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* KREDYTY *GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
15 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

tel. 
731-35-35-35 Najtańsze kredyty 

gotówkowe!

KREDYT 

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

Zadzwoń albo 
napisz SMS-a
o treści TAK

668-447-277
ODDZWONIMY

Dojeżdżamy 
do KlientaŚwięto młodzieży 

opanowało Rudę Śląską 

 Więcej str. 2

DYŻUR 
REDAKTORA

Magdalena 
Buchta

tel. 503-590-069
magdalena.szewczyk

@wiadomoscirudzkie.pl
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BYKOWINA

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  

W Rudzie Śląskiej urodziły się 
kolejne czworaczki!       Więcej str. 2

pełna oferta www.intermarche.pl | Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13  

PAPIER TOALETOWY
MOLA 8 ROLEK
• BEZZAPACHOWY
• AROMA 

WODA 
ŹRÓDLANA
PRIMAVERA 1,5L
• GAZOWANA
• NIEGAZOWANA

ZIEMNIAK MŁODY
LUZ

SER ZŁOTY
HETMAŃSKI
PATURAGES

PIWO ŻYWIEC
JASNE PEŁNE
4 X 0,5 L

839
4-pack

1199
4-packOsobom do lat 18

alkoholu nie sprzedajemy

Tylko wtorek i środa, 
( 2 i 3 sierpnia)
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SZPITAL�MIEJSKI

Poczwórne szczęście
Mikołaj,�Antonina,�Michalina�i�Amelia,�w�skrócie�MAMA,�tak�to�sobie�wymyślili�szczęśliwi�rodzice�czworaczków,�które�
urodziły�się�w�czwartek�(21.07.)�w�Szpitalu�Miejskim�w�Rudzie�Śląskiej.�Dzieci�urodziły�się�w�30.�tygodniu�ciąży�przez�
cesarskie�cięcie,�które�nadzorował�ok.�25-osobowy�zespół.�

Dzieci przyszły na świat w czwartkowy poranek. 
– Ważą od 1000 g do 1150 g,  trójka oddycha  samo-
dzielnie, tylko jedna z dziewczynek jest pod respirato-
rem, wszystkie dzieci są w stanie stabilnym – podkreśla 
ordynator rudzkiej neonatologii dr n. med. Krzysztof 
Guzikowski. – Dwa  tygodnie  wcześniej  przyjęliśmy 
mamę, żeby sprawować opiekę nad nią oraz malucha-
mi, kiedy te były jeszcze w brzuchu. Taki poród to duże 
przedsięwzięcie  logistyczne.  W  zabiegu  brały  udział 
zespoły:  położniczy,  anestezjologiczny  i  4  neonatolo-
giczne. W sumie ok. 25 osób – dodaje Wojciech Cnota, 
ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Czworaczki przebywają w inkubatorach, by środo-
wisko zewnętrzne miało na nie jak najmniejszy wpływ. 
– Najważniejszy jest początek, czyli pierwsze godziny 
życia. Jeżeli w początkowym okresie opieka jest spraw-
na, znacznie wzrasta szansa na to, że dzieci będą lepiej 
rosnąć i prosperować. W sali, gdzie przebywają dzieci, 
mamy  tzw.  ucho,  czyli  urządzenie,  które  pali  się 
w trzech kolorach. Zielony kolor oznacza, że jest odpo-
wiednio cicho, żółty to sygnał dla nas, że musimy być 
ciszej, a czerwony kolor oznacza, że poziom hałasu jest 
niedopuszczalny.  Wszystko  to  może  mieć  wpływ  na 
późniejszy  rozwój  dzieci – tłumaczy ordynator Guzi-
kowski. 

Takie dzieci karmione są naturalnym mlekiem matki 
(choć nie przyjmują go w sposób naturalny, a przez ży-
łę pępinową, bo układ pokarmowy nie jest jeszcze do-

statecznie wykształco-
ny) lub mlekiem innych 
mam, które pochodzi 
z funkcjonującego od 
2012 roku w rudzkim 
szpitalu Banku Mleka 
Kobiecego. – To pozwa-
la  na  szybsze  przejście 
z  karmienia  pępowino-
wego  na  karmienie 
przewodowe  oraz  jest 
bezpieczniejsze  dla 
dziecka – tłumaczy dok-
tor Guzikowski. 

Jeżeli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, 
to dzieci wyjdą do domu 
i wrócą do Sosnowca, 
gdzie mieszka ich rodzina, za ok. 2-3 miesiące. – Dzie-
ci  mogą  opuścić  szpital,  jeżeli  ich  waga  przekroczy 
dwa kilogramy, będą samodzielnie  jadły  i oczywiście 
jeżeli  będą  zdrowe – wyjaśnia ordynator Wojciech 
Cnota.

To kolejny taki poród w Rudzie Śląskiej. W 2013 
roku w rudzkim szpitalu urodziły się: Mania, Natasza, 
Jagoda i Antosia – także z Sosnowca. W tym samym 
roku urodziły się czworaczki państwa Jaroszów z Dą-
browy Górniczej. Z kolei w lipcu 2014 roku na rudzkiej 
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Rudzki szpital specjalizuje się w porodach wieloraczków.

porodówce na świat przyszły Amelia, Liliana, Oliwier  
i Nikodem – również czworaczki z Dąbrowy Górni-
czej. Rocznie w rudzkim szpitalu na świat przychodzi 
ok. 2 tys. dzieci. Ciąże mnogie kierowane są do nasze-
go szpitala z racji tego, że od 2011 r. godulska neonato-
logia posiada prestiżowy trzeci, najwyższy stopień re-
ferencyjności, co w praktyce oznacza możliwość lecze-
nia najciężej chorych noworodków i wcześniaków. 
Najmniejszy noworodek, którego udało się uratować 
w rudzkim szpitalu, ważył 410 g.  Joanna Oreł

Anna Karpińska
Przekonaj mnie, że to ty

Walka�o�szczęście�trwa�do�końca.�Nigdy�nie�wiesz,�jaki�
będzie�jej�finał.

Urszula� nie� potrafi� pozbierać� się� po� śmierci� męża,�
więc�Edyta,�świeżo�upieczona�maturzystka,�postanawia�
pomóc�matce�w�prowadzeniu�pensjonatu�nad�morzem.�
A� jednocześnie�próbuje�dać�sobie�czas�na�podjęcie�de-
cyzji,�co�zrobić�z�własnym�życiem.�Razem�stawiają�czoło�
niewiadomemu,� mimo� trudnej� przeszłości,� niełatwych�
wzajemnych� relacji� i� skrajnie� różnych� postaw� wobec�
świata.�

�Czy�Urszula�zawsze�wie,�co�jest�najlepsze�dla�córki?�Ile�
można�zrobić�w�imię�miłości�do�matki?�Poruszająca�opo-
wieść�o�życiu�dwóch�najbliższych�sobie�kobiet,�które�aby�
się�zrozumieć,�muszą�pokonać�długą�drogę.�To�również�
powieść�dla�kobiet�lubiących�nieoczekiwane�zwroty�akcji�
i�hiszpańskie�klimaty.�

Anna� Karpińska� (ur.� 1959)� –� ukończyła� politologię�
na�Uniwersytecie�Wrocławskim,�uczyła�studentów,�była�
dziennikarką,� wydawała� książki,� prowadziła� firmę� zaj-
mującą�się�szkoleniami�i�wdrażaniem�systemów�jakości.�
Ma�męża,�trójkę�dorosłych�dzieci,�synową,�zięcia�i�dwóch�
wnuków� –� Krzysia� i� Adasia.�Mieszka�w� Toruniu,� week-
endy�spędza�na�wsi,�przynajmniej�raz�w�roku�podróżuje�
gdzieś� dalej,� by� naładować� akumulatory.� Książki� pisuje�
przy�kuchennym�stole.�

|�Polecamy

ŚWIATOWE�DNI�MŁODZIEŻY�2016

Święto wiary i integracji

Na placu Jana Pawła II spotkali się przedstawi-
ciele Włoch, Francji, USA, Brazylii, Burkina Fa-
so, Ekwadoru oraz Polacy, którzy przez ostatnich 
kilka dni gościli w swoich domach pielgrzymów. 
Niedzielny koncert był zwieńczeniem pobytu piel-
grzymów w Rudzie Śląskiej, a poprzedził go prze-
marsz z parafii św. Wawrzyńca i Antoniego w Wir-
ku. – O imprezie dowiedzieliśmy się w parafii. Do 
Krakowa nie możemy pojechać ze względu na ma-
łe dzieci,  tak więc nie mogło nas tutaj zabraknąć. 
Takie spotkania są naprawdę potrzebne. Fajnie, że 
jest tak dużo młodzieży. Miło jest widzieć jak wiel-
bią Boga. Myślę, że dla naszego miasta goszczenie 
osób z tak wielu narodów to zaszczyt – podkreślała 
Justyna Puchalska z Wirku. 

Przez ostatni czas, kiedy to w naszym mieście 
gościło pół tysiąca pielgrzymów, mieli oni okazję 
poznać nasze miasto oraz region. –  Kochani,  je-
stem  szczęśliwa,  że  przyjechaliście  do  Rudy  Ślą-
skiej. Przez kilka dni cała Polska, Europa i świat 
jednoczą się, by obchodzić Światowe Dni Młodzie-
ży  – witała prezydent miasta Grażyna Dziedzic 
młodzież zgromadzoną na placu Jana Pawła II.

To� było� prawdziwe,�międzynarodowe� święto� radości� oraz� integracji,� które�
w�naszym�mieście�powoli�dobiega�końca,�a�przenosi�się�do�Krakowa.�W�nie-
dzielę� (24.07.)�na�rynku�w�Rudzie�Śląskiej�w�ramach�Światowych�Dni�Mło-
dzieży�odbyło�się�wspólne�muzyczne�spotkanie.�Na�scenie�wystąpili:�zespół�
„Vtorek� Band�&� International� Rock”,� rudzkie� schole� parafialne� oraz� zespół�
„Deus�Meus”�z�udziałem�Mietka�Szcześniaka.

I właśnie to, co większości z mło-
dych ludzi zapadnie w pamięć 
najbardziej, to spotkani 
podczas ŚDM ludzie. 
Nasi zagraniczni 
goście na każdym 
kroku powtarza-
li, że Światowe 
Dni Młodzieży 
2016 to jeden  
z najpiękniej-
szych momen-
tów w ich życiu.  
–  Polacy  są  bardzo 
mili  i  życzliwi.  W  Pol-
sce  jestem  po  raz  drugi. 
Pierwszy  raz  przyjechałem  ze 
szkoły rok  temu,  jednak  to nie  ten sam kli-
mat. Czas spędzony tutaj teraz jest najlepszy. Jest 
tylu młodych,  różnych narodowości,  jest  super – 
dzielił się swoim wrażeniami Marco z Włoch. 

„Dni diecezji” w naszym mieście koordynowa-
ne były przez parafię pw. św. Wawrzyńca i Anto-

niego oraz pw. 
św. Michała Ar-

chanioła. – Ostat-
nie  dni  są  dla  Rudy 

Śląskiej  historyczne.  
W  mojej  parafii  przebywają 

akurat Włosi,  którzy  wprowadzili  niesa-
mowitą radość, dużo pozytywnego krzyku. Myślę, 
że każda z parafii dzięki pielgrzymom została oży-
wiona. Jesteśmy niewyspani, jednak bardzo szczę-
śliwi  – mówił ksiądz Karol Płonka z parafii św. 
Michała Archanioła. – Nasi goście uczą nas spon-

taniczności.  Kiedy  ktokolwiek  się  ich  zapyta  jak 
się u nas czują, odpowiadają, że fantastycznie i że 
nie  spodziewali  się,  że  Polacy  są  tak  dobrymi 
ludźmi. Podkreślają, że w każdej chwili doświad-
czają naszej dobroci i gościnności. Bardzo im się 
podobają  także nasze „familoki” oraz  to, że  jest 
dużo zieleni – dodał.

 Młodzież na Światowe Dni Młodzieży do Kra-
kowa wyjechała w poniedziałek. Niektórzy piel-
grzymi dojadą później, bowiem ŚDM trwają do 
najbliższej niedzieli.

 Joanna Oreł, DR

Koncert był zwieńczeniem pobytu  
pielgrzymów w Rudzie Śląskiej.
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ELEKTROCIEPŁOWNIA ECO

Głos mieszkańców w sprawie ECO
Trzy dni, trzy różne dzielnice i mnóstwo rozmów. Tak w skrócie można podsumować cykl spotkań z ekspertami, którzy odpowiadali na py-
tania mieszkańców dotyczące elektrociepłowni ECO. Rudzianie dopytywali m.in. o to, jakie będą zasady działania instalacji ECO oraz jakie 
oni oraz miasto będą mieli korzyści z funkcjonowania elektrociepłowni.
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Eksperci odwiedzili Nowy Bytom, Chebzie oraz Rudę.

Elektrociepłownię, o której mowa, firma Ene-
ris planuje wybudować na działce pomiędzy 
Rudą, Chebziem a Nowym Bytomiem. Pierw-
szego dnia konsultacji eksperci rozmawiali  
m.in. z mieszkańcami Rudy (punkt konsultacyj-
ny uruchomiono przy ul. Wawelskiej). Podczas 
spotkania w plenerze mieszkańcy mogli wyra-
zić swoje poparcie lub obawy odnośnie inwe-
stycji, która ma być jedną z najnowocześniej-
szych tego typu. Ekologiczne Centrum Odzysku 
(ECO) to zaawansowana technologicznie elek-
trociepłownia, która może wytwarzać równo-
cześnie energię elektryczną, ciepło oraz chłód 
na bazie paliwa odnawialnego pochodzącego 
z odpadów resztkowych i osadów. – Od kiedy 
rozpoczęliśmy planowanie wybudowania elek-
trociepłowni ECO, choć jeszcze nie rozpoczęli-
śmy inwestycji, mamy świadomość, że musimy 
rygorystycznie przestrzegać wszelkiego rodzaju 
limitów i ograniczeń. Tego typu instalacje są tak 
ściśle kontrolowane i uregulowane, że nawet 
technicznie nie ma możliwości, by normy np. 
odnośnie przekroczenia emisji zostały przekro-
czone – tłumaczył w trakcie konsultacji Arka-
diusz Ociepka z Eneris na Śląsku. – Jesteśmy 
dużą i poważną firmą nastawioną na współpra-
cę z mieszkańcami, więc nie możemy sobie na to 
pozwolić – przekonywał. 

Z kolei podczas 
spotkania w punk-
cie konsultacyjnym, 
który drugiego dnia 
uruchomiono na 
osiedlu Kaufhaus, 
mieszkańcy nie 
ukrywali, że naj-
ważniejszą dla nich 
sprawą jest to, czy 
inwestycja ECO 
oznacza powstanie 
nowych miejsc pra-
cy. – To było pierw-
sze pytanie, które 
padło ze strony 
młodych mieszkań-
ców Rudy Śląskiej. 
Bo rzeczywiście elektrociepłownia ECO będzie po-
trzebowała pracowników – wyjaśnia Bartosz Le-
wicki, rzecznik Eneris.

Mieszkańcy pytali także o to, jak daleko od za-
budowań będzie oddalona instalacja. – Będzie to 
blisko kilometr, a do tego na dystansie tym wystę-
pują naturalne bariery ograniczające jak nasyp 
kolejowy czy Drogowa Trasa Średnicowa. Chcemy 
też wyjaśnić i uspokoić mieszkańców, że jest wiele 
miast, gdzie podobne instalacje znajdują się nie-

malże w centrum – począwszy od chyba wszystkim 
znanego Wiednia, kończąc na takich miastach  
w Polsce, jak Białystok, Bydgoszcz czy Poznań –  
wylicza Arkadiusz Ociepka.

Miejscem ostatniego punktu konsultacyjnego 
było Chebzie, gdzie m.in. na planszach mieszkań-
cy mogli, prócz samej instalacji, zobaczyć, że frag-
ment działki Eneris planuje przygotować na cele 
rekreacyjne dla rudzian. Prócz samych konsultacji 
w sprawie inwestycji ECO eksperci grupy Eneris 
spotkali się w ubiegłym tygodniu z przedstawicie-

lami zainteresowanych stowarzyszeń. Na 
tym jednak nie koniec. Niedawno bo-

wiem odbyło się pierwsze, inicja-
tywne spotkanie Lokalnego 

Forum Dialogu, a po pu-
blicznym wyłożeniu rapor-
tu oddziaływania na śro-
dowisko rozpoczną się 
formalne konsultacje. Ca-
ły czas mieszkańcy mogą 
także zgłaszać swoje pyta-

nia odnośnie inwestycji za 
pośrednictwem strony interne-

towej: www.eneris-rudaslaska.pl 
w zakładce kontakt.

dla seniora

Dzwonię i jadę
Fundacja Aktywni My realizuje pro-
jekt skierowany do mieszkańców Ru-
dy Śląskiej powyżej 60. roku życia.  
W jego ramach każda osoba spełnia-
jąca warunek wieku może zadzwonić 
i zgłosić potrzebę przejazdu do przy-
chodni, gabinetu specjalistycznego, 
urzędu czy domu kultury. O ustalonej 
godzinie senior zostanie przewiezio-
ny we wskazane miejsce bezpłatnym 
transportem.

– W czasie rozmów z osobami reprezentującymi 
przychodnie, urzędy, domy kultury i różne inne in-
stytucje dowiedzieliśmy się, że seniorzy oraz oso-
by niepełnosprawne często mają problem, by doje-
chać na rehabilitację, wydarzenia kulturalne czy 
dodatkowe zajęcia – mówi Kasia Kinder z Funda-
cji Aktywni My. – Dlatego przygotowaliśmy pro-
jekt „Dzwonię i jadę”, który polega na zapewnie-
niu bezpłatnego dojazdu takim osobom – informu-
je.  

Osoby zainteresowane usługą już teraz mogą 
zgłaszać zapotrzebowanie na transport pod nume-
rem telefonu 661-217-743. Przyjmującej zgłosze-
nie osobie trzeba podać: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania oraz ustalić kiedy i na jakiej trasie 
potrzebny jest przewóz. Zgodnie z ustaleniem we 
wskazanym dniu po zgłaszającą się osobę podje-
dzie bus oznaczony logo projektu. – Kierowcy bę-
dą do dyspozycji cztery razy w tygodniu po około 
trzy godziny – mówi Kasia Kinder. 

Do dyspozycji będą busy 20-, 18-, 9- i 6-osobo-
we. Z przewozu mogą korzystać zarówno osoby 
indywidualne jak i zorganizowane grupy, by wy-
brać się na koncert, festyn czy nawet na zakupy. 
Usługa odbywa się jednak wyłącznie na terenie 
Rudy Śląskiej. Organizatorzy zakładają, że pro-
jekt obejmie łącznie ok. 800 osób. Ze względu na 
ograniczenia w projekcie, przy zwiększonym za-
potrzebowaniu będzie obowiązywać kolejność 
zgłoszeń. Przedsięwzięcie będzie realizowane do 
1 października br.  Projekt „Dzwonię i jadę” jest 
adresowany do osób powyżej 60. roku życia, które 
między innymi z powodów ograniczonych możli-
wości transportowych, pozostają w domu i nie 
uczestniczą w życiu społecznym. AS
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Kolejna interwencja drogowa zgłoszona przez naszych Czy-
telników dotyczy braku przejść dla pieszych na ulicy Sien-
kiewicza w Wirku. Ulica Sienkiewicza to rejon, w którym 
największe natężenie ruchu pieszych i samochodów przypa-
da w czwartki, kiedy działa jedno z największych targowisk 
w regionie.

nia dodatkowego przejścia w propo-
nowanej lokalizacji – dodaje. 

Urzędnicy tłumaczą także, że zgod-
nie z przepisami przejście przez jezd-
nię w tym rejonie jest dozwolone na-
wet bez pasów i jest to zgodnie z prze-
pisami.  Arkadiusz Wieczorek, MB
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Kolejnego przejścia dla pieszych nie będzie | WIREK

– W każdy czwartek przejście przez 
ulicę jest tu właściwie niemożliwe – 
skarży się pani Krystyna. – Przejście 
dla pieszych wprawdzie jest na po-
czątku ulicy, ale dla osób starszych 
pokonanie tej odległości nie jest łatwe 
– tłumaczy Czytelniczka. – Dla młod-
szych te kilkadziesiąt dodatkowych 

REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

metrów, czy w miarę szybkie przejście 
przez ulicę jest proste. Dla osób w po-
deszłym wieku to daleko a przejście 
pomiędzy jadącymi samochodami jest 
niebezpieczne – dodaje.  

Z pytaniem o to, czy można przy tej 
ulicy stworzyć kolejne przejście dla 
pieszych w rejonie skrzyżowania z uli-

cą Kupiecką, zwróciliśmy 
się do Urzędu Miasta. – Te-
mat został omówiony pod-
czas ostatniego posiedzenia 
Komisji ds. Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, które 
odbyło się w 14 lipca 2016 
r. Członkowie Komisji wska-
zali, że w odległości ~50 
[m] od proponowanej loka-
lizacji, w rejonie budynku 

nr 1a, wyznaczone jest już w pełni 
oznakowane przejście dla pieszych – 
tłumaczy Barbara Mikołajek-Wałach, 
naczelniczka Wydziału Dróg i Mo-
stów Urzędu Miasta Ruda Śląska. – 
Ten niewielki dystans do pokonania 
nie uzasadnia konieczności wyznacze-

Bielszowicka czeka na remont | WIREK, BIELSZOWICE  

Uszkodzenia nawierzchni ulicy Bielszowickiej dają się poważnie we znaki.

Miasto już w 2013 roku skierowało 
wniosek do przedsiębiorcy górniczego 
o naprawę wspomnianego odcinka ulicy 
Bielszowickiej, ponieważ jej potrzeba wy-
nika z uciążliwych szkół górniczych. – Wy-
stępujące uszkodzenia zostały oznakowane 
na zlecenie przedsiębiorcy górniczego, 
jednakże z uwagi na konieczność przepro-
wadzenia remontu kanalizacji zlokalizo-
wanej w jezdni ulicy Bielszowickiej, termin 
realizacji zadania został przesunięty do 
2017 roku – tłumaczy Barbara Mikołajek-
Wałach, naczelniczka Wydziału Dróg 
i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska. 

Ponieważ uszkodzenia jezdni ulicy 
Bielszowickiej uległy w ostatnim czasie 
pogłębieniu, w czerwcu wystąpiono o 
pilne załatanie dziur mogących zagrażać 
bezpieczeństwu kierowców. Ponadto 
zwołano wizję w terenie, podczas której 
określono niezbędny zakres robót drogo-
wych.– Zgodnie z ustaleniami uszkodze-
nia zostaną usunięte w trybie awaryjnym 
przez fi rmę działającą na zlecenie przed-
siębiorcy górniczego – zapowiada Barba-
ra Mikołajek-Wałach.

Obecnie trwają prace projektowe zwią-
zane z opracowaniem dokumentacji budo-

Mieszkańcy ulicy Bielszowickiej zwrócili się do nas z prośbą o inter-
wencję w sprawie nawierzchni tej drogi. – Na odcinku od skrzyżowa-
nia z ulicą 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Wiejską nie da się jeździć. 
Koleiny i wybrzuszenia są już tak ogromne, że grozi to uszkodzeniem 
pojazdu – żali się nasz Czytelnik.
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wy trasy N-S na odcinku od ulicy Kokota 
do ulicy 1 Maja w rejonie węzła autostrado-
wego. I właśnie projekt budowy trasy N-S 

będzie obejmował przebudowę ulicy Biel-
szowickiej na odcinku od ulicy Wiejskiej 
do ulicy 1 Maja.  Arkadiusz Wieczorek

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym „Przechodzenie przez 

jezdnię poza przejściem dla pieszych 
jest dozwolone, gdy odległość od 

przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak 
skrzyżowanie znajduje się w odległości 
mniejszej niż 100 m od wyznaczonego 

przejścia, przechodzenie jest dozwolone 
również na tym skrzyżowaniu”. To oznacza, 

że w opisywanym miejscu przy ul. Kupieckiej 
nie trzeba przechodzić na pasach.

KRONIKA POLICYJNA
Zatrzymany za handel 
nielegalnym towarem 

56-letniego mężczyznę podejrzanego 
o handel nielegalnymi używkami zatrzy-
mali policjanci z Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Gospodarczą wspólnie z funk-
cjonariuszami katowickiej Izby Celnej. 
W mieszkaniu zatrzymanego znaleziono 
16 tysięcy sztuk papierosów bez polskich 
znaków akcyzy. Mężczyzna został już 
przesłuchany, a w najbliższym czasie usły-
szy zarzuty z Kodeksu Karnego Skarbowe-
go, dotyczące uszczupleń podatkowych. 
Skarb Państwa na zakwestionowanych pa-
pierosach stracił kilkanaście tysięcy zło-
tych. Zatrzymanemu rudzianinowi oprócz 
wysokiej grzywny grozi także do trzech lat 
więzienia.

Nieuczciwy wnuczek 
33-letniego mężczyznę podejrzewanego 

o doprowadzenie do niekorzystnego dys-
ponowania mieniem swojej babci zatrzy-
mali policjanci z komisariatu IV w Wirku. 
Wnuczek wykorzystał nieporadność i nie-
świadomość swojej babci namawiając ją 
do uwzględnienia go jako pełnomocnika 
do rachunku bankowego, na którym zgro-
madzony był dorobek jej całego życia. Na-
stępnie bez wiedzy i zgody babci przelał na 
swoje konto 250 tysięcy złotych. Pieniądze 
miały posłużyć między innymi do spłaty 
długów. Policji udało się odzyskać i zabez-
pieczyć 230 tysięcy złotych. Prokurator 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej przedstawił 
mężczyźnie zarzut przywłaszczenia mie-
nia. Zatrzymanemu 33-latkowi grozi teraz 
do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Poszukiwany listem gończym 
w rękach policji 

Marcin P. był poszukiwany ze względu 
na fakt ukrywania się przed wymiarem 
sprawiedliwości i organami ścigania. Po-
szukiwany jest skazany za liczne przestęp-
stwa kradzieży i włamania. Za skazanym 
zostało wydane 12 listów gończych oraz 
pięć kolejnych podstaw prawnych do jego 
zatrzymania. 32-letni rudzianin ukrywał się 
za granicą naszego kraju od początku roku. 
Od trzech dni przebywał jednak w Polsce, 
gdzie wpadł w ręce rudzkich kryminal-
nych. AW

Ulica Sienkiewicza jest trudna do pokonania.
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POMOC

Pomóżmy jej w walce – dla niej, dla męża i córki
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Izabela Neumann-Tarasiewicz mieszka w Nowym 
Bytomiu. Ma siedmioletnią córeczkę Zuzię oraz wspa-
niałego męża, z którym wspólnie pracuje w ośrodku 
odwykowym, pomagając młodym ludziom uzależnio-
nym od substancji psychoaktywnych. Teraz to ona po-
trzebuje wsparcia. – W dniu swoich urodzin, kiedy 
moja córka miała 1,5 roku, pierwszy raz dowiedziałam 
się, że mam nowotwór złośliwy i muszę jak najszybciej 
poddać się operacji – mówi pani Iza, która w tym cza-
sie w mieście nie otrzymała żadnej pomocy ze strony 
lekarzy. Leczenie rozpoczęła wyłącznie z własnej ini-
cjatywy, a ratunek znalazła w Bytomiu. – Przeszłam 
mastektomię, chemioterapię, a w czasie chemii neutro-
penię – dodaje.

Po wielu ciężkich chwilach, z zaciśniętymi pięścia-
mi, pani Izie udało się zwalczyć chorobę, jednak pro-
blemy dopiero się zaczęły. Miesiąc po zakończeniu 
terapii, zachorował mąż pani Izy – zdiagnozowano 

Środki można wysyłać na subkonto Fundacji 
Alivia o numerze: 24 2490 0005 0000 4600 5154 
7831 (w tytule przelewu wpisując: Darowizna dla 
IZABELA NEUMANN-TARASIEWICZ 110279) bądź 

bezpośrednio poprzez program Skarbonka htt ps://
skarbonka.alivia.org.pl/izabela-neumann-tarasiewicz  

lub na zrzutka.pl/7fa98v.

Pani Iza (na zdjeciu z córką Zuzią) jest wdzięczna za każdą pomoc i wsparcie.

u niego chorobę autoimmunologiczną w zaawansowa-
nym stadium, nie do wyleczenia. Chorobę można je-
dynie spowolnić, a jedynym ratunkiem jest przeszczep 
wątroby. Rodzina powoli uczyła się żyć ze schorzenia-
mi, gdy w 2015 roku rudzianka po raz kolejny usłysza-
ła od lekarzy diagnozę – wieloogniskowy nowotwór 
złośliwy piersi lewej, z przerzutami do węzłów chłon-
nych z największym stopniem złośliwości.

– Przeszłam kolejną operację – radykalną mastek-
tomię. Zakończyłam właśnie cotygodniową chemiote-
rapię – 15 cykli, zmagam się z uciążliwymi skutkami 
ubocznymi leczenia, kolejny raz wypadły mi włosy, bo-
rykam się z bólem, wycieńczeniem organizmu, nie 
mam siły fi zycznej i psychicznej – tłumaczy pani Iza.

Głównym problemem, który stanowi opór w walce 
z nowotworem, jest niedobór odporności organizmu, 
spowodowany ciągłym, intensywnym leczeniem, 
a także typ nowotwora złośliwiego, który jest potrój-

nie ujemny. Jednak pani Iza postanowiła 
się nie poddawać – obecnie znalazła spo-
sób na wzmocnienie swojego organizmu 
pod postacią immunoterapii, która pro-
wadzona jest najbliżej w Niemczech, 
a taki wyjazd wymaga ogromnych nakła-
dów fi nansowych. Dodatkowo pani Iza 
jest pod stałą kontrolą lekarzy w celu za-
pobiegania nawrotowi choroby.

– Czuję się obdarta z kobiecości. Choć wiem, że teraz 
najważniejsze jest zdrowie, trudno jest spoglądać w lu-
stro i widzieć siebie łysą, czując ból, osłabienie, niesamo-
dzielność – z trudem wyrzuca z siebie pani Iza. – Jednak 
w trudnych chwilach myślę o córce, chcę dla niej wal-
czyć. Tym bardziej, że źle znosi moją chorobę. Teraz jest 

w szpitalu – nie chce jeść, pić. Nie wiemy, czy to wszystko 
na tle nerwowym, czy coś dzieje się z jej organizmem. 
Moim wielkim marzeniem jest, by nie zostawić córki sa-
mej – dodaje. Pani Iza jest podopieczną Fundacji Onkolo-
gicznej Alivia, w której prowadzone jest subkonto dla 
rudzianki. Można także pomóc przez zrzutkę.pl.  MB

Pani Iza właśnie w najtrudniejszych momentach musi wykazać się największą siłą i wolą walki. Walczy dla męża i przede wszystkim dla córeczki – jej prze-
ciwnikiem jest rak. Choć na co dzień w swojej pracy pomaga innym, tym razem to ona potrzebuje pomocy. Co możemy dla niej zrobić?

REKLAMA

Polisa na beztroskie wakacje!
Chcesz mieć gwarancję prawdziwego odpoczynku i spokoju podczas wakacyjnego wyjazdu? 
Zadbaj o to wcześniej. O czym warto pamiętać i przed czym się zabezpieczyć radzi Wojciech Nawrocki 
z agencji Humanic Ubezpieczenia oferującej ubezpieczenia Warty.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu 
Decydując się na wyjazd wakacyjny czy na-
wet weekendowy, oprócz wsparcia sąsiadów, 
którzy wpadną podlać kwiaty i nakarmić 
rybki, warto pomyśleć o zabezpieczeniu się 
przed skutkami ewentualnych przykrych nie-
spodzianek. 

Od kradzieży i huraganu
W czasie wakacji zdarza się nawet do 30% 
więcej włamań i kradzieży w domach niż 
przez pozostałą część roku. Prawie codzien-
nością stały się też w tym czasie anomalie 
pogodowe tj. wichury, powodzie a nawet trą-
by powietrzne. Najlepszym zabezpieczeniem 
i to nie tylko podczas wakacji, ale przez cały 
rok, jest dobra polisa mieszkaniowa. Są ofer-
ty, jak np.  WARTA DOM KOMFORT PLUS, 
które pozwalają nam ubezpieczyć praktycz-
nie wszystko – od sprzętu elektronicznego, 
poprzez kosztowności i dzieła sztuki, pozo-
stawione na tarasie meble ogrodowe i narzę-
dzia (np. kosiarki), aż po drzewka w ogródku 
i to co chowamy w garażu. Co ważne, mając 
tę polisę możemy liczyć na natychmiastową 
pomoc Warty w sytuacjach awaryjnych. Jeśli 
złodziej uszkodzi zamek w drzwiach, Warta 
przyśle ślusarza, a jeśli szalejąca wichura 
zerwie nam rynnę, zorganizuje usługę deka-

rza, który ją zabezpieczy. I nawet nie trzeba 
będzie wracać z wyjazdu. Wystarczy zosta-
wić zaufanej osobie klucze i pełnomocnic-
two do podejmowania decyzji w sprawach 
związanych z nieruchomością. 

Od zalania sąsiada
Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy nasza 
polisa mieszkaniowa zawiera ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej. Będzie ono 
bezcenne, gdy np. pod naszą nieobecność 
pęknie rura i zalejemy sąsiada. Ale to nie 
wszystko. Ponieważ w Warcie polisa OC 
działa też poza domem, może się przydać, 
gdy nasze dziecko, jeżdżąc na rolkach, 
uszkodzi czyjś samochód lub przypadkowo 
zbijemy umywalkę w wynajmowanym apar-
tamencie w Polsce lub za granicą.

Od zagubionej walizki
Zagubiona walizka to jedna z tych 
niespodzianek, które skutecznie 
potrafi ą zepsuć każdy wyjazd. Za 
niewielką dopłatą do polisy 
mieszkaniowej można dokupić 
w Warcie ubezpieczenie baga-
żu i na dwanaście miesięcy 
zabezpieczyć całą rodzinę  
na wypadek utraty nie tyl-
ko bagażu, ale także zabie-

ranego ze sobą sprzętu sportowego i elek-
tronicznego, takiego jak kamera, tablet 
czy laptop.
I zatroszcz się o zdrowie swoje i swoich 

bliskich
Przed każdym wyjazdem trzeba zadbać 
o polisę turystyczną. Szczególnie, gdy je-
dziemy za granicę, gdzie nawet drobna 

Chcesz dowiedzieć się 
więcej?
Zadzwoń: 

tel. 32 307-15-14
lub przyjdź do agencji 

ubezpieczeniowej 
Humanic Ubezpieczenia 

pl. Jana Pawła II 3a 
w Rudzie Śląskiej

porada medyczna, 
zakup leków lub 

środków opa-
trunkowych to 
koszty, które 

mogą znacz-
nie nadszarp-
nąć wakacyj-

ny budżet.
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Już 13 sierpnia podczas imprezy „Po sąsiedzku” 
odbędą się pierwsze wybory Miss Wakacji w Ru-
dzie Śląskiej. W zabawie mogą wziąć udział 
dziewczyny od 16. roku życia (do 18. roku życia za 
zgodą rodziców). Nie trzeba być mieszkanką Rudy 
Śląskiej, wystarczy tylko chcieć bawić 
się razem z nami 

Dziewczyny zaprezentują się w czte-
rech wyjściach, m.in. w strojach sporto-
wych i kostiumach kąpielowych. Jury 
wybierze Miss Wakacji oraz Wicemiss. 
Swoją Miss wybierze także publiczność. 
Dla wszystkich uczestniczek konkursu 
przewidziane są atrakcyjne nagrody rze-
czowe, wśród których nie zabraknie 
atrakcyjnego wyjazdu. Jedna z naszych 
kandydatek otrzyma także specjalną 
przepustkę do udziału w konkursie Miss 
Śląska i Moraw organizowanego od lat 
przez Agencję Gabriela Models. 

Aby zgłosić się do konkursu wystar-
czy wysłać wiadomości pod adres mis-
swakacji2016@gmail.com i w tytule 
wiadomości podać swoje imię i nazwi-
sko. W wiadomości zwrotnej kandydat-
ka otrzyma formularz zgłoszeniowy 
i szczegółowy regulamin konkursu. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 
sierpnia. 

Impreza podczas której wybierzemy 
Miss Wakacji odbędzie się w parku 

MISS WAKACJI 2016

Zostań Miss Wakacji
WYNAJEM SCENY

• o wymiarach 6x8 m

• nowej 

• z zadaszeniem

• z wymaganymi atestami

• z transportem

• szybki montaż (60 min)

MOŻLIWOŚĆ WYNAJMU SAMEJ SCENY LUB KOMPLEKSOWEJ 
OBSŁUGI IMPREZY Z NAGŁOŚNIENIEM ORAZ OŚWIETLENIEM - 

CENA DO UZGODNIENIA

ZADZWOŃ: 512 295 227 lub 32 248 60 97512 295 227 lub 32 248 60 97

ZAPLANUJ Z NAMI IMPREZĘ

Aquadrom stawia na multi – relaksują, 
bawią, dbają o zdrowie i pomagają!

LATO Z AQUADROMEM
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W sobotę w Aquadromie rozegrano turniej charytatywny.

Mają milion pomysłów na minutę – w ten sposób chcą najlepiej wykorzystać 
obiekt oraz spełnić oczekiwania odwiedzających. Park wodny Aquadrom 
w tym roku przeniósł tropiki do Rudy Śląskiej, otwierając ogólnodostępną 
plażę, jednak na tym wakacyjne inicjatywy się nie kończą. Na co jeszcze mogą 
liczyć odwiedzający?

Strzelnica 13 sierpnia od godziny 16 do 20. Na 
publiczność czekać będzie wiele atrakcji muzycz-
nych, konkursów i niespodzianek a także stoiska 
gastronomiczne i atrakcje dla najmłodszych. 

 Arkadiusz Wieczorek

Choć półmetek wakacji już za nami, załoga Aqu-
adromu nie odpoczywa, wprowadzając do swojej 
oferty kolejne urozmaicenia. 

– Zachęcamy do tego, by spędzać u nas czas wolny. 
Aquadrom to miejsce gdzie można odpocząć, świetnie 
się bawić, zażyć trochę ruchu – podkreśla Marta Ma-
lik, wiceprezes Aquadromu.

Jedną z nowych atrakcji parku, jedyną taką w Ru-
dzie Śląskiej, jest ogólnodostępna, bezpłatna plaża, 
która ma być nie tylko gratką dla fanów siatkówki pla-
żowej, ale także miejską oazą dla wielbicieli kąpieli 
słonecznych w nadmorskiej scenerii. Warto nadmie-
nić, że plaża „żyje”, a potwierdzeniem tego są imprezy, 
które odbyły się i odbędą przy Aquadromie. 

– W każdą sobotę zapraszamy na letnie kino plene-
rowe, którego repertuar tworzymy wraz z rudzianami. 
Trzy emisje mamy już za sobą, a frekwencja pozytyw-
nie nas zaskoczyła. W najbliższą sobotę, 30 lipca, wy-
świetlimy fi lm „Jeszcze dalej niż pólnoc”– mówi Mar-
ta Malik. – Dodatkowo zaangażowaliśmy animatorów, 
którzy w każdą sobotę organizują czas dzieciakom od-
wiedzającym plażę wraz z rodzicami – dodała.

Na tym atrakcje się nie kończą. Z uwagi na to, że 
„planszówki” doczekały swego renesansu, w Aqua-
dromie planowana jest także inna, wyjątkowa impre-
za, która ma utwierdzić w przekonaniu, że gry kompu-
terowe czy komórkowe aplikacje nie są tak ekscytują-
ce, jak te „face to face”. 

– Już 30 lipca odbędzie się u nas Festiwal Gier 
Planszowych, który dedykowany jest osobom w każ-
dym wieku. Przygotowujemy gry zarówno dla dzieci 
jak i takie, które przyniosą wiele frajdy dorosłym. Na 
plaży natomiast staną gry wielkoformatowe – zapo-
wiada Agnieszka Piekorz, rzecznik prasowy Aquadro-
mu. 

W najbliższym czasie, bo już 3 września, Aqua-
drom stanie się także miejscem gali fi nałowej Miss 

Lata Dziennika Zachodniego, która w zależności od 
pogody odbędzie się na plaży bądź, wzorem ostatniego 
pokazu mody, w spłyconej niecce jednego 
z basenu Strefy Sportu. Natomiast jesień w Aquadro-
mie minie ze zdrowotnym akcentem. Na terenie obiek-
tu będzie można zadbać o własne zdrowie i spotkać się 
z wieloma ekspertami różnych dziedzin medycyny. 
Na profi laktyce jednak się nie kończy. W ubiegłą sobo-
tę spółka po raz pierwszy zaangażowała się w akcję 
charytatywną wspierając dzieci z chorobą nowotworo-
wą. Zorganizowano Turniej Charytatywny Siatkówki 
Plażowej dla Iskierki, w którym wystartowały drużyny 
reprezentujące różne grupy społeczne Rudy Śląskiej 
i nie tylko. – Środki zebrane podczas turnieju zostaną 
przekazane na wypoczynek podopiecznych Iskierki 

w ramach akcji „Wakacje 2016”. Chcemy coraz ak-
tywniej dawać coś od siebie i włączać się w pomoc 
charytatywną – podkreśla Marta Malik – Jesteśmy 
niezwykle wdzięczni naszym Klientom oraz Partne-
rom, gdyż od 3 lipca udało się zebrać 10 875,50 zł – 
dodaje Marta Malik.

Przez całe wakacje można brać udział w akcji 
„Konkursowe Lato w Aquadromie”. Wystarczy reje-
strować paragony w Biurze Obsługi Klienta.

– Osoba, która w danym tygodniu zarejestruje pa-
ragony na najwyższą kwotę, wygrywa Voucher do jed-
nego z naszych Partnerów. Nagrodą miesiąca nato-
miast jest samochód z pełnym bakiem na weekend – 
dodaje Agnieszka Piekorz.

 Magdalena Buchta

Aquadrom stawia nie tylko na odpoczynek 
i dobrą zabawę. W ubiegłą sobotę przy 
parku wodnym odbył się Charytatywny 

Turniej Siatkówki Plażowej, który wspomógł 
Fundację Iskierka, natomiast jesień minie 
pod hasłem: „Profi laktyka”. Odwiedzający 
będą mogli skorzystać z porad specjalistów 

i zadbać o swoje zdrowie.
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Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary prezentują 
Anna Włodarczyk i Adam Gruca

1. np. ciąg
2. np. chusteczka do nosa
3. np. maszynka do mielenia mięsa
4. np. bażant
5. np. stojak
6. np. leśniczy
7. np. pielęgniarka

Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Śląska Krzyżówka” emitowanym na antenie Radia 
Piekary. Słuchacze mogą sprawdzić swoją znajomość śląskich wyrazów, a przy okazji wygrać atrak-
cyjne nagrody. Hasło krzyżówki z „Wiadomości Rudzkich” jest jednocześnie jednym z haseł „Śląskiej 
Krzyżówki” w Radiu Piekary, którą będziecie mogli rozwiązać podczas programu na żywo dzwoniąc 
do studia Radia Piekary w niedzielę, 31 lipca, o godzinie 18.10. 

JEDNO HASŁO – SZANSA NA DWIE NAGRODY 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród na antenie Radia Piekary, SMS-a z rozwiązaniem krzyżów-
ki należy wysłać pod nr 71100 w treści wpisując hasło: piekary. + hasło krzyżówki. Nagroda to 
parasol Radia Piekary. Aby wziąć udział w losowaniu nagród dla Czytelników „Wiadomości Rudz-
kich” SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 71100 w treści wpisując wiad. 
+ hasło krzyżówki. Nagroda to płyta CD ze śląskimi przebojami. Na rozwiązanie czekamy do 
30 lipca. Koszt SMS-a 1,23 zł/brutt o.

– Jak zaczęła się Twoja muzyczna droga?
– Choć to dziwnie zabrzmi, zacząłem od śpiewa-

nia na ławce w parku. Takie były początki, kiedy 
nauczyłem się grać na gitarze. W latach 70. założy-
liśmy z kolegami pięcioosobowy zespół muzyczny 
o nazwie FRESK, który działał przy zakładzie 
Transgór Bytom, gdzie wówczas pracowałem. Tam 
śpiewałem i grałem na gitarze. W tym czasie pisa-
łem również polskie teksty do anglojęzycznych 
przebojów. Graliśmy wspólnie dosyć długo, ale w 
latach 80.-90. dwóch członków zespołu wyjechało 
na zachód i zespół zakończył działalność. Przez ja-
kiś czas działałem solowo, grywając na rodzinnych 
imprezach.  Później spotkałem dawnego kolegę z 
zespołu i postanowiliśmy założyć duet o sprawdzo-
nej nazwie FRESK, ale z czasem wróciłem do solo-
wych występów. Wtedy na mojej drodze pojawił się 
Adam Krawczyk, który zauważył mnie na jednej z 
imprez i zachęcił do śpiewania i pisania własnej 
muzyki. Ze strony Adama i jego rodziny do dzisiaj 
mam ogromne wsparcie, dzięki któremu doszedłem 
do  miejsca, w którym jestem. Przy tworzeniu mo-
ich utworów bardzo pomaga mi Andrzej Skaźnik 
oraz wielu wspaniałych ludzi, za co jestem im 

wdzięczny, bo sam nie mam wykształcenia muzycz-
nego i bez rad oraz pomocy przyjaznych mi osób 
nie miałbym żadnych szans na tej muzycznej dro-
dze. 

– Wielu ludzi pomaga Ci więc przy tworzeniu 
pierwszej płyty, bo podjąłeś już decyzję o jej po-
wstaniu.

– Wiedziałem, że kiedyś musi zakończyć się etap 
śpiewania na imprezach okolicznościowych. Mniej 
więcej trzy lata temu zaczęła we mnie kiełkować 
potrzeba uwieńczenia tych lat grania i śpiewania, 
a w moim odczuciu płyta będzie najlepszym podsu-
mowaniem tego etapu działalności. Dla mnie śpie-
wanie to pasja, dlatego chcę dzielić się nią nie tylko 
na koncertach, ale także w tej formie. 

– Jaka będzie ta płyta? Co chcesz na niej poka-
zać? 

– Moja płyta to przekrój mojego życia. Każda 
piosenka mówi o czymś co było i co przeżyłem. 
Niektóre piosenki mówią o konkretnych osobach, 
miejscach lub sytuacjach. Mam nadzieję, że słucha-
cze znajdą na niej również odniesienia do swoich 
osobistych przeżyć. 

– Na scenie pojawiłeś się ostatnio z córką San-

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Chcę dzielić się moją pasją
W naszym cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” przedstawiamy Joachima Koja, który choć od lat związany jest z muzyką, na śląskim rynku stawia 
swoje pierwsze kroki. 

Fo
to
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drą. To był jednorazowy akcent, czy zapowiedź 
wspólnego śpiewania?

– Mam dwie córki, które pięknie śpiewają. Iza 
jest już mamą i ma inne obowiązki, a Sandra już 
kiedyś śpiewała ze mną. Niestety przyszedł mo-
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ment, w którym zrezygnowała ze względu na inne 
życiowe plany. Udało mi się ją namówić na wspól-
ny występ i mam taką cichą nadzieję, że powróci ze 
mną na stałe, a później będzie kontynuowała moją 
pasję samodzielnie.  Arkadiusz Wieczorek

REDAKCJA GAZETY
„Wiadomości Rudzkie”

ul. Niedurnego 36
41-709 Ruda Śląska

tel. 32 248 60 97

sklep.wiadomoscirudzkie.pl

U nas kupisz płyty 
ze śląskimi szlagrami!

Joachim Koj wraz z córką Sandrą, która również śpiewa.
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– Cieszę się, że nasza inicjatywa została 
odebrana z takim dużym zainteresowaniem – 
mówi Józef Osmenda, przewodniczący Rady 
Seniorów. – To dowód na to, że Rada Senio-

rów jest potrzebna w Rudzie Śląskiej jako or-
gan wychodzący naprzeciw potrzebom star-
szej części społeczeństwa i efektywnie wypeł-
niający swoje zadania – mówi.

Posiadaczem Rudzkiej Karty Seniora 60+ 
może zostać każdy, kto ukończył 60 lat 
i mieszka w Rudzie Śląskiej. Posiadacze karty 
mogą korzystać ze zniżek i specjalnych usług 
przygotowanych przez partnerów projektu np. 
w obszarze ochrony zdrowia, kultury, rekre-
acji, czy edukacji. Aby otrzymać kartę należy 
zgłosić się osobiście wraz z dokumentem toż-
samości do Wydziału Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska (plac 
Jana Pawła II 6, pok. 312) w godzinach pracy 
urzędu. Karta zostanie wydana „od ręki”, 
w dniu złożenia wniosku, po jego pozytywnej 
weryfi kacji. Dokument może odebrać wnio-
skodawca, bądź – na podstawie dowodu oso-
bistego – osoba pełnoletnia wskazana we 
wniosku przez wnioskodawcę.

Wzór wniosku znajduje się w Biurze Obsłu-
gi Mieszkańców (parter budynku Urzędu Mia-
sta przy placu Jana Pawła II 6) oraz w Wydzia-
le Zdrowia i Spraw Społecznych (pokój 312). 
Formularz można pobrać także ze strony inter-
netowej www.rudaslaska.pl. Znajduje się on 
w zakładce „Rudzka Karta Seniora 60+”.

– Wciąż zapraszamy do partnerstwa kolejne 
instytucje publiczne i osoby prywatne z całej 
Polski – mówi Mirosława Gamba, naczelnik 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 
– Partnerem programu może zostać każdy, kto 
chce wesprzeć rudzkich seniorów poprzez za-
oferowanie im specjalnych usług i zniżek – do-
daje. Program ma charakter otwarty. Każdy, 
kto chce zostać partnerem, może przystąpić do 

udziału w systemie zniżek w dowolnym czasie 
i na dowolny okres. – Partner programu sam 
określa wysokość ulg, zniżek lub świadczeń 
oferowanych seniorom – tłumaczy Mirosława 
Gamba.

– Informacja o ofercie, dane teleadresowe 
fi rmy oraz jej logo są umieszczane na stronie 
internetowej miasta – informuje Swietłana 
Kopeć, koordynator projektu. – Myślę, że jest 
to dobra reklama – dodaje. Lokale i obiekty 
partnerów są oznakowane naklejką promocyj-
ną, informującą o honorowaniu karty. Zniżki, 
które zaoferowano do tej pory, dotyczą raba-
tów m.in. na usługi w gabinetach kosmetycz-
nych i fryzjerskich, uzdrowiskach, gabinetach 
stomatologicznych i optycznych oraz restau-
racjach.

Podmioty zainteresowane partnerstwem 
muszą wypełnić deklarację przystąpienia do 
programu, a następnie dostarczyć ją do Urzę-
du Miasta Ruda Śląska lub przesłać mailem na 
adres: zdrowie@ruda-sl.pl, bądź faksem pod 
numer 32 248-73-48. Deklarację można po-
brać na stronie internetowej www.rudaslaska.
pl, w Biurze Obsługi Mieszkańców 
(pl. Jana Pawła II 6, parter) lub w Wydziale 
Zdrowia i Spraw Społecznych (pokój 312). 
Dodatkowe informacje udzielane są przez 
wspomniany Wydział pod numerami telefonu 
32 244-90-00 wew. 3122, 3121. Pytania moż-
na też zadawać drogą elektroniczną – e-mail: 
zdrowie@ruda-sl.pl.

 AS

Już ponad 700 osób odebrało Rudzką Kartę Seniora 60+. Dzięki niej osoby starsze objęte są systemem zniżek na usługi za-
proponowane przez partnerów programu. Rabaty zaoferowało już 40 podmiotów. Miasto stara się o pozyskanie kolejnych 
partnerów. Rudzka Karta Seniora 60+ funkcjonuje od 1 czerwca br. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Rada Seniorów.

Seniorzy już korzystają ze zniżek

Ruda Śląska liderem w pozyskiwaniu środków unijnych. W opublikowanym w „Rzeczpospolitej” rankingu miasto znalazło się najwyżej spośród śląskich po-
wiatów grodzkich. Jednocześnie Ruda Śląska zanotowała, jak to ujęła „Rzeczpospolita”, najbardziej spektakularny awans w rankingu ogólnym samorządów. 
W ubiegłorocznym tego typu zestawieniu miasto plasowało się na 52. miejscu, a w tym roku awansowało o 18 pozycji.  

Rekordowy awans
– Takie zestawienia, gdzie miasto pnie się 

górę, zawsze cieszą. To też jeden z dowodów na 
to, że ciężka i wytężona praca, którą w ostat-
nich latach wykonaliśmy, by wyprowadzić fi -
nanse miasta na prostą, przynosi efekty. Jest to 
widoczne szczególnie w kontekście środków 
unijnych. Wypracowane oszczędności pozwoli-
ły przygotować się nam solidnie na nową per-
spektywę fi nansową – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic – Oczywiście nie popadamy 
w hurraoptymizm. Musimy pamiętać, że do 
wszelkich rankingów należy podchodzić ostroż-
nie, bo i tak ostatecznie to, jak się żyje w danym 
mieście, oceniają sami mieszkańcy – dodaje.

Autorzy rankingu przygotowanego przez 
„Rzeczpospolitą” podkreślają, że ma on na celu 
wskazać te miasta, które uzyskują najlepsze 
wyniki pod względem zrównoważonego roz-
woju. Stąd pod ocenę brane były różne obszary 
funkcjonowania samorządów, takie jak: umie-

jętność pozyskiwania dochodów, polityka wy-
datkowa, dyscyplina budżetowa, zwiększanie 
udziału obywateli w decydowaniu o mieście, 
edukacja, wspieranie rynku pracy i przedsię-
biorczości.

W kontekście skoku Rudy Śląskiej w klasy-
fi kacji „Rzeczpospolita” napisała o „najbar-
dziej spektakularnym awansie”. W zestawieniu 
obejmującym 2015 r. miasto znalazło się bo-
wiem na 34. miejscu wśród miast na prawach 
powiatu, a jeszcze w ubiegłym roku było to 
52 miejsce. – Porównując aktualne i wcześniej-
sze zestawienia widać, że lepiej niż ostatnio 
oceniona została sytuacja fi nansowa miasta. 
Potwierdzeniem tego są rosnące z roku na rok 
dochody i wydatki budżetowe. Rok 2015 był 
pod tym względem rekordowy – ocenia Graży-
na Dziedzic.  

Obok rankingu samorządów dziennikarze 
„Rzeczpospolitej” przygotowali również zesta-

wienie oceniające umiejętności samorządów 
w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej. 
Tu w gronie miast na prawach powiatu Ruda 
Śląska sklasyfi kowana została na 17. miejscu 
(awans o 31 pozycji), najwyżej wśród miast na 
prawach powiatu woj. śląskiego.

– To ocena naszej aktywności w staraniu się 
o środki unijne, gdzie jesteśmy prymusem w ca-
łym województwie. W ubiegłym roku zdobyli-
śmy pieniądze jeszcze z poprzedniego unijnego 
rozdania, m.in. na rewitalizację basenu letnie-
go, przebudowę ul. Tunkla, czy przebudowę 
mostu przy ul. Poniatowskiego. Złożyliśmy też 
pierwsze wnioski na dofi nansowanie z progra-
mów unijnych na lata 2014-2020 – wylicza wi-
ceprezydent Michał Pierończyk. 

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich miesię-
cy miasto złożyło 21 wniosków na łączną kwo-
tę dofi nansowania ponad 172 mln zł, a niespeł-
na dwa tygodnie temu władze miasta podpisały 

umowę na dofi nansowanie kwotą 136 mln zł 
budowy dwóch odcinków trasy N-S.

Ostatnim zestawieniem opublikowanym przez 
„Rzeczpospolitą” był ranking innowacyjnych 
miast. Tu pod uwagę brana była m.in. liczba dar-
mowych hot-spotów, zasięg darmowego Interne-
tu, czy wprowadzone w mieście rozwiązania mo-
bilne. Niestety, tu miasto znalazło się na 50. miej-
scu. – Wiemy, że na tym polu jest wiele do zrobie-
nia, ale poczyniliśmy już pierwsze kroki, by to 
poprawić. Pozyskaliśmy środki na projekt wirtu-
alne zabytki, a miejska biblioteka otrzymała dofi -
nansowanie na rozwój usług cyfrowych. Przypo-
mnę, że od lipca na trzech liniach w naszym mie-
ście kursuje 12 nowych autobusów wyposażonych 
m.in. w WI-FI i ładowarki do telefonów komórko-
wych – wylicza prezydent Dziedzic.  – Obiecuję, 
że w przyszłym roku w tym rankingu również za-
notujemy „najbardziej spektakularny sukces” – 
deklaruje.  TK

Karta cieszy się zainteresowaniem wśród seniorów.
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Budowa restauracji będzie kosztowała blisko 
730 tys. zł. Obiekt ma mieć dwie kondygnacje  
z dużymi przeszkleniami umożliwiającymi ob-
serwację terenu ośrodka. W ramach inwestycji 
na skarpie od strony zieleni powstanie także ta-
ras, na którym będzie można urządzić ogródek 
letni.

Aktualnie wykonywany jest strop nad częścią 
parterową budynku. – Za nami roboty funda-
mentowe. Wzniesiono już też ściany parteru oraz 
wykonano słupy żelbetowe podtrzymujące strop. 
W najbliższym czasie powstaną ściany pierwsze-
go piętra oraz dach. Tym samym ukaże się bryła 
budynku, który, jak przewiduje projekt, będzie 
częściowo wbudowany w przyległą skarpę – in-
formuje Roman Sebesta z Wydziału Inwestycji 
UM. Prace przy realizacji inwestycji powinny 
zostać zakończone do listopada br.

Na koniec sierpnia br. zaplanowano zakończenie 
budowy toru rowerowego przy Burloch Arenie. 
Trasa ma 800 m długości i 2 m szerokości. Wykona-
na została z nawierzchni szutrowej i powiązana czę-
ściowo z istniejącą już wyasfaltowaną drogą we-
wnętrzną. – Inwestycja została już wytyczona geo-
dezyjnie i jest wykonana w części biegnącej po 
„koronie” Burloch Areny. Następnym etapem bę-
dzie montaż barier ochronnych, które będą zamon-
towane w miejscach newralgicznych przy skarpie 
ośrodka – tłumaczy Roman Sebesta. – Ze względu 
na potencjał, jaki daje nam ukształtowanie terenu, 
zlecono też opracowanie koncepcji wykonania sin-
gletrack’ów wraz z pumptrackiem. Te inwestycje 
pozwolą nam w pełni wykorzystać teren ośrodka 
sportowego – mówi Sebesta. Koszt tej inwestycji 
ma wynieść blisko 110 tys. zł. – Z każdą nową inwe-
stycją ośrodek w Orzegowie staje się coraz bardziej 

popularną atrakcją – 
podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic. – 
Do rolkarzy, łyżwia-
rzy, rugbistów, czy 
biegaczy będą teraz 
mogli dołączyć rowe-
rzyści. Jestem pewna, 
że tor będzie cieszył 
się ogromną popular-
nością, podobnie jak 
restauracja. Buduje-
my ją z myślą o oso-
bach, które trenują na 
Burlochu oraz rodzi-
cach czekających na 
swoje pociechy – wy-
jaśnia. 

Przypomnijmy, że 
pierwszy etap rewita-
lizacji ośrodka zakończył się w pierwszej połowie 
2014 roku i kosztował 4,5 mln zł. Dzięki niemu  
w Rudzie Śląskiej powstało jedno z najlepszych  

800-metrowy tor do jazdy terenowej na rowerze oraz dwukondygnacyjna restauracja z tarasem powstają przy ośrodku rekreacyjno-sportowym Burloch 
Arena w Rudzie Śląskiej. Na budowie prace idą pełną parą. Koszt obu inwestycji to ponad 830 tys. zł. – Z nowych obiektów będzie można korzystać już jesie-
nią – zapowiada prezydent Grażyna Dziedzic.

Burlochowe inwestycje

Powstająca przy Burloch Arenie  
restauracja będzie kosztowała miasto około 730 tys. zł.

Obecnie trwają już prace termomodernizacyjne 
w Miejskim Przedszkolu nr 30 w Bielszowicach. Za-
kres inwestycji obejmuje m.in. docieplenie ścian i da-
chu, częściową wymianę stolarki okiennej oraz drzwi 
zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrze-
wania, remont schodów zewnętrznych i parkietów 
w salach, montaż platformy dla niepełnosprawnych, 
montaż oświetlenia zewnętrznego oraz wymianę in-
stalacji odgromowej. Całość robót będzie kosztowała 
blisko 800 tys. zł., a jej zakończenie planowane jest 
na koniec października br.

Termomodernizacja zostanie przeprowadzona 
również w Miejskim Przedszkolu nr 31 w Bykowi-
nie. – Oprócz docieplenia ścian zewnętrznych elewa-
cji zostanie wymienione m.in. pokrycie dachowe wraz 
z odwodnieniem, stolarka okienna i drzwiowa, a tak-
że instalacja centralnego ogrzewania – informuje 
Janusz Podolski, zastępca naczelnika Wydziału Inwe-

Ponad 20 mln zł władze Rudy Śląskiej przeznaczą w tym roku na inwestycje w placówkach oświatowych. Z tej kwoty blisko 12 mln zł będą kosztować termo-
modernizacje. Będą one przeprowadzone w czterech przedszkolach, dwóch szkołach podstawowych oraz trzech zespołach szkół. Reszta budżetu zostanie 
przeznaczona na inne inwestycje i remonty.

Inwestycje w rudzkich szkołach

w Polsce boisk do gry w rugby oraz unikatowy tor do 
jazdy na rolkach. Na kompleks składa się także no-
woczesne lodowisko oraz zaplecze szatniowe. DR

stycji. – Prace obej-
mą również wykona-
nie instalacji elek-
trycznej oświetlenia 
elewacji oraz wymia-
nę nawierzchni tara-
su, a całość zakończy 
nadanie budynkowi 
odpowiedniej kolory-
styki – dodaje. Kosz-
ty tej inwestycji wy-
niosą ponad 450 tys. 
zł.

Ok. 420 tys. zło-
tych zostanie prze-
znaczonych z kolei 
na termomoderniza-
cję budynku przed-
szkola nr 25 w Ha-

lembie. – Oprócz standardowych prac przeprowa-
dzanych podczas termomodernizacji remont obejmie 
także teren wokół budynku – podkreśla Janusz Podol-
ski. 

Najdroższą inwestycją zaplanowaną na ten rok 
w przedszkolach będzie ta, która jest planowana 
w budynku MP nr 43 w Bykowinie. Jej koszt wynie-
sie ponad 1 mln zł. Termomodernizacja obejmie m.in. 
docieplenie ścian zewnętrznych, remont schodów, 
naprawę dachu, wymianę instalacji centralnego 
ogrzewania oraz wykonanie zewnętrznej, elektrycz-
nej instalacji oświetleniowej. 

Remonty nie ominą również rudzkich szkół.  
Największą inwestycją będzie termomodernizacja 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Czarnym 
Lesie. W miejskim budżecie zaplanowano na nią po-
nad 2 mln złotych. Za ok. 1,5 mln zł będzie realizo-
wana inwestycja w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 

w Bielszowicach. Termomodernizacja budynku obej-
mie roboty budowlane zarówno wewnętrzne jak i ze-
wnętrzne, a także zagospodarowanie terenu wokół 
budynku. 

Również za ok. 1,5 mln zł zostaną wykonane prace 
w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Nowym Bytomiu. Ponad 1/3 tej sumy pocho-
dzić będzie z niskooprocentowanej pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. Oprócz kompleksowej 
renowacji dachu i wymiany instalacji elektrycznej 
w budynku zainstalowane zostaną nowe oprawy 
oświetleniowe oraz wyremontowane zostanie zaple-
cze sanitarne. Co istotne, wraz z zaplanowanym re-
montem sali gimnastycznej przeprowadzona zostanie 
również termomodernizacja budynku.

Termomodernizacja budynku za ponad milion zło-
tych planowana jest także w Szkole Podstawowej  
nr 14 w Bielszowicach. – Szkoła ta mieści się  
w dwóch budynkach. W obu będzie m.in. wymieniany 
dach, docieplany strop i wymieniana stolarka okien-
na na ostatniej kondygnacji użytkowej – informuje 
Janusz Podolski. Kolejna inwestycja w „czternastce”, 
przy realizacji której prace są zaawansowane, to bu-
dowa sali gimnastycznej. Na sfinansowanie tego za-
dania miasto przeznaczyło ponad 5 mln zł. Realizacja 
tej inwestycji zakończy się pod koniec września br. 

Oprócz termomodernizacji miasto wyda w tym ro-
ku ok. 8 mln złotych na inne inwestycje i remonty 
w rudzkich szkołach. W ramach tych środków po-
wstanie m.in. nowa sala gimnastyczna przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie. W miej-
skim budżecie zaplanowano na nią ponad pół miliona 
złotych. Ponadto rozstrzygnięto już przetarg na re-
mont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  
nr 6 w Orzegowie. Zakres prac obejmuje m.in. wyko-
nanie systemowej nawierzchni z wykładziny sporto-

wej, wymianę tynków na ścianach i powłok malar-
skich, a także montaż sprzętu sportowego i siatek 
ochronnych na oknach. Remont będzie kosztował po-
nad 170 tys. zł i zostanie zrealizowany w ramach bu-
dżetu obywatelskiego. Podobne prace remontowe 
będą przeprowadzone w sali gimnastycznej przy Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Gimna-
zjum nr 5. Infrastruktura sportowa zostanie rozbudo-
wana również przy Szkole Podstawowej nr 18 oraz 
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowi-
cach. Dodatkowo w ZSO nr 3 zostanie przeprowa-
dzony remont instalacji wodnej, na który zaplanowa-
no 500 tys. złotych.

Z kolei w Szkole Podstawowej nr 7 w Wirku jest 
już wykonywany remont i wentylacja mechaniczna 
sali gimnastycznej. Przebudowywane jest także wy-
posażenie techniczne boiska sportowego. Inwestycja 
będzie kosztować ponad pół miliona złotych. Nato-
miast w Szkole Podstawowej nr 20 w Kochłowicach 
wymieniono w tym roku całą instalację centralnego 
ogrzewania. Jest również sporządzona dokumentacja 
kompleksowego remontu dachu. Poza wyżej wymie-
nionymi inwestycjami miasto wykonało dojazd do 
budynku Gimnazjum nr 6 w Bykowinie oraz sfinan-
suje budowę parkingu przy Szkole Podstawowej  
nr 13 w Bielszowicach.

W ciągu ostatnich pięciu lat w mieście poddano 
kompleksowej termomodernizacji 22 miejskie obiek-
ty (większość z nich to szkoły i przedszkola).  
W 12 z nich zamontowano urządzenia do monitoro-
wania zużycia energii. Wartość tych inwestycji to 
około 42 mln zł. Na realizację części ze wspomnia-
nych przedsięwzięć miasto otrzymało ponad 2,2 mln 
zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na ten 
cel Fundusz udzielił też gminie preferencyjnych poży-
czek, których wartość wyniosła ponad 9,8 mln zł. AS

Prace termomodernizacyjne trwają już w MP nr 30.
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Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej 
wymienionych lokali użytkowych 

adres lokalu
pow.
m2

Stawka 
ekspl.

wywoł.  
zł/m2 
netto

wysokość 
wadium 
+koszty 

przetargu 

Termin 
składania 

ofert
uwagi

Ruda Śl. 5
ul. Józefa  

Grzegorzka 10
105,00 15,84

409,00 
+ 123,00

9.08. 
2016 r.

parter w bud. 
mieszkalnym 

bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Gwarecka 31

120,00 15,84
5.358,00
+ 123,00

9.08. 
2016 r.

parter w bud. 
mieszkalnym 

z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Szybowa 6a

14,40 15,84
643,00

+ 123,00
9.08. 

2016 r.

parter w bud. 
mieszkalnym 

z c.o.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej na 
podane wyżej lokale.

warunki uczestnictwa w przetargu: 
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, 

które wyznacza się na dzień 5.08.2016 r. po ustaleniu godziny oględzin 
w administracji oraz zapoznać się z wzorem umowy najmu i regulaminem 
przeprowadzania przetargów. 

2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO 
BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 , a kserokopię 
wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej opła-
ty czynszowej.

3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet 
kosztów przetargu na ww. konto w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VaT 
i z dowodem wpłaty zgłosić się do działu księgowości pok. 318 w celu 
odbioru faktury VaT.

4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów prze-
targu nie podlega zwrotowi.

5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni pokój 213 pisemną 
ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „najem lokalu użytkowego 
przy”

  ul. Józefa Grzegorzka 10  o pow. 10,50 m2

  ul. Gwarecka 31  o pow. 120,00 m2

  ul. Szybowa 6a   o pow. 14,40m2

    w terminie do dnia 9.08.2016 r. do godz.9.00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.08.2016 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyj-

na.
8. Oferta winna zawierać:
  a) szczegółowe określenie oferenta
  b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalno-

ści.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwró-

cone do 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników 
przez Zarząd.

10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na 
poczet kaucji za ww. lokal.

11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji 
w wysokości trzymiesięcznego czynszu.

12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie 
przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez 
Spółdzielnię w powiadomieniu o wygranym przetargu.

13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela dział Członkowsko-lokalowy pokój 118 te-

lefon 32 248-24-11 wew. 311.

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 grun-
towej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej  
w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Cypriana Norwida 
o powierzchni 1991 m2, obejmującej stanowiące całość 
gospodarczą działki: 

– nr 2504/78 o powierzchni 1773 m2, kw nr 
Gl1S/00006012/7, 

– nr 2517/78 o powierzchni 268 m2, kw nr 
Gl1S/00006089/7,

obręb Ruda, karta mapy 9, która zostanie sprzedana 
w drodze przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) do przetargu 
wynosi 194.000,00 zł.

PREZydENt MIAStA  
RudA ŚląSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta 
wykazu części nieruchomości gruntowej położonej przy  

ul. Prostej 2 w Rudzie Śląskiej, która przydzielona zostanie 
w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy dzierżawy 

zawartej na czas oznaczony na okres 3 lat.

KOMuNIKAt  
PREZydENtA MIAStA –  

SZEFA OBRONy CyWIlNEJ  
MIAStA RudA ŚląSKA

„Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2016 roku o godzinie 
17.00 zostanie przeprowadzony krajowy trening 

sprawności syren alarmowych wykorzystywanych 
w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, 

umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

W ramach treningu syreny alarmowe w Rudzie Śląskiej 
emitować będą – dźwięk ciągły trwający trzy minuty 

oznaczający odwołanie alarmu.”

PREZydENt MIAStA RudA ŚląSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (II piętro, na-

przeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się  
w Rudzie Śląskiej, w rejonie ulicy: Jasnej, która zostanie oddana w dzierżawę 
i najem, z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne i garaże, Rycer-

skiej, która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek przydomowy, Sportowców, która zostanie oddana w dzierżawę z prze-

znaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, Poligonowej, która zostanie 
oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod istniejący ogródek-przydomowy.

PREZydENt MIAStA  
RudA ŚląSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych usytu-
owanych w budynkach mieszkalnych na terenie 
Miasta Ruda Śląska:

ul. Chorzowska 6/5,
ul. Chorzowska 14/4,
ul. Objazdowa 3/5,
ul. Wojska Polskiego 15/7,
ul. Osiedlowa 13a/1,
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, 

a przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej na rzecz ich najemców.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYdENt MIAStA RudA ŚlĄSKA 
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku u zbiegu ulic Żwirki i Wigury / Ryszarda Magdziorza z przezna-

czeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

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

posiada do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe + boksy handlowe oraz do zbycia 
prawo wieczystego użytkowania gruntów 

adres lokalu
Stawka ekspl.  

zł/m2 netto
pow.
w m2 usytuowanie i intalacje w lokalu

Ruda Śl. 5
ul. Sztolniowa 13

12,22 184,90 w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Józefa Grzegorzka 10a

12,67 10,50 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Franciszka Wilka 6b

12,22 20,00 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Szybowa 6

12,67 10,40 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Szybowa 4

15,84 23,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Wincentego pośpicha 2a

12,67 29,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. kopalniana 22c

12,67 10,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Brygadzistów 3a

15,84 63,40 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 4
ul. ludwika piechy 6

12,67 34,20 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 4
ul. konstantego latki 2

15,84 31,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. ludomira Różyckiego 30

9,46 50,65 I piętro w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. ludomira Różyckiego 30

9,46 422,67 I piętro w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. ludomira Różyckiego 30

9,46 190,00 I piętro w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. ludomira Różyckiego 30

9,46 56,76 I piętro w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. ludomira Różyckiego 30

15,84 47,15 parter w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. Ignacego paderewskiego 7

15,84 20,70 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 9
ul. pokoju 14

6,00 358,00

poniżej parteru w pawilonie wolnostoj. bez c.o. 
(stawka obniżona na 6 m-cy po tym okresie 

stawka 9,00 zł/m2 – zmiana coroczna o % 
inflacji)

Ruda Śl. 9
ul. objazdowa 13

11,00 96,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 9 
ul. konstantego damrota 7

12,67 99,75 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 7
ul. oświęcimska 83

6,48 241,35

I piętro w pawilonie wolnostoj. z c.o. 
(stawka obniżona na 2 lat w związku 

z przeprowadzeniem remontu , po tym okresie 
stawka zg. z obowiązującym cennikiem)

Ruda Śl
ul. Cypriana norwida 26

8,27 266,50 I piętro w pawilonie wolnostoj. z c.o. 
(możliwość podziału lokalu)

adres lokalu
Stawka ekspl.  

zł/m2 netto
pow.
w m2 usytuowanie i intalacje w lokalu

Ruda Śl.
ul. Cypriana norwida 26

9,46 48,80 I piętro w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl
ul. Cypriana norwida 8 13,97 36,00 parter w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl.
ul. Magazynowa 12

9,46 104,85 poniżej parteru w budynku dyrekcji z c.o.

Stawka eksploatacyjna obowiązywać będzie przez okres 2 lat od daty zawarcia umowy, po tym terminie bę-

dzie obowiązywać stawka zgodna z cennikiem

 a.  do wynajęcia od zaraz n.w. boksy handlowe:
przy ul. piotra niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9

Boks handlowy nr 17 o pow. 12,50 m2

Boks handlowy nr 7 o pow. 6,50 m2

  stawka eksploatacyjna 49,50zł/m2 + VaT i media

przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3

Boks handlowy nr 3 II etap o pow. 7,70 m2

Boks handlowy nr 4 II etap o pow. 10,10 m2

Boks handlowy nr 5 II etap o pow. 7,56 m2

Boks handlowy nr 6 II etap o pow. 7,60 m2

Boks handlowy nr 7 i 8 o pow. 12,70 m2

Boks handlowy nr 9 o pow. 15,81 m2

Boks handlowy nr 10 II etap o pow. 8,90 m2

Boks handlowy nr 17 II etap o pow. 11,40 m2

Boks handlowy nr 18 II etap o pow. 3,60 m2

  stawka eksploatacyjna na okres 6m-cy 28,90 zł/m2 + VaT 

 po tym terminie 41,29 zł/m2 + VaT i media

B.  do zbycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów

adres pow. m2 Cena zbycia 
zł

Wysokość 
wadium zł

działka nr kW

Ruda Śl. 5
ul. Górnośląska/ Wincentego 

pośpiecha
8.503,00 154.000,00 

+ VAt 15.400,00 1877 Gl1S/00007495/3

Ruda Śl. 5
ul. Szpaków

7.509,00 40.000,00 + 
VAt 4.000,00 623/505 Gl1S/00005690/6

Ruda Śl. 10
ul. Ignacego paderewskiego/

edmunda kokota
4.638,00 276.000,00

+ VAt 27.600,00 3003/282 
3444/278 Gl1S/00009890/6

Ruda Śl. 10
ul. alojzego Jankowskiego/
zygmunta nowskowskiego

631,00 46.400,00 
+ VAt 4.640,00 3289/207,

3290/207 Gl1S/00001223/4

Ruda Śl. 10
ul. alojzego Jankowskiego /

Tadeusza Szeligowskiego
1.183,00 68.000,00

+ VAt 6.800,00 3400/177
3272/207

Gl1S/00005480/1
Gl1S/00001223/4

Ruda Śl. 10
ul. alojzego Jankowskiego/
zygmunta nowskowskiego

960,00 80.000,00
+ VAt 8.000,00 3328/207

3329/207 Gl1S/00001223/4

Ruda Śl. 10
ul. alojzego Jankowskiego /

Michała ogińskiego
781,00 63.300,00

+ VAt 6.330,00 3374/163
3239/166 Gl1S/00001223/4

Ruda Śl. 5
ul. Szpaków

718,00 39.000,00
+ VAt 3.900,00 678/505 Gl1S/00022565/6

Przed przejęciem lokalu, boksu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych 
należności czynszowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz tel. 32 248-24-11 wew.311, 267 lub 
w dziale Członkowsko-lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12 , a informacje dotyczące nabycia 

od zaraz prawa wieczystego użytkowania gruntów w dziale Technicznym pok. 314, tel. 32 248-24-11 wew.231.

Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nierucho-
mość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku u zbiegu ulic Żwirki 
i Wigury / Ryszarda Magdziorza stanowiąca działkę nr 4281/291 o powierzchni 1221 m2, użytek Bp, obręb 
Nowa Wieś, karta mapy 1, zapisaną w KW nr Gl1S/00014615/3.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przed-
miotowa działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu MW1). 

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, zabudowy garażowej i usłu-
gowej, jest porośnięta drzewami i krzewami. dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywać się będzie 
z drogi publicznej ul. Żwirki i Wigury lub ul. Ryszarda Magdziorza.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 106.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 
obowiązującej w dacie zbycia.

przetarg odbędzie się w dniu 2.09.2016 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 (za-
mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 26.08.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.300,00 zł, przele-
wem na konto lub w kasie urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty 
i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki nieruchomościami (pokój 223), tel.  
32 248-75-63.
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 Kafelkowanie, panele, remonty miesz-

kań, itp. Tel. 501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-

273.

 Czyszczenie dywanów, tapicerek, wy-
kładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.

 Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32 243-
01-77.

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

 Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32 243-
01-77.

 Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. Tel. 
32 243-01-77.

 Ale pożyczka nawet w 24 godziny. Tel. 
668-681-884. 

 Nie masz zdolności kredytowej po-
trzebujesz gotówki. Tel. 32 243-01-77. 

 Szybka pożyczka, dojazd 780-116-672.

 Usługi dekarskie, papa termozgrzewal-
na, rynny, VAT. Tel. 512-549-097.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Cyklinowanie, tel. 601-480-719.

 Cyklinowanie, tel. 501-835-581.

 Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malo-
wanie, panele. Tel. 501-815-416.

 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profa-
sjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazie-
nek, remonty. Tel. 32 307-20-99, 784-699-
569.

U����� ����������
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi 

pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wi-
rek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 
242-26-27.

N������������

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄ-
SKIEJ. TEL. 502-052-885. ANEL.

 Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 229 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, jednopokojowe, 30 m2, 40 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Godula, dwupokojowe, 48 m2, 95 tys., 
www.ANEL.pl tel. 502-052-885.

 Halemba, dwupokojowe, 48 m2, 121 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, jednopokojowe, 29 m2, 63 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Sprzedam 51 m2 Godula – GABRIEL, tel. 
607-706-692.

 Atrakcyjne nowe domy szeregowe: 
HALEMBA od 110 m2 od 300.000 zł. 

GODULA os. Paryż od 125 m2  od 330.000 zł. 
Pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny.  

www.nieruchomoscigabriel.pl 
tel. 691-523-055, 607-706-692.

 Sprzedam działki gruntu w Kochłowicach 
– www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-
523-055.

 Tanie mieszkania na WWW.LOKA-
TOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kawalerki: Lecha 29 m2, 54 tys. LOKA-
TOR, tel. 793-017-323.

 Dwupokojowe: Osiedlowa, Bocianów, 
Szewczyka, Grodzka, Tunkla DOBRE CENY! 
LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Trzypokojowe: Czarnoleśna, Skowron-
ków DOBRE CENY! LOKATOR, tel. 793-017-
323.

 Kochłowice – sprzedam, 37 m2 w bloku 
70 tys. GABRIEL, tel. 691-523-055.

 KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENI-
CE, DZIAŁKĘ. Tel. 502-812-504.

 KUPIĘ DZIAŁKĘ Ruda Śląska-Kochłowice 
– BEZPOŚREDNIO. Tel. 887-877-189.

 Lokal w centrum Nowego Bytomia do 
wynajęcia. Tel. 603-372-240.

 Wynajmę na działalność gospodarczą – 
centrum Rudy Śl., 40 m2 i 84 m2. Tel. 608-
206-636. 

 Sprzedam dom z garażem Ruda Śląska 
Bielszowice. Tel. 601-934-091, 667-588-400.

 Mieszkanie, Godula, 2 pokoje do wyna-
jęcia. Kontakt, tel. 691-377-573.

Wirek, jednopokojowe 34 m2, 45.000,00 zł. 
Tel. 609-814-723.

 Do wynajęcia mieszkanie 38 m2, Halem-
ba 2, 2 pokoje z kuchnią. Tel. 608-465-457.

 Sprzedam kawalerkę w Goduli po re-
moncie, umeblowaną. Cena ok. 82 tys. Tel. 
666-349-881.

 Sprzedam dwupokojowe mieszkanie 
w Wirku, 49 m2, I piętro, winda. Bez pośred-
ników. Tel. 693-591-916.

 Do wynajęcia mieszkanie Niedurnego 45. 
Tel. 601-959-140.

M����������
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, 

dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

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

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

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ 
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823-
457.

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

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

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

 Skup samochodów na części. Tel. 603-
534-003, 32 275-05-47.

 Recykling Samochodowy, złomowanie 
samochodów – WSZYSTKICH!!! Zapraszamy 
do współpracy właścicieli lawet! Dysponuje-
my miejscem, proponujemy miejsce do prze-
chowywania lawet 24h/dobę (garaż + kanał). 
Posiadamy miejsce do składowania palet. 
Zadzwoń: 502-687-301.

P����
 Zatrudnię szwaczkę i krojczego do szwal-

ni odzieżowej. Tel. 691-403-472.

 Zatrudnię agenta ubezpieczeniowego 
z praktyką. Tel. 601-959-140.

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni samo-
dzielnych pracowników ogólnobudowlanych 
(wykończenia), elektryków z uprawnieniami. 
Prawo jazdy mile widziane. Nawiążemy rów-
nież współpracę z małymi fi rmami budowla-
nymi. Kontakt, tel. 32 740-91-63, 696-099-
922.

 Firma budowlana Bedamex – Ruda Ślą-
ska zatrudni pracowników budowlanych oraz 
brygadzistę. Wymagane doświadczenie za-
wodowe. tel. 601-504-030; 32 242-24-11, e-
mail: biuro@bedamex.pl, w godz. od 7.00 do 
15.00.

 Zatrudnię kierowcę kategoria C + E. Bli-
ska międzynarodówka. Tel.500-153-885.

 Przyjmę do pracy spawaczy, tokarzy, ślu-
sarzy i frezerów Z DOŚWIADCZENIEM. Miej-
sce pracy Ruda Śląska-Chebzie. Tel. 32 244-
35-34, 32 248-44-48.

 APT (cert8442) zatrudni osoby z aktualną 
książeczką Sanepidu do pakowania ciastek 
w Bykowinie. NOWE WYŻSZE STAWKI! 604-
601-512.

 Ciekawa współpraca, dodatkowy do-
chód, także rencista/emeryt do 60 lat. Tel. 
668-681-880.

 Szukamy malarzy, tynkarzy, glazurników, 
monterów zabudowy G-K. Tel. 602-461-615.

R����
 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

 Kupię stare obrazy, antyki. Tel. 883-792-
678.

 Sprzedam kontenery budowlane, szat-
nie, kontenery na narzędzia. Tel. 531-112-
344.

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wi-
rek, ul. Westerplatt e 36. Tel. 607-468-787.

– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej

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

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

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

kań, domów. Tel. 512-121-532.

Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafel-– bez BIK-u

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

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

konsolidacje oddłużenia
także z komornikiem

601-292-699.

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

Ruda Śląska tel. 690-878-872

605-560-605.

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

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 
601-292-699.Ruda Śląska tel. 690-878-872

CHWILÓWKI
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Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

REKLAMA

BiEgi

Rudzianin dobiegł do 
Santiago de Compostela!

Piłka nożna

Czas sparingów
Najlepsza z rudzkich drużyn, Slavia Ruda 

Śląska wygrała sparing ze Stalą Zabrze. 
Mecz ten był bardzo emocjonującym wido-
wiskiem. Zabrzanie od początku przyjęli 
system gry defensywnej nastawiając się na 
kontry, natomiast zespół Slavii atakował 
bramkę gości i ku zdziwieniu obserwatorów 
tego meczu jak i piłkarzy gospodarzy, na-
dziewał się na niebezpieczne kontry. W 30. 
minucie meczu w zamieszaniu w polu kar-
nym gości, piłkę ręką odbił obrońca zabrzan 
i sędzia odgwizdał rzut karny. Do piłki pod-
szedł zawodnik Slavii, ale przestrzelił. W 35. 
minucie  zawodnik Stali stracił piłkę na wła-
snej połowie, wtedy gospodarze wyprowa-
dzili szybką kontrę i cieszyli się z pierwszej 
bramki. Do przerwy jeszcze kilka razy piłka-
rze Slavii mieli dobre okazje do podwyższe-
nia wyniku, jednak bramkarz gości stawał na 
wysokości zadania. Do przerwy było 1:0. Po 
zmianie stron Slavia cały czas nacierała na 
bramkę gości, jednak albo zawodnicy z pola 
świetnie bronili dostępu do własnej bramki, 
albo robił to bramkarz, który jeszcze w 60. 
minucie świetnie spisał się na linii bramko-
wej parując strzał na rzut rożny. Jednak przy 
wykonaniu tegoż stałego fragmentu gry 
przez gospodarzy, źle obliczył lot piłki po 
dośrodkowaniu i wynik brzmiał 2:0. Zawod-
nicy Stali zaczęli opadać z sił i przeciwnik 
osiągał coraz większą przewagę. Mimo to 
konsekwentnie grający goście bronili się do-
brze. W 84. minucie „Staloki” postanowiły 
odważniej zaatakować i w przeciągu pięciu 
minut zostały skontrowane trzykrotnie. Koń-
cowy wynik to 5:0. 

Wśród drużyn z ligi okręgowej w pierw-
szym spotkaniu sparingowym Urania Ruda 
Śląska wygrała na wyjeździe z Unią Kalety 
1:0 (4. miejsce V liga gr. Częstochowa II). 
Jedyną bramkę w spotkaniu zdobył Dominik 
Piecha w 51. minucie gry. Wawel Wirek 
swój pierwszy sparing przegrał 2:0 z Cio-
chowicami. W pierwszym sparingu przed 
sezonem 2016/2017 Grunwald pokonał 
MLKS Woźniki 3:2. „Zielonych” w tym me-
czu poprowadzili Jacek Bratek i Stanisław 
Gawenda, którzy skorzystali z 17 zawodni-
ków. Dwóch z tego grona występowało  
w Grunwaldzie w poprzednim sezonie.

Pływanie

Medale dla UKS Manta

Podczas dwóch weekendów lipca za-
wodnicy UKS Manta Kochłowice Ruda 
Śląska rywalizowali podczas Letnich 
Mistrzostw Polski: 14-latkowie (Olsz-
tyn) w dniach 8-10 lipca, 15-latkowie 
(Lublin) w dniach 15-17 lipca.

W Olsztynie Manta liczyła czterech 
reprezentantów. Byli to: Natalia Dra-
żyk, Patrycja Szymczak, Dawid Kowal-
czyk i Wiktor Kijek.Trzydniową rywali-
zację rudzianie zakończyli z jednym 
srebrnym medalem, który powędrował 
do Patrycji Szymczak w konkurencji 
200 m stylem dowolnym z czasem 
2:11,19. Patrycja pływała również w fi-
nale A w konkurencji 100 m stylem do-
wolnym, gdzie ostatecznie zajęła 4. 
miejsce (1:00,78). W finałach B pływali 
Natalia Drażyk, Patrycja Szymczak 
oraz Wiktor Kijek. Zajmowali oni kolej-
no miejsca: Natalia – 18. miejsce (400 
m stylem zmiennym), Patrycja – 15. 
miejsce (400 m stylem dowolnym), 17. 
miejsce (50 m stylem dowolnym),Wik-

tor – 15. miejsce (400 m stylem zmien-
nym), 16. miejsce (100 m stylem kla-
sycznym), 18. miejsce (200 m stylem 
zmiennym), 19. miejsce (50 m stylem 
klasycznym).

Na uwagę zasługuje również wynik 
Dawida Kowalczyka w konkurencji 
200 m stylem motylkowym, który ry-
walizację ukończył na 27. miejscu z no-
wym rekordem życiowym poprawio-
nym o 7 sekund.

 Tydzień później w Lublinie do startu 
stanęła trójka reprezentantów Manty: 
Weronika Majewska, Filip Ptak i Da-
wid Nowotny, która wywalczyła trzy 
finały B: Weronika Majewska – 200 m 
stylem motylkowym zajmując 18. miej-
sce (2:39,09), Dawid Nowotny – 19. 
miejsce 50 m stylem klasycznym 
(32,87), 20. miejsce 50 m stylem motyl-
kowym (27,60). Z kolei Filip Ptak uzy-
skał kilka wartościowych rezultatów, 
poprawiając przy tym swoje dotychcza-
sowe rekordy życiowe.

Manta znów z wieloma medalami.

FuTSAL

Organizacja przed startem ligi
Zgodnie z decyzją Komisji ds. Licencji 

Klubowych Polskiego Związku Piłki SRS 
Gwiazda Ruda Śląska otrzymała licencję 
do udziału w rozgrywkach 1 ligi Polskiej 
Ligi Futsalu w sezonie 2016/2017. Przypo-
mnijmy, że stowarzyszenie, aby ją otrzy-
mać musiało przedłożyć całą stosowną do-
kumentację związaną z funkcjonowaniem 
klubu, infrastrukturą oraz m.in. brakiem za-
ległości wobec PZPN, Śl.ZPN oraz Urzędu 
Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych.

Ekipa rudzkiej Gwiazdy poznała też ry-
wali z jakimi zmierzy się w nadchodzącym 
sezonie 1 ligi Polskiej Ligi Futsalu. Rudzia-
nie będą występować w grupie południo-
wej. Jak zwykle nie zabraknie śląskich der-
bowych pojedynków m.in. z ekipami z Ty-
chów, Chorzowa czy Pyskowic. Oto skład  
1 ligi: Gwiazda Ruda Śląska, Heiro Rze-

szów, GKS Berland Komprachcice, GKS 
Futsal Tychy, Marex Chorzów, Cuprum Po-
lkowice, GKS Ekom Futsal Nowiny, AZS 
UMCS Lublin, FC Pyskowice, Orzeł Jelcz-
Laskowice, Góral Tryńcza (beniaminek), 
Futsal Team Brzeg (beniaminek).

 W I lidze o licencję nie wystąpiła ETA 
Zagłębie Dąbrowa Górnicza, której miejsce 
zajął najlepszy ze spadkowiczów – Orzeł 
Jelcz-Laskowice. Licencji nie otrzymał za 
to Marex Chorzów, ale prawdopodobnie 
będzie się o nią ubiegał jeszcze w Komisji 
Odwoławczej. Wiadomo już, że zespół se-
niorów w porównaniu z minionym sezonem 
rozgrywkowym zostanie niemal całkowicie 
przebudowany. Do końca lipca zostaną 
przedstawione szczegóły dotyczące zmian 
personalnych w drużynie seniorów. Start 
rozgrywek 1 ligi futsalu planowany jest na 
drugą połowę września. 

August Jakubik osiągnął swój cel.

43 dni morderczej walki z trasą, po-
godą i samym sobą. W tym właśnie cza-
sie rudzki ultramaratończyk przebiegł 
prawie trzy tysiące kilometrów. Do-
kładnie w niedzielę (24.07.) August Ja-
kubik, który pobiegł do grobu św. Jaku-
ba w hiszpańskim Santiago de Compo-
stela, dotarł do celu swojej biegowej 
pielgrzymki!

– Dzień 43 i ostatni zrealizowany. 
Jestem na mecie tego szczególnego wy-
zwania. Dokładnie o godzinie 12.28 
dobiegłem pod katedrę w Santiago de 
Compstela, pokonując dystans 2973 
km. Ostatni etap był bardzo przyjemny 
z racji okoliczności, jakie mu towarzy-
szyły. W sobotę przyleciały do nas ro-
dziny z Polski oraz doszła moja córka 
Kasia z Gabrysiem. Ten ostatni odcinek 
biegła ze mną także Dorota Szeszko 
oraz pozostali serwisanci, Tadziu i Ma-
rek. Forma i zdrowie dopisały do końca 
i ze średnią 5:34 min/km osiągnąłem 
metę. Dziękuję za wszystkie miłe słowa 

– napisał na swojej stronie August Ja-
kubik. 

By stanąć na wysokości zadania ul-
tramaratończyk musiał dziennie biec 
średnio ponad 68 km. Cel tego arcydłu-
giego biegu to miejsce spoczynku św. 
Jakuba Większego, jednego z dwunastu 
apostołów, uczniów Jezusa Chrystusa. 
Santiago de Compostela już od średnio-
wiecza był znanym ośrodkiem kultu 
i celem pielgrzymek. Podczas biegowej 
wyprawy ultramaratończyk musiał 
zmierzyć się z temperaturami przekra-
czającymi często 35 stopni. Najbardziej 
pod tym względem uciążliwa była Hisz-
pania. – Wielu spotkanych pielgrzymów 
patrzy na nas z niedowierzaniem, a my 
robimy swoje bez względu na tempera-
turę i ukształtowanie terenu – mówił 
podczas trasy August Jakubik.

Była to wyprawa, o której rudzianin 
marzył od dawna, a jej szczegóły zaczął 
planować już w 2013 r., podczas biegu 
do Watykanu.

Piłka ręczna

Sukces zgody
W dniach 17-23.07. w Karpaczu odbył się 

Finał XXII Ogólnopolskiej  Olimpiady Mło-
dzieży w piłce ręcznej juniorek młodszych. Po 
tygodniowym turnieju zespół kadry Śląska za-
jął ostatecznie trzecie miejsce pokonując 
w małym finale województwo wielkopolskie 
20:19. Brązowe medale odebrały także zawod-
niczki Zgody Ruda Śląska, które miały znaczą-
cy udział w sukcesie: Paulina Wieczorek, Wik-
toria Ciaś, Weronika Sobańska, Agnieszka 
Iwanowicz, Julia Skubacz i Marta Weihrauch.
Trenerami kadry byli Agnieszka Płomińska 
i Józef Szmatłoch.
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Pl. Jana Pawła II:

15.00-17.30 – Występy najzdolniejszych 
rudzkich wokalistów młodego pokolenia
17.30-17.45 – dekoracja biegów dla dzieci
19.00-20.00 – koncert Piotra Herdziny
23.00-23.30 – dekoracja zwycięzców
23.30-00.00 – konkurs z nagrodami dla 
uczestników biegów.

Zwiedzanie zabytków: 
15.00-19.00

Biegi dla dzieci – pl. Jana Pawła II: 
16.00-17.00

Bieg na szpilkach – pl. Jana Pawła II: 
20.00-20.30

Start Biegu na 7 km i nordic walking: 
21.00

Start Półmaratonu: 21.15
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6 sierpnia od godz. 21.00 do godz. 00.00 wystąpią następujące zmiany 
w organizacji ruchu drogowego:

• Dla ruchu zamknięta zostanie ul. Damrota, 
Markowej, Objazdowa, Ofi ar Katynia, 
Kupiecka i Niemcewicza oraz ul. Obrońców 
Westerplatt e na odcinku od ronda przy 
ul. 1 Maja do ronda przy ul. Niedurnego.
• Ul. Niedurnego od ronda przy 
ul. Obrońców Westerplatt e do ul. Hallera 
będzie jednokierunkowa z kierunkiem jazdy 
w stronę Chebzia.
• Ul. Katowicka od ul. Niemcewicza do 
ul. Dąbrowskiego będzie zawężona, ruch 
odbywać się będzie wahadłowo.
• Ul. Dąbrowskiego będzie jednokierunkowa 
z kierunkiem ruchu w stronę ul.Katowickiej.

• Ul. Teatralna będzie jednokierunkowa, z  kie-
runkiem jazdy w stronę ul. Dąbrowskiego. 
Postój taksówek zostanie przeniesiony na 
drugą stronę ulicy.
• Wyłączony zostanie prawy pas ul. 1 Maja 
od ul. Teatralnej do ul. Targowej oraz od 
wyjazdu na wysokości nr 216 do ul. Hallera.
• Ul. Hallera będzie jednokierunkowa 
z kierunkiem jazdy w stronę ul. 1 Maja.
• Zamknięta dla ruchu będzie również 
droga wewnętrzna za C.H. Domino. Służby 
kierujące ruchem umożliwią dojazd do 
budynków przy ul. Obrońców Westerplatt e 
30 i 32. 

Dzięki uprzejmości Huty Pokój do dyspo-
zycji zawodników przygotowany zostanie 
duży parking znajdujący się przy ul. Nie-
durnego na wysokości Huty Pokój. Kolej-
ny duży parking znajduje się z tyłu bu-
dynku Przychodni Specjalistycznej przy 
ul. Niedurnego 50 D. Ponadto będzie 
można skorzystać z licznych ogólnodo-
stępnych parkingów. Miejsca parkingowe 
zostały zaznaczone na załączonej mapie.

P�������

6 sierpnia
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Zwiedzanie
z przewodnikiem o godz. 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00. 
Czas zwiedzania ok. 45 min.

Z parkingu przy ul. Damrota 
w kierunku kolonii robotni-
czej Ficinus będzie kursować 
bus. Godziny odjazdu z ul.  
Damrota: 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45. Odjazdy z ko-
loni Ficinus: 16.05, 17.05, 
18.05, 19.05. 

Miejskie Centrum Kultury 
im. Henryka Bisty – zwie-
dzanie z przewodnikiem o 
godz. 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00.

Zwiedzanie 
z przewodnikiem 
od godz.15.00 do 
19.00.
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Rafał Bryk to artysta wykonujący przedmioty nawiązujące do stylu 
steampunk (era maszyny parowej), takie jak lampy, stoły. Są to ory-
ginalne ozdoby, ale także w pełni funkcjonalne przedmioty codzien-
nego użytku. Artysta wykorzystuje do ich tworzenia nie tylko stare, 
porzucone przedmioty, ale także naturalne i ekologiczne materiały 
(kleje, żywice itp). – Większość przedmiotów pochodzi ze złomow-
ca, czy tzw. śmietnika. Pewną część rzeczy dostarczają mi także moi 
znajomi, z myślą że mogą się do czegoś przydać – podkreśla Rafał 
Bryk.
Wystawa czynna będzie w godz. od 15.00 do 21.00 w wieży ciśnień 
w Nowym Bytomiu przy ul. Pokoju.

T��������� �� 
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Pod adresem: 
htt p://lajfy.tv/polmaraton 
prowadzona będzie relacja tv na żywo z trasy bie-
gu. Wcześniej, bo od godz. 15:00, relacjonowane 
będą wydarzenia na rynku.

B���� ��� D�����
Odbędą się o godzinie 16:00 na pl. Jana Pawła II 
(rynek) na następujących dystansach:
 

• dystans 300 metrów, rocznik 2008 i młodsi 
• dystans 600 metrów, rocznik 2007-2004 
• dystans 900 metrów, rocznik 2003-2001 

Dla wszystkich uczestników drobne upominki.

B�������� 
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Dzięki Fundacji „Unia Bracka” i ENERIS Energia każ-
dy zawodnik i kibic będzie mógł bezpłatnie dokonać 
pomiaru ciśnienia, poziomu glukozy we krwi, a tak-
że przebadać się spirometrem. Punkt będzie działał 
na pl. Jana Pawła II od 15.00 do 21.00.
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