje�kucharza�do�pracy�w�piz-
zerii.� Wymagania:� książeczka� sanepi-
dowska,� wykształcenie� kierunkowe,�
kilkuletni�staż�pracy.�Oferujemy�umowę� 
o� pracę,� kursy,� szkolenia.� Cv� prosimy�
wysyłać�na�adres:�poczta@kuznia-sma-
ku.pl� lub�bezpośrednio�złożyć�u�mana-
gera.�Tel.�kontaktowy:�601-730-400.�

R Zatrudnimy�ekspedientkę�na�stoisko�
mięso-wędliny� do� sklepu� SPAR� w� Ru-
dzie�Śląskiej.�Tel.�606-312-124.

R Aspen� –� firma� sprzątająca� zatrudni�
osoby�do�sprzątania�w�obiekcie�przy�ul.�
Szyb� Walenty� w� Rudzie� Śląskiej.� Tel.�
661-991-554.

R Zatrudnię:�pracownik�biurowy,�intro-
ligator.�CV�na�adres:�biuro@mewadruk.
pl.

R Firma� Admar� zatrudni� Panie� na� pro-
dukcji�–�Ruda�Śląska.�Wymagana�książecz-
ka�sanitarna.�Proponujemy�umowę�o�pra-
cę.� CV�wysyłać� na� admarpraca@onet.pl,�
tel.�794-517-918�w�godz.�9.00-12.00.

Różne

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.
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Rolkarze zawładnęli ulicą. Nightskating za nami

W rudzkim Nightskatingu udział wzięło ok. 500 osób.

Fo
to

: M
S

Już rok temu zarazili miłością do rolek. Teraz ta miłość owocuje. W czwartek (13.08.), kiedy zrobiło się już 
trochę chłodniej, na rudzkim rynku pojawiły się setki rolkarzy. Wszystko za sprawą stowarzyszenia Green, które 
już drugi raz zorganizowało w Rudzie Śląskiej skatingowe  święto.

Nightskating to impreza organizowana 
od pięciu lat, która polega na przejecha-
niu wyznaczonej przez organizatora tra-
sy, a która prowadzi ulicami wielu miast 
Śląska i nie tylko. Tak się stało, że człon-
kowie stowarzyszenia już rok temu do-
strzegli na mapie Rudę Śląską i postano-
wili ją uczynić jednym z punktów wiel-
kiego tournée. – W Rudzie Śląskiej po-
wstał tor do jazdy na rolkach przy Bur-
loch Arenie. To powoduje, że ludzie wy-
ciągają swoje rolki z szaf, kupują nowe, 
trenują i bardzo chcą jeździć. To czyni ten 
sport popularnym w tym mieście – mówił 
Paweł Komosa, organizator wydarzenia.

Paweł dodał, że jazda po wykostkowa-
nych chodnikach, które przeważają w Pol-

sce, nie jest najlepszym rozwiązaniem, 
dlatego Nightskating, który prowadzi uli-
cami miast, jest wyjątkowym wydarze-
niem. W naszym mieście trasa biegła od 
Urzędu Miasta, następnie ulicami: Niedur-
nego, Goduli, Asfaltową, Chorzowską, 
Pawła, Starą, Joanny, Hlonda i Grun-
waldzką. Docelowo uczestnicy dostali się 
na wspomnianą Burloch Arenę. Tam był 
czas na odpoczynek, a dla bardziej wy-
trzymałych – chwile rolkowego szaleń-
stwa. Rolkarze do Nowego Bytomia 
wrócili już od strony ul. Orzegowskiej, 
Wolności i 1 Maja. – Będzie ciekawie, bo 
Ruda ma fajne ukształtowanie terenu, 
jest dużo górek, a to jest zawsze fajną 
atrakcją dla wszystkich uczestników, któ-

rzy lubią się zmęczyć. Trasie podołają 
natomiast nawet początkujący rolkarze, 
jednak podstawowym warunkiem jest 
umiejętność hamowania, dlatego od 
godz. 19 prowadziliśmy specjalne warsz-
taty  – tłumaczył przed startem Paweł 
Komosa z Greenu.

Nightskating stał się niezwykle popu-
larny. Potwierdzeniem tego jest fakt, że 
udział biorą w nim ludzie w każdym 
wieku i z całego Śląska. – Na rolkach 
jeżdżę już bardzo długo – kilkanaście lat. 
Gdy byłem młody grałem w hokeja. Te-
raz przerzuciłem się na rolki – mówił 
Henryk Szczęsny z Siemianowic Ślą-
skich.

Magdalena Szewczyk

PIŁKA NOŻNA – LIGA OKRĘGOWA

Urania ratuje honor rudzkich drużyn w okręgówce

Gwiazda Skrzyszów  
– Urania Ruda Śląska

Bramki: Oślizło 12, Dudek 17 – Mzyk 
7, Zalewski 88.

Urania: Koperwas, R. Grzesik, Sku-
dlik, Gabryś, Zawisza, Wojcik (Krzyw-
da), Zalewski, Henisz (D. Wypiór), Kor-
nas (P. Grzesik), Mzyk, Miszka. 

Po emocjonującym spotkaniu Gwiaz-
da Skrzyszów zremisowała z Uranią Ru-
da Śląska 2:2. Przed pierwszym spotka-
niem wyjazdowym sporo było niepew-
ności wśród kochłowiczan, ale to właśnie 
Urania lepiej weszła w ten mecz. Już w 7. 
minucie gry na strzał zdecydował się 
Mzyk i było 0:1. Niestety do odrabiania 
strat wzięli się gospodarze i tak w 12. mi-

nucie po błędzie Koperwasa był remis, 
a już sześć minut później Gwiazda wy-
szła na prowadzenie. Urania kilka razy 
próbowała wyrównać, jednak remis stał 
się faktem dopiero w 88. minucie gry, 
gdy rzut karny za faul na Gabrysiu wyko-
rzystał Zalewski. Pierwsze spotkanie na 
wyjeździe na nowym terenie z ciekawie 
grającym rywalem stało się faktem i to 
Urania jako jedyna rudzka drużyna pozo-
staje bez porażki w lidze okręgowej.  

Wawel Wirek – Orzeł Mokre  
1:4 (1:1)

Bramki: Lux – Kolasa, Mnochy (3).
Wawel: Gawlik – Pyc, Rogowski, 

Buchcik, Maciejok – Rutkowski (Lesz-

ków), Piętoń, G. Kałużny, Wawrzyczek, 
K. Kałużny, Lux.

Na drugi mecz nowego sezonu do 
Rudy Śląskiej zawitała drużyna Orła 
Mokre. Rozpoczął się on po myśli go-
spodarzy, ponieważ już w 4. minucie 
meczu Wawel objął prowadzenie 1:0. 
Bramkę zdobył niezawodny Mariusz 
Lux. Od straty bramki w zasadzie przez 
całą pierwszą połowę goście mieli prze-
wagę. Łukasz Kolasa udokumentował 
dominację na boisku bramką do szatni. 
Druga połowa meczu to przygniatająca 
przewaga drużyny mokierskiej uwień-
czona kolejnymi bramkami. Bramkę na 
2:1 zdobył Ariel Mnochy. Piłkarze Orła 
marnowali raz po raz kolejne okazje. 
Nie udało im się zamienić na bramkę 
nawet rzutu karnego, który wykonywał 
Paweł Wróblewki. Bramkarz rudzian 
był jednak bezradny przy dobitce Ariela 
Mnochy i zrobiło się 3:1. Ten sam za-
wodnik dołożył w końcówce spotkania 
jeszcze jedno trafienie i skompletował 
tym samym klasycznego hattricka. 
Martwi postawa podopiecznych trenera 
Zajdla na początku sezonu. Dwa mecze 
i dwie porażki na swoim terenie pozwa-
lają wyciągać pierwsze wnioski po 
okresie przygotowawczym. Miejmy na-
dzieję, że piłkarze z Wirku znajdą na 
obcych boiskach więcej szczęścia.

Naprzód Czyżowice 
– TP Jastrząb Bielszowice  

8:0 (2:0)
Bramki: Gałecki, Buko, Mandera, 

Kurasz, Stelmaszek, Szymura, Buko, 
Tatarczyk.

Jastrząb: Szuraj – Morawiec, Pisz-
czatowski, Kohut, Anioł, Michalski,  

Urania wydarła cenny punkt na obcym terenie.

ROLKARSTWO

HALEMBA

Śląski Festyn  
Rodzinny

W najbliższą sobotę (22.08.) na obiek-
cie Grunwaldu w Halembie odbędzie się 
Śląski Festyn Rodzinny,  podczas które-
go zorganizowany zostanie turniej piłki 
nożnej NRŚL CUP im. śp. Rajmunda 
Dryndy. W turnieju wezmą udział młodzi 
zawodnicy z rudzkich klubów oraz kibi-
ce Ruchu Chorzów. Gościnnie pojawią 
się także kibice z Łodzi i Torunia.

Na popołudnie zaplanowano część ar-
tystyczną, w której  zaprezentują się m.in. 
Wesoły Masorz i Przyjaciele, Marian 
Makula oraz Piotr Herdzina. Wstęp na 
imprezę jest bezpłatny. Kibice Ruchu 
Chorzów zapraszają zarówno tych, któ-
rym klub jest bliski, ale również wszyst-
kich, którzy chcą spędzić sobotnie popo-
łudnie w miłej, rodzinnej atmosferze.

Organizatorzy przewidzieli ponadto 
mnóstwo atrakcji dla dzieci, które będą 
mogły skorzystać z dmuchanych zam-
ków oraz przejażdżki kucykiem. Na 
wszystkich, którzy przybędą na festyn 
i wezmą udział w loterii fantowej, czeka-
ją atrakcyjne nagrody. Nie zabraknie tak-
że typowych śląskich przysmaków z gril-
la.  AW

J. Łukasik, T. Łukasik, Wiertelorz, La-
toska, Koniorczyk.

Pierwsze wyjazdowe spotkanie Ja-
strzębia w wyższej lidze rozgrywko-
wej zakończyło się druzgocąca po-
rażką z drużyną z Czyżowic. Od po-
czątku meczu było widać, kto rządzi 
na boisku, a bramki były tylko kwe-
stią czasu. Gospodarze nie potrafili 
zamienić na gola nawet rzutu karne-
go. Gospodarze do przerwy wbili ru-
dzianom dwa gole, natomiast po 
przerwie urządzili sobie prawdziwy 
festiwal strzelecki. Jastrząb nie pod-
jął praktycznie żadnej walki. Zda-
niem prezesa Jastrzębia Bielszowice: 
– Zwycięstwo gospodarzy jak najbar-
dziej sprawiedliwe, jednak rozmiary 
porażki zdecydowanie za wysokie. 
Warto dodać, iż 8:0 to najwyższa wy-
grana Naprzodu w historii występów 
w klasie okręgowej! Szkoda, że to 
właśnie piłkarze z Bielszowic zapisa-
li się na kartach historii drużyny 
z Czyżowic.
1. Orzeł Mokre  2 6
2. Rymer Rybnik 2 6
3. Naprzód Czyżowice 2 4
4. Urania Ruda Śląska 2 4
5. Polonia Marklowice 2 4
6. Polonia Łaziska Rybn. 2 3
7. Przyszłość Rogów 2 3
8. KS 27’ Gołkowice 2 3
9. Tempo Paniówki 2 2
10. Gwiazda Skrzyszów 2 1
11. Naprzód 32’ Syrynia 2 1
12. Naprzód 46’ Zawada 2 1
13. Górnik Pszów  2 1
14. Jastrząb Bielszowice 2 1
15. Wawel Wirek  2 0
16. Gwarek Zabrze 2 0

PREzydENT MIASTA 
RUdA ŚLąSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236) 
wykazu lokalu użytkowego numer 01 
przy ulicy Piotra Niedurnego 52, stano-
wiącego własność Miasta Ruda Śląska, 
który przydzielony zostanie na podstawie 
umowy najmu zawartej na czas oznaczo-
ny 10 lat na rzecz dotychczasowego użyt-
kownika.

OGŁOSzENIE
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PIŁKA NOŻNA – III LIGA

PIŁKA NOŻNA – IV LIGA

Autobiograficzna książka Andrzeja Pluty
28 sierpnia  ukaże się w Bydgoszczy 

przy okazji turnieju reprezentacji Pol-
ski autobiograficzna książka Andrzeja 
Pluty „Z DYSTANSU”. Autorami tej 
książki są Andrzej Pluta oraz Łukasz 
Pszczółkowski. Na Śląsku autobiogra-
fia najlepszego rudzkiego koszykarza 
pojawi się na przełomie sierpnia 
i września.

Książka jest bardzo osobistą opo-
wieścią Andrzeja Pluty o tym, czego 
nie wiedzą i dotąd nie mogli wiedzieć 
kibice koszykówki. Nie relacjonuje 
meczów i nie opowiada o statystykach, 
które wszyscy znają. Ujawnia kulisy 
życia sportowca i pokazuje drogę jaką 
przebył od czasów chłopięcych, gdy 
był zbyt niski i wątły, żeby trenerzy 
zechcieli go włączyć do swoich zespo-
łów, aż po najpiękniejsze zwieńczenie 
kariery w historii polskiej koszykówki. 
Mówi wprost o wyrzeczeniach, pracy, 
historiach zabawnych i przykrych.

Czytelnikom z Rudy Śląskiej bliski 
będzie na pewno jeden z najdłuższych 
rozdziałów, traktujący o dzieciństwie 
spędzonym w ich sąsiedztwie. Histo-
rie, dziejące się na basenie miejskim, 
wieżowcu przy ulicy Niedurnego czy 

na ogródkach działkowych, przypo-
mną niejednemu jego własne dzieciń-
stwo. Miłośnicy koszykówki zwrócą 
uwagę na inną część książki – poświę-
coną przeżyciom towarzyszącym naj-
lepszemu sezonowi Pogoni Ruda Ślą-
ska w ekstraklasie.

„Z DYSTANSU” to znakomita pu-
blikacja nie tylko dla kibiców, którzy 
znają Andrzeja Plutę, ale też dla 
wszystkich, którzy szukają dowodu, że 
uczciwość i sumienna praca mogą za-
owocować ciekawym i pełnym satys-
fakcji życiem. Doskonała lektura dla 
dorosłych i młodzieży.

Okładkę stworzył absolwent Wy-
działu Sztuk Wizualnych łódzkiej Aka-
demii Sztuk Pięknych Arkadiusz No-
wakowski. Bazował na namalowanym 
specjalnie na tę okazję portrecie autor-
stwa Marcina Jaszczaka.

– Nowy Bytom to dla mnie miejsce 
szczególne. Tu się urodziłem, wycho-
wałem i zacząłem przygodę z koszy-
kówką. Pewnie pod wpływem mijają-
cych lat, a także dlatego, że chwilowo 
mieszkam z daleka od Polski, jeszcze 
chętniej wracam wspomnieniami do 
ludzi i wydarzeń kojarzących mi się 

Autobiograficzna  
książka Andrzeja Pluty.

Miłe złego początki
GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA – LKS BEŁK 1:2 (1:0)

Bramki: Stanisławski – Bysiec, 
Pieczka.

Grunwald: Soldak – Wolek, Szpo-
ton (Kiepura), Sikora, Szczypior, Sta-
nisławski, Maciongowski, Jagodziński 
(Szczygieł), Stebel (Cichecki), Kot, 
Dreszer (Kowalski).

Piłkarze nożni z Halemby źle roz-
poczęli sezon i za wszelką cenę chcie-
li się zrehabilitować na własnym bo-

isku w pojedynku z Beniaminkiem  
z Bełku. Mecz ten pokazał jednak, że 
w trzeciej lidze nie będzie łatwych po-
jedynków i o punkty będzie niezwykle 
ciężko. Ostatecznie Grunwald przegrał 
mecz 1:2, ale od zebrania pełnej puli 
był bardzo blisko.

Mimo potwornych upałów, spotka-
nie rozpoczęło się dynamicznie, raz po 
raz kotłowało się pod bramkami obu 

bramkarzy, ale to gospodarze cieszyli 
się z szybkiego prowadzenia. Niefraso-
bliwość w szeregach obronnych piłka-
rzy z Bełku wykorzystał Stanisławski 
i w 7. minucie strzałem z linii pola kar-
nego posłał piłkę do bramki gości. Po 
stracie bramki obraz gry diametralnie 
uległ zmianie. Na boisku niepodzielnie 
rządzili goście stwarzając sobie dogod-
ne sytuacje do zdobycia bramki. Warto 

Piłkarze Grunwaldu rzadko utrzymywali się przy piłce.

wspomnieć chociażby o dwóch strza-
łach w słupek i kilku minimalnie chy-
bionych uderzeniach. Gospodarze spo-
radycznie zapuszczali się na połowę 
gości, licząc, iż szturm gości musi 
z czasem zelżeć. Szczęśliwie udało się 
gospodarzom utrzymać korzystny re-
zultat do przerwy, ale marząc o ko-
rzystnym wyniku końcowym, musiało 
się coś zmienić w grze rudzian. Nie-
wątpliwą stratą była kontuzja kapitana 
Tomasza Szpotona, którego w 23. mi-
nucie zastąpił Kiepura. Reprymenda 
trenera Bratka w przerwie spotkania 
nie przyniosła zmiany stylu gry gospo-
darzy. W drugiej odsłonie zostali oni 
praktycznie zamknięci na swojej poło-
wie boiska i sporadycznie przedosta-
wali się pod pole karne przeciwnika. 
Goście natomiast raz po raz zatrudniali 
bramkarza rudzian Soldaka. Halemb-
ska twierdza padła dopiero w 90. minu-
cie. Bysiec oddał strzał z pola karnego, 
a piłka po rykoszecie minęła bezradne-
go bramkarza Grunwaldu. Goście po-
szli za ciosem i dwie minuty później 
zadali decydujący cios i zgarnęli trzy 
punkty. Niezdecydowanie gospodarzy 
wykorzystał Pieczka i pewnie skiero-
wał futbolówkę do siatki. Warto wspo-

mnieć, że w ostatniej minucie spotka-
nia goście ostemplowali poprzeczkę 
rudzkiej bramki i zwycięstwo mogło 
być jeszcze bardziej okazałe. Trener 
rudzian wziął odpowiedzialność za 
wynik na siebie: – To przede wszystkim 
ja jestem odpowiedzialny za wynik spo-
tkania. Zabrakło nam przysłowiowego 
szczęścia piłkarskiego. Nie powinniśmy 
przegrać tego spotkania w końcówce. 
Żal mi chłopaków, ponieważ włożyli 
mnóstwo zdrowia w to spotkanie w tak 
trudnych warunkach pogodowych – 
skomentował.
1. LKS Bełk  2 6
2. Skra Częstochowa 2 4
3. BKS Stal Bielsko-Biała 2 4
4. GKS 1962 Jastrzębie 2 4
5. Pniówek Pawłowice Śl. 2 4
6. Ruch II Chorzów 2 3
7. Odra Opole  2 3
8. Rekord Bielsko-Biała 2 3
9. Szombierki Bytom 2 3
10. LKS Czaniec  2 2
11. Piast II Gliwice  2 2
12. Ruch Zdzieszowice 2 1
13. Górnik II Zabrze 2 1
14. Podbeskidzie II BB 2 0
15. LZS Piotrówka  2 0
16. Grunwald Ruda Śląska 2 0

Sprawiedliwy remis

Bramki: Mawo (karny), Młynek (2) 
– Wujec, Moritz, Korban.

Slavia: Strąk – Maciejewski, Met, Fi-
lipiak (Jamrozy), Wujec, Strzalla (Kor-
ban), M. Rejmanowski, Moritz (Duda), 
Kowalik, Puschhaus, Lach. Trener Ma-
rek Piotrowicz.  

Slavia Ruda Śląska w pierwszej ko-
lejce nowego sezonu zdobyła punkt na 
własnym terenie i po kolejne udała się 
do Knurowa. Po bardzo emocjonującym 
spotkaniu obfitującym w bramki piłka-
rze Slavii wyszarpali kolejny cenny 
punkt. 

Spotkanie lepiej zaczęli gospodarze 
i w 6. minucie Kameruńczyk Mawo za-
mienił na bramkę rzut karny. Później do 
głosu doszli goście, a efektem ich starań 
była bramka w 23. minucie, którą z naj-
bliższej odległości zdobył Wujec. Sla-
via poszła za ciosem i przed przerwą 
wyszła na prowadzenie po stałym frag-
mencie gry. Swoje trafienie zaliczył 
Moritz. Przerwa zdecydowanie mobili-
zująco wpłynęła na gospodarzy, gdyż 
po pierwszym gwizdku sędziego śmiało 

przystąpili do ataków. Efektem odważ-
nej gry były dwie bramki w 54. i 78. 
minucie. Slavia miała zatem kwadrans, 
aby odrobić straty. Udała jej się ta sztu-
ka już po kilku minutach. Korban wy-
korzystał złe ustawienie Burligi i strzelił 
tuż przy słupku. Do końca spotkania 
wynik nie uległ zmianie, tak więc oby-
dwa zespoły sprawiedliwie podzieliły 
się punktami.
1. RKS Grodziec 2 6
2. MKS Myszków 2 6
3. Gwarek Tarnowskie Góry 2 6
4. Górnik Wesoła  2 6
5. Zieloni Żarki 2 4
6. Przemsza Siewierz 2 3
7. Unia Ząbkowice 2 3
8. Ruch Radzionków 2 3
9. Polonia Poraj 2 3
10. Sarmacja Będzin 2 2
11. Slavia Ruda Śląska 2 2
12. Concordia Knurów 2 1
13. GKS II Katowice 2 0
14. Raków II Częstochowa 2 0
15. Górnik Piaski 2 0
16. Przyszłość Ciochowice 2 0

Concordia Knurów – Slavia Ruda Śląska 3:3 (1:2)

PIŁKA NOŻNA – IV LIGA

z Rudą Śląską. I to jest widoczne w mo-
jej książce. Nie tylko w historiach, któ-
re opisuję, ale także na zdjęciach i w mo-
wie śląskiej, którą staram się zapre-
zentować. Na przełomie sierpnia 
i września na pewno przyjadę odświe-
żyć pamięć i spotkać się z osobami, 
które zechcą kupić moją książkę – za-
powiada Andrzej Pluta. Kolumny sportowe zredagował Łukasz Wodarski
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