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BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

* 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 Klienta

Rudzki OIOM 
otwarty Więcej str. 12
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DYŻUR REDAKTORA

Arkadiusz 
Wieczorek
tel.
512-799-211

arkadiusz.wieczorek@wiadomoscirudzkie.pl
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BYKOWINA

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  pełna oferta www.intermarche.pl | Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13  
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REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  

CYTRYNA
LUZ

579
1 kg

199199
szt.

MARGARYNA
KRUSZWICA

ZWYKŁA• 
MLECZNA• 

250 g

125
szt.

33%  TANIEJ

OGÓRKI
KONSERWOWE
900 g

379
szt.

KETCHUP
PUDLISZKI

ŁAGODNY• 
PIKANTNY• 

700 g 429
szt.

170 zł TANIEJ

599
szt.

SOK
PAQUITO

POMARAŃCZOWY• 
1 l

15%  TANIEJ

269
szt.

319
szt.

KAWA
MIELONA

TCHIBO• 
FAMILY, 250 g

180 zł TANIEJ499
szt.
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– Od 25 lat Ruda Śląska jesienią 
zmienia barwy… na te kulturalne. 
W tym roku zaczynacie od Nocy Te-
atru.

– 24 września w Miejskim Centrum 
Kultury odbędzie się Noc Teatru. To du-
że wydarzenie, biorąc pod uwagę fakt, 
że w naszym mieście nie mamy praw-
dziwego, murowanego teatru. Mimo to 
mamy mnóstwo fantastycznych grup 
tworzących znakomite spektakle w na-
szych placówkach. Podczas  tego wyda-
rzenia  na scenie Miejskiego Centrum 
Kultury zaprezentują się: Teatr Klakier 
z ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej oraz Teatr 
„Moklandia”, który przygotował aż 
dwa spektakle – „Mały Książe” i „Pro-
ces”. Poza grupami działającymi w Ru-
dzie Śląskiej zaprezentują się też akto-
rzy Państwowej Szkoły Teatralnej im. 
L. Solskiego w Krakowie oraz wydzia-
łu Teatru Tańca w Bytomiu w spekta-
klu przygotowanym na podstawie 
sztuki W. Szekspira „Wiele hałasu 
o nic”. Wśród gości rudzkiej Nocy Te-
atru pojawi się także Lekki Teatr Prze-
nośny, który wystawi spektakl pt. 
„Kriss”, do którego scenariusz przygo-

Kulturalnie jesienią…
Przed nami kilka tygodni ciekawych spotkań, spektakli teatralnych, koncertów i wernisaży. 
już w niedzielę inauguracja rudzkiej jesieni kulturalnej. O szczegółach rozmawiamy z wice-
prezydent anną krzysteczko.
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towano na podstawie opowiadań 
Agnieszki Osieckiej „Biała Bluzka” 
i „Ćma”. Można zatem w mieście bez 
teatru stworzyć teatr i my go tworzy-
my. To się udaje i jestem z tego bardzo 
dumna.

– W niedzielę koncert inaugura-
cyjny, a potem ta kulturalna uczta 
będzie trwać przez kilka tygodni.

– Jak co roku w Rudzką Jesień Kul-
turalną włączają się wszystkie miejskie 
ośrodki kultury: Miejskie Centrum 
Kultury, Dom Kultury w Bielszowi-
cach, Muzeum Miejskie, Miejska Bi-
blioteka Publiczna, Młodzieżowy Dom 
Kultury oraz Stowarzyszenie In-nI. 
Wszyscy mają ciekawe propozycje dla 
rudzian. Nie sposób wymienić wszyst-
kich, ale zwrócę uwagę na te najcie-
kawsze. Dużym wydarzeniem będzie 
z pewnością koncert w ramach Mię-
dzynarodowego Festiwalu  Drum Fest. 
Fani tego rodzaju muzyki będą  
mogli wysłuchać koncertu jednego  
z najbardziej uznanych perkusistów 
sesyjnych i koncertowych Stanów 
Zjednoczonych. Rick Latham to arty-
sta solowy, kompozytor, autor, wykła-

dowca, a przede wszystkim guru per-
kusji. Podczas Rudzkiej Jesieni Kultu-
ralnej pojawi się także Edyta Geppert. 
Miłośników teatru zapraszamy na 
spektakl „Przepraszam co Pan tu ro-
bi”. W Domu Kultury w Bielszowi-
cach zaśpiewają m.in. Andrzej Pia-
seczny oraz Artur Barciś, który wystą-
pi w ramach cyklu spotkań „Dobry 
wieczór Bielszowice”. Na tamtejszej 
scenie pojawi się także z wyjazdowym 
spektaklem Teatr Korez. 

– Czy pomyśleliście także Państwo 
o młodzieży i ofercie dla nich?

– Młodzież zawsze bardzo aktywnie 
uczestniczy w Rudzkiej Jesieni Kultu-
ralnej, co nas bardzo cieszy. W tym 
roku odbędzie się konkurs piosenki 
pozytywnej i pozytywnego słowa „Do-
bre Słowo” oraz Koncert Jesienny 
„Sentymentalnie i nie tylko…” w wy-
konaniu wychowanków studia wokal-
nego pod kierunkiem Wojciecha Sa-
nockiego oraz zaproszonych gości. 
MDK zaprasza także do udziału w ro-
dzinnym konkursie plastycznym „Do-
bry wybór – dla siebie, dla rodziny, dla 
planety”. Natomiast Miejska Biblioteka 

Publiczna zaprasza na kolejną edycję 
regionalnego konkursu poetyckiego  
im. ks. Norberta Bonczyka. Muzeum 
z kolei przygotowuje wystawy rudzkich 
twórców – Renaty Krawczyk, malarki 
tworzącej w technice olejnej i akrylo-
wej oraz Bogusława Poważy, rudzkiego 
twórcy związanego z Orzegowem.

– Mimo tylu wydarzeń kultural-
nych pojawiają się jednak opinie, że 
w Rudzie Śląskiej niewiele się w kul-
turze dzieje…

– Koncerty, spektakle, konkursy, 
wernisaże czy spotkania z twórcami 
w różnych dziedzinach odbywają się 
cały rok. Powoli kończą się imprezy 
plenerowe, teraz wydarzenia kultural-

ne ze względu na pogodę będą się od-
bywały we wnętrzach naszych instytu-
cji. Zawsze staramy się tak dobierać 
repertuar, żeby każdy mieszkaniec 
znalazł coś interesującego. A i liczby 
mówią same za siebie. Tylko w Miej-
skim Centrum Kultury od stycznia do 
16 września odbyło się 116 różnego 
rodzaju wydarzeń kulturalnych, w któ-
rych uczestniczyło prawie 18 tys. osób, 
nie tylko rudzian. Natomiast w Domu 
Kultury w Bielszowicach zorganizo-
wano ich 60, a odwiedzających było 
ponad 11 tys. To dowód na to, że ofer-
ta, którą przygotowujemy, jest ciekawa 
i rudzianie chcą z tych kulturalnych 
imprez korzystać. AW
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REKLAMAKRONIKA POLICYJNA

Wyciek substancji chemicznych
Rozszczelnienie i wyciek niebezpiecznych substancji chemicznych. Do takiego zdarzenia doszło 
w fi rmie Leiber Poland przy ulicy Kokotek. Na miejscu interweniowały wszystkie rudzkie jednost-
ki straży pożarnej oraz grupa ratownictwa chemicznego.

Do wycieku doszło w fi rmie Leiber Poland.
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MIODOWA CHATKA
To miejsce profesjonalnej nauki języków dla dzieci i dorosłych: 

ANGIELSKIEGO | FRANCUSKIEGO | NIEMIECKIEGO
Małe grupy, serdeczna atmosfera i przystępna cena .

41-706 Ruda Śl., ul. Miodowa 2, 

tel. 32 242-65-03, kom. 884-880-080

www.miodowachatka.pl
ZAPISY 

TRWAJĄ!

CASHPARTNER ul.Niedurnego 33, Ruda Śląska tel. 515-978-459

Nie bierz • 
chwilówek!!! 
Pożyczki 
do 15000 zł
Pożyczanie • 
jeszcze nigdy 
nie było 
takie łatwe
Pożyczki • 
dla emerytów, 
rencistów 
i pracujących
Konsolidacja • 
do 300 tys.
na 144 miesiące

Do zdarzenia doszło po godzinie 20, 
a informację o wypadku otrzymaliśmy 
od mieszkańca. Zaraz po zgłoszeniu na 
miejscu pojawiło się 11 jednostek straży 
pożarnej oraz pluton chemiczny z Pio-
trowic.

– Doszło do wycieku kwasu solnego 
oraz azotowego ze zbiornika – łącznie 
wyciekło 1300 l substancji – tłumaczył 
prowadzący akcję Andrzej Małysiak, 
komendant miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Rudzie Śląskiej. 

Na miejscu prowadzono 
działania w celu neutraliza-
cji zdarzenia. Polegały 
one m.in. na zasypywa-
niu specjalnym sor-
bentem miejsc, w któ-
rych wyciekła sub-
stancja. Zgodnie z pro-
cedurami stosowanymi 
w takich przypadkach wy-
łączono także obszar w pro-
mieniu 150 m od miejsca wycieku. 
Najprawdopodobniej przyczyną zdarze-
nia było rozszczelnienie przewodu 
w czasie przepompowywania substan-
cji. – Ewakuowanych zostało ponad 30 
pracowników – nikt nie został poszkodo-

wany – zaznaczył komendant. 
Mieszkańcy pobliskich terenów wyrazili 
swoje obawy co do konsekwencji takie-
go wycieku. – W całej okolicy mocno 
czuć nieprzyjemny zapach. Parę lat te-
mu był wybuch gazu, ciekawe na co te-

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„LUIZA” 

z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 412 

ogłasza przetarg nieograniczony na najem domków jednorodzinnych położonych
w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pionierów 4 oraz ul. Fińskiej 18.

Przetarg odbędzie się w dniu 6.10.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni II piętro.

Bliższych informacji o mającym się odbyć przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. 114, 115
lub telefonicznie 32-278-67-12 wew. 32, 48 

oraz na stronie internetowej www.gsmluiza.com.pl.

OGŁOSZENIE

raz nas jeszcze narażono – pisał miesz-
kaniec.

– Nie ma zagrożenia dla życia ludz-
kiego, mieszkańcy są bezpieczni 
– zapewnił Andrzej Małysiak.

Magdalena Buchta, Robert Połzoń
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Burloch Arena kwitnie. Inwestycja, ku uciesze mieszkańców i przyjezd-
nych, jest ciągle udoskonalana i rozbudowywana. Niedawno otwarto 
tam tor do jazdy terenowej na rowerze, natomiast już niedługo zostanie 
zakończona budowa restauracji. Taki obiekt wymaga dogodnego dojazdu 
– z tym jednak może być problem.

ceprezydent.  O komentarz poprosi-
liśmy także drugą stronę, jednak 
PGG nie odpowiedziała na nasze 
zapytania. 

                       Magdalena Buchta
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Jedna droga, dwóch właścicieli  | GODULA

Temat drogi dojazdowej do Burloch 
Areny poruszyli korzystający z obiek-
tu sportowego rudzianie. Twierdzą, że 
jest to bolączka tego miejsca. – Ten 
obiekt jest wizytówką Goduli i widać, 
że władze miasta w niego inwestują. 
Naprawdę można tu świetnie spędzić 
czas – zaznacza mieszkaniec Goduli. 
– Jednak martwi mnie droga dojazdo-
wa do Burlocha od strony ul. Bytom-
skiej. Jest w tragicznym stanie i trzeba 
z nią coś zrobić – dodaje.

W tej sprawie postanowiliśmy skon-
taktować się z rudzkim magistratem. 

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

Okazuje się, że władze miasta zauwa-
żają problem i próbują go rozwiązać, 
jednak w chwili obecnej mają związa-
ne ręce. – Sprawa jest trudna, ponie-
waż fragmenty asfaltowe wspomnianej 
drogi należą do miasta, natomiast 
fragmenty wyłożone trylinką do Pol-
skiej Grupy Górniczej – tłumaczy 
Krzysztof Mejer, wiceprezydent mia-
sta. – Próbowaliśmy dogadać się 
z PGG i przejąć wspomniane frag-
menty drogi, jednak bezskutecznie. 
Wystosowaliśmy także pismo do pre-
mier Beaty Szydło z propozycją wy-

pracowania przez 
rząd specustawy
w sprawie uregu-
lowania przejęć 
terenów pogórni-
czych nieproduk-

cyjnych i w tej kwestii nadal czeka-
my na odzew. Myśleliśmy również 
o tym, by utworzyć w pobliżu zupeł-
nie odrębny dojazd, jednak nie jest 
to możliwe – zakreśla problem wi-

Zalegający worek z gruzem może stwarzać wiele niedogodności.

– Przed naszą klatką stoi uszkodzo-
ny worek gruzu, który od dawna nie 
został uprzątnięty i zagraża zarówno 
spacerowiczom jak i samochodom. 
Spółdzielnia przeprowadza remont, 
a po zakończeniu powinna po sobie 
posprzątać – mówi mieszkanka osie-
dla przy ulicy ks. Niedzieli.

Okazuje się, że wspomniany worek 
gruzu nie został pozostawiony, jak 
mówi rudzianka, przez tamtejszą 
Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową, 
ale jedną z mieszkanek.

– Worek ten został zamówiony 
przez lokatorkę ul. ks. Niedzieli 49b. 

Mieszkanka zamówiła ten worek 
w Firmie Tönsmeier w celu usunię-
cia gruzu powstałego w trakcie re-
montu swojego mieszkania – infor-
muje Gabriela Lutomska, z RSM. 
– Po napełnieniu worka zgłosiła do 
fi rmy, że worek jest pełny, ale w trak-
cie próby zabrania worka przez spe-
cjalistyczny samochód został on 
uszkodzony uniemożliwiając jego 
podniesienie. Pracownicy worek zo-
stawili, nakazując mieszkance prze-
ładowanie go do innego worka. Lo-
katorka nie zgodziła się na to infor-
mując, iż gruz umieściła w worku, 

Możliwość zakupu worka na gruz, który po napełnieniu zabierany jest 
przez fi rmę zajmującą się odpadami, to duże udogodnienie podczas re-
montów. Co jednak, jeśli worek zalega przed klatką i nikt nie chce go 
posprzątać? Z takimi problemem muszą zmagać się mieszkańcy ul. ks. 
Niedzieli.
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który otrzymała. Nasza administra-
cja wystosowała już prośbę do fi rmy 
o wywóz worka – dodaje.

Po naszej interwencji Administracja 
nr 5 postanowiła zlecić wywóz gruzu 
na swój koszt. MB

Remont drogi dojazdowej do Burloch Areny to 
wyzwanie dla władz miasta. Okazuje się, że ma 
ona dwóch właścicieli – część należy do miasta, 

a część do Polskiej Grupy Górniczej, która na 
razie nie chce oddać terenu.

Tak wygląda droga dojazdowa do Burloch Areny od strony ul. Bytomskiej.

OGŁOSZENIA

Niczyj worek | BIELSZOWICE 

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 gruntowych 

własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska, położonych w Rudzie 

Śląskiej-Kochłowicach 
w rejonie ulicy Kaszubskiej, 

obręb Kochłowice, karta mapy 
3, KW nr GL1S/00006532/8,  

stanowiących działki nr:
– 1954/10 

o powierzchni 990 m²,  
– 1955/10 

o powierzchni 959 m²,
– 1956/10 

o powierzchni 975 m²,  
– 1957/10 

o powierzchni 991 m²,  
– 1958/10 

o powierzchni 1006 m², 
które zostaną oddane 

w drodze ustnych 
przetargów nieograniczonych 
w użytkowanie wieczyste na 

okres 99 lat z przeznaczeniem 
pod budowę budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych.

Ceny wywoławcze (nett o) do 
przetargów nieruchomości 

wynoszą:
– dla działki nr 1954/10 

– 120.000,00 zł,
– dla działki nr 1955/10 

– 117.000,00 zł,
– dla działki nr 1956/10 

– 119.000,00 zł,
– dla działki nr 1957/10 

– 120.000,00 zł,
- dla działki nr 1958/10 

– 122.000,00 zł.
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REKLAMA

Autoryzowany Dealer:

SPRZEDAŻ – SERWIS
41-710 Ruda Śląska 

– Wirek
ul. Obrońców 

Westerplatte 20 
(obok Shell-a)

Tel. 32 3407-897
Kom. 505-11-44-37

www.pilarki.stihl-dealer.pl

TYLKO U NAS:
• bogaty wybór produktów  i 
• łańcuchy tnące zwykłe oraz widiowe DURO
• szeroki asortyment materiałów eksploatacyjnych
• oleje, smary, środki ochrony osobistej,żyłki tnące
• pełny serwis, diagnostyka oraz dostęp do części zamiennych
• ostrzenie łańcuchów, wynajem urządzeń

Przyjdź 
i przekonaj się sam...

PROMOCJA!!!
•   RATY 3x0%
•   0% odsetek
•   0% wpłaty
•   0% prowizji

Nie kupuj chińskich 
wynalazków - KUP -a
na 10 NIEOPROCENTOWANYCH RAT
- a nie będziesz żałował...

Pilarki spalinowe  

już od 699 zł

OŚRODEK POMOCY DZIECIOM I RODZINIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

– W konkursie braliśmy udział już kilka 
razy, z czego trzy razy zostaliśmy zakwalifi -
kowani do ścisłego fi nału, a drugi raz zdo-
byliśmy główną nagrodę, więc zapał i mo-
tywacja do pracy były naprawdę ogromne 
– mówi Barbara Karasz, kierownik Miesz-
kań Socjalizacyjnych Ośrodka Pomocy 
Dzieciom i Rodzinie. – Bardzo spodobał 
się nam pomysł zorganizowania wycieczki 
stawiającej na poznanie własnego regionu, 
miejsca w którym żyjemy. Wspólne wyszu-
kiwanie ciekawych miejsc w Rudzie Ślą-
skiej i przekładanie ich na mapę autorskiej 
trasy oraz sama wycieczka dostarczyły nam 
wielu pozytywnych emocji – podsumowu-
je. 

Akcja „Domy Pozytywnej Energii” jest 
skierowana do całodobowych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych działających 
na terenie pięciu województw (dolnoślą-
skiego, opolskiego, śląskiego, małopol-
skiego, podkarpackiego). W tym roku ha-
słem przewodnim konkursu było: „Nasze 
szlaki z pozytywną energią”, a zadaniem 
biorących w nim udział instytucji stworze-
nie trasy jednodniowej wycieczki.

Wychowankowie rudzkiego ośrodka 
wspólnie z wychowawcami przygotowali 
pracę pt. „Na kole po rudzkim padole 

„Domy Pozytywnej Energii”
Czek na 50 tys. złotych oraz tytuł „Domu Pozytywnej Energii” otrzymali wychowankowie Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej. To jedna 
z pięciu głównych nagród w konkursie organizowanym przez Fundację Tauron oraz spółkę Tauron Dystrybucja. Była to już 12. edycja programu.

Ośrodek otrzymał czek na 50 tys. zł.
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z Ośrodkiem Pomocy Dzieciom i Rodzi-
nie”. Jest to autorska trasa rowerowa liczą-
ca 27 km, ukazująca ciekawe, warte pozna-
nia i przede wszystkim ważne dla regionu 
i historii Rudy Śląskiej miejsca, m.in. ruiny 
domu Karola Goduli, piekarok, starą dru-
karnię, jak również miejsca nowoczesne, 
gdzie można ciekawie i aktywnie spędzić 
czas, takie jak Burloch Arena czy Park 
Strzelnica. – Niejeden z nas dowiedział się 
wielu interesujących rzeczy na temat mia-
sta, z bliska zobaczył miejsca, o których do 
tej pory tylko słyszał lub nawet nie wie-
dział, że istnieją – mówi Barbara Karasz. 

Finał konkursu odbył się w Bochni, 
z której wychowankowie Ośrodka Pomocy 
Dzieciom i Rodzinie wrócili z jedną z pię-
ciu głównych nagród – czekiem na 50 tys. 
złotych oraz tytułem „Dom Pozytywnej 
Energii”. Otrzymane środki fi nansowe, 
zgodnie z regulaminem akcji, zostaną prze-
znaczone m.in. na organizację wycieczki, 
zakup komputerów do pokoi dziecięcych 
oraz sprzętu sportowego umożliwiającego 
udział w kolejnych ciekawych wyciecz-
kach. – Jak tylko nadarzy się okazja, przy-
stępujemy do kolejnej pracy, bo warto, bo 
życie jest pełne niespodzianek – podsumo-
wuje Barbara Karasz. 

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
w Rudzie Śląskiej prowadzi działalność od 
1996 r., jednak w kolejnych latach jego 
struktura uległa przekształceniom, co miało 
związek z koniecznością dostosowywania 
placówki do zmieniających się przepisów. 
Obecnie Ośrodek jest jednostką budżetową, 
działa jako jednostka organizacyjna Miasta 

Ruda Śląska. W strukturze placówki funk-
cjonuje siedem mieszkań socjalizacyjnych 
(dwa w Bielszowicach, dwa w Wirku, dwa 
w Bykowinie oraz jedno w dzielnicy Ruda). 
Jako placówka opiekuńczo-wychowawcza 
typu interwencyjnego zapewnia doraźną 
opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sy-
tuacji kryzysowej, szczególnie w przypad-

kach wymagających natychmiastowego za-
pewnienia  opieki. Poza tym zapewnia 
dziecku całodobową opiekę, dostęp do od-
powiedniego kształcenia oraz świadczeń 
zdrowotnych, podejmuje także działania 
umożliwiające powrót dziecka do rodziny. 
W 2015 r. w placówce przebywało ogółem 
106 dzieci z 67 rodzin. AS
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Małgorzata Warda

Ta, którą 
znam

Po tragicznym 
wypadku siostry 
Ada - znana model-
ka od lat mieszka-
jąca w Paryżu - nie-
spodziewanie musi 
przyjechać do Pol-
ski. W rodzinnym 
domu dokonuje 
rozrachunku z wy-
darzeniami z prze-
szłości i faktami do 
tej pory skrzętnie 
odsuwanymi w nie-
pamięć.

Morderstwo tu-
rystki sprzed lat, 
mroczne wspo-
mnienie starej 
cegielni, cień mło-
dzieńczej miłości 

ciążą nad losami Ady, jej siostry i całej rodziny.
 Bohaterowie dojrzewają, radzą sobie z życiem, walczą o szczę-

ście, ale jednocześnie, mieszkając w małym miasteczku, tkwią 
w niewoli schematów, obowiązków i konsekwencji nienazwanych 
wydarzeń. I zła, prawdziwego zła, które bierze się z ludzkiej głupo-
ty, egoizmu, strachu.

 Małgorzata Warda postanowiła napisać powieść krytyczną 
wobec zastałej moralności, obyczajowości, kultury, obnażającą 
korzenie gwałtu i przemocy.
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Oskar Maciejok
syn Pauliny i Karola

ur. 29.08. (3400 g i 55 cm)

Milena Cichańska
córka Izabeli i Mateusza 

ur. 29.08. (3850 g i 58 cm)

Alan Kędzierski
syn Anny i Piotra

ur. 27.08. (2860 g i 55 cm)

Otela Rajkowska
córka Anety i Łukasza

ur. 29.08. (2760 g i 54 cm)

Maksymilian Szołtysek
syn Elżbiety i Dawida

ur. 6.09. (3494 g i 58 cm)

Krzesimir Książka
syn Urszuli i Rafała

ur. 8.09. (3500 g i 53 cm)

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja 
Twojego malucha
tel. 798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik

Baran – Wiara czyni cu-
da. Jeżeli zaufasz tej za-
sadzie, spotkać Cię może 

bardzo miła niespodzianka.
Byk – Chociaż ostatnio 
zacząłeś wierzyć, że do-
bra passa opuściła Cię 

na zawsze, ten tydzień zdecydowa-
nie to zmieni.

Bliźnięta – Jeżeli cier-
pisz na niedobór gotów-
ki, nie załamuj rąk. 

Uzbrój się w cierpliwość, bo już 
wkrótce Twoje fi nanse ulegną po-
prawie.

Rak – Marzenia, które 
snułeś przez ostatnie ty-
godnie nareszcie zaczną 

się spełniać, i to bez większego za-
angażowania z Twojej strony.

Lew – Przez pierwszą 
połowę tygodnia mo-
żesz być nieco rozdraż-

niony. Staraj się jednak zapanować 
nad emocjami, szczególnie w rela-
cjach z bliskimi.

Panna – Pod żadnym 
pozorem nie próbuj 
zjednywać sobie przyja-

ciół na siłę. Bądź cierpliwa i wyro-
zumiała, a wkrótce znów znaj-
dziesz się w centrum zaintereso-
wania.

Waga – Już wkrótce 
staniesz przed trudnym 
wyborem. Od decyzji, 

jaką podejmiesz, będzie zależeć
Twoja najbliższa przyszłość.

Skorpion – Pewien nie-
znajomy zmobilizuje 
Cię do działania. Za 

sprawą komplementu, jakim Cię 
obdarzy, poczujesz się pewny sie-
bie.

Strzelec – Ukochana 
osoba zaskoczy Cię nie-
spodziewaną deklara-

cją. Czekają Was duże zmiany, ale 
wszystko będzie zmierzało w do-
brym kierunku.

Koziorożec – Dosta-
niesz w pracy nowe za-
danie. Nie bój się pytać 

i prosić o pomoc. To lepsze niż po-
pełnianie błędów wynikających 
z nieznajomości tematu.

Wodnik – W nadcho-
dzących dniach miej 
oczy szeroko otwarte. 

Niewykluczone, że za sprawą ko-
rzystnego zbiegu okoliczności wy-
darzy się coś, na co czekasz.

Ryby – Ostatnie trudno-
ści sprawiły, że nie czu-
jesz się atrakcyjna. Dlate-

go powinnaś o sobie zadbać. Fryzjer 
i kosmetyczka poprawią Ci nastrój.

Natalia Wyszkowska
córka Anety i Arkadiusza
ur. 7.09. (3450 g i 56 cm)

Mia Mukherjee
córka Wioletty i Deepa 

ur. 8.09. (3650 g i 55 cm)
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Poziomo: 1 – rumowisko skalne, 5 – bukiet z za-
suszonych kwiatów, 8 – parada, show, 9 – konni-
ca, 11 – motyw ornamentu, 12 – zniewaga, 15 – 
dowódca Kozaków, 17 – tłuszcz zajęczy, 20 – pol-
skie włókno, 21 – strawa, jedzenie, 24 – kaftan, 
25 – formuła, 28 – miasto w Estonii, 29 – działo, 
32 – ród królewski w Anglii, 33 – żeton, 36 – w pa-
rze z Samsonem, 39 – ptak z rzędu nektarników, 
42 – posoka, 43 – szal futrzany, 45 – okręg, 46 – 
lekki odkryty powóz, 47 – szlak. 

Pionowo: 1 – proso japońskie, 2 – pisarz, fi lo-
zof żydowski, 3 – dawny duży piec z otworem 
w sieni, 4 – zbliżony do elipsy, 5 – zjawa, 6 – gat. 
bekasa, 7 – dawna moda, 10 – rosyjski instrument 
muz. , 13 – lewatywa, 14 – ogrodnicze narzędzie, 
16 – appla, tinta, 17 – piekło u mahometan, 18 – 
uzdrowisko dziecięce, 19 – infuła, 21 – podniosły 
ton mowy, 22 – jubilerska miara, 23 – diaskop, 26 
– węgiel w proszku, 27 – broń drzewcowa, 30 – 
człowiek urodzony ze związku białego mężczy-
zny z mulatką lub odwrotnie, 31 – pierw. chem., 
34 – metal szlachetny, 35 – persona, 37 – akwizy-
tor, 38 – konopie manilskie, 40 – grube płótno, 41 
– ryba z rodziny płaszczek, 44 – żądłówka. 

Hasło krzyżówki nr 34 brzmiało: Piękna i Be-
stia. Nagrodę otrzymuje Gabriela Pendro. Po od-
biór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. kupon 

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

o wartości 50 złotych, który jest do realizacji 
w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl. , ul. 
Hlonda 38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna oso-
ba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji 

(41-709 Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które 
jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania 
czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia kon-
kursu. 
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Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary 
prezentują 

Anna Włodarczyk i Adam Gruca
Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Śląska Krzyżówka” emitowanym 
na antenie Radia Piekary. Słuchacze mogą sprawdzić swoją znajomość śląskich 
wyrazów, a przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody. Hasło krzyżówki z „Wiado-
mości 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, 25 września, o godzinie 18.10. 

JEDNO HASŁO – SZANSA NA DWIE NAGRODY 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród na antenie Radia Piekary, SMS-a z rozwią-
zaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 71100 w treści wpisując hasło: piekary. 
+ hasło krzyżówki. Nagroda to parasol Radia Piekary. Aby wziąć udział w losowa-
niu nagród dla Czytelników „Wiadomości Rudzkich” SMS-a z rozwiązaniem krzy-
żówki należy wysłać pod nr 71100 w treści wpisując wiad. + hasło krzyżówki.
Nagroda to płyta CD ze śląskimi przebojami. Na rozwiązanie czekamy do 24 
września. Koszt SMS-a 1,23 zł/brutt o.

1. dobry duszek kopalni po śląsku
2. awantura po śląsku
3. poziomica po śląsku
4. sprytny, sprawny fi zycznie po śląsku
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU
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Dziadku to dla Ciebie

OGŁOSZENIE

5. gotowy, koniec 
    po śląsku
6. strażak po śląsku
7. żyrandol po śląsku
8. mecz po śląsku
9. osełka po śląsku

W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z Magdaleną Pal, która pracuje obecnie nad swoją 
pierwszą solową płytą. Ta ukaże się już 16 października, ale już za kilka dni będzie można słuchać premierowych utworów na 
antenach śląskich stacji radiowych.

– Na scenie pracujesz już od dawna. 
Teraz jednak nastąpiły spore zmiany, 
bo zaczęłaś występować solo. Jak do 
tego doszło?

– Bez zmian stoi się w miejscu, a by-
cie biernym z czasem sprawia, że czło-
wiek się cofa. Moja długoletnia praca 
z Damianem Holeckim niewątpliwie 
ułatwiła mi start na ścieżce solowej. To 
on przekonał mnie do zrobienia kroku na 
przód, za co jestem bardzo wdzięczna. 

– Pracujesz intensywnie nad płytą 
i póki co nie zdradziłaś, co się na niej 
pojawi. Czy możesz już powiedzieć ja-
ka to będzie płyta?

– Moja tajemnica zostanie odkryta 
w najbliższy poniedziałek – 26 września. 
W tym dniu rozgłośnie radiowe zapre-
zentują mój singiel „Chwytaj mnie”. 
Bardzo podoba mi się ten utwór, dlatego 
postanowiłam zrealizować teledysk do 
tej piosenki, który na pewno ukaże się 
przed premierą płyty. Kompozycja, jak 
wszystkie piosenki na płycie, jest autor-
stwa Damiana Holeckiego. Słowa po-
dziękowania za tekst należą się też Dag-
marze Kupczyk. 

– Jak odnajdujesz się na scenie sa-
ma, po latach występowania u boku 
innego wokalisty?

– Zawsze powtarzam, że należy znać 
swoje miejsce w szeregu. Jeśli moja rola 
podczas występu jest określona jako chó-
rek, nie obrażam się, tylko zajmuję swoje 
miejsce i przyjmuję do wiadomości, że je-
stem tłem dla artysty. Kiedy wychodzę 
jako Magdalena Pal na scenę, po prostu 
jestem sobą. Kocham interakcje z ludźmi! 

– Czy masz tremę przed występami, 
jak sobie z nią radzisz? 

– Przyznam się szczerze, że jedyny 
koncert, kiedy odczuwałam tremę, to 
Śląska Gala Biesiadna 2015. Wtedy 
współprowadziłam ten koncert z Joanną 
Bartel, Andrzejem Misiem oraz Seba-
stianem Mierzwą. Jest to największa pre-
stiżowa impreza związana z naszym kli-
matem muzycznym. Dom Muzyki i Tań-
ca w Zabrzu wypełniony był po brzegi. 
Jeśli chodzi o koncerty – tremy nie mam 
– kiedy śpiewam, scena jest moim do-
mem, a dom to oaza spokoju, nie stresu.

 – Ostatnie minuty przed wyjściem 
na scenę?

 – Zastanawiam się, czy założyłam 
wygodne i odpowiednie buty – oczy-
wiście żartuję. Przed samym wyjściem 
w myślach dziękuję Bogu za to co 

mam i dedykuję koncert najważniej-
szej osobie słowami: „Dziadku to dla 
Ciebie”. 

 Arkadiusz Wieczorek 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 

niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy 
Wireckiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego .

1. Przedmiotem zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 
99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Wireckiej, obręb 
Kochłowice k.m. 3, stanowiących działki:

– 2388/29 o powierzchni 820 m², użytek RIVa,
– 2400/29 o powierzchni 859 m2 , użytek RIVa
zapisane w księdze wieczystej nr GL1S/00011357/5 (działy III i IV są wolne od wpisów).
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska a nieruchomości 

stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nieuciążliwej funkcji usługowej w tym rzemiosła (symbole 
planu: MN2, MN25).

3. Działki są niezagospodarowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiadają regularny kształt, są 
porośnięte trawą i drzewami.

Dojazd do działek z drogi publicznej ulicy Wireckiej zapewniony jest poprzez gminną działkę nr 2394/29 KW 
GL1S/00011357/5, stanowiącą drogę wewnętrzną. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym wnioskiem do 
Wydziału Dróg i Mostów.

4. Cena wywoławcza (nett o) do przetargu dla działki numer : 
– 2388/29 wynosi – 105.000,00 zł 
– 2400/29 wynosi – 110.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązu-

jącej w dacie zbycia.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną 

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w ter-
minie do dnia 18.10.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– działka nr 2388/29 – 5.300,00 zł 
– działka nr 2400/29 – 5.500,00 zł
przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane do-

kumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.
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CHEBZIE

Osiedle Kaufhaus było kolejnym miejscem, w którym  
pojawiła się orkiestra kameralna z cyklem koncertów „Ka-
meralne Familoki”. Po raz pierwszy na podwórkach po-
między familokami można było wysłuchać klasycznych 
utworów. 

Podwórkowe koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem.
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Muzyka klasyczna przy familoku

www.skutecznapozyczka.pl

!!!NOWOŚĆ!!!

Kameralne Familoki to jedna z ini-
cjatyw realizowanych w ramach pro-
jektu „Zróbmy to razem – tylko kul-
turalnie!”. Drugi etap przedsięwzię-
cia dofi nansowano ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach 
programu „Dom Kultury + Inicjaty-
wy Lokalne 2016”. Muzycy pojawili 
się na trzech podwórkach przy fami-
lokach – w  Chebziu, Orzegowie i na 
osiedlu robotniczym Kaufhaus.  – To 
dla naszego zespołu było pierwsze 
tego typu doświadczenie. Mieliśmy 
pewne obawy, bo nigdy nie graliśmy 
w takich warunkach, ale to co zasta-
liśmy przerosło nasze oczekiwania. 
Publiczność we wszystkich miejscach 
była wyjątkowa i dobrze przygotowa-
na do tego typu koncertu. Były bra-
wa, bisy, mnóstwo pytań i miłych 

rozmów po koncertach – mówi Mirosław Krause, członek 
orkiestry kameralnej. – Mam nadzieję, że tego typu inicja-
tywy pojawią się w przyszłości i znów będziemy mogli za-
grać w takich nietypowych, ale wyjątkowych miejscach – 
dodaje.  AW

FRYZJERSTWO

Pod okiem Dudy zdobyli mistrzostwo
Nasi fryzjerzy znowu potwierdzili, że w tym 

fachu Polacy są niepokonani. Kadra Polski Junio-
rów pod wodzą rudzianina Damiana Dudy udała 
się na Mistrzostwa Europy do Paryża, gdzie od-
niosła prawdziwy sukces. Młodzi drużynowo za-
jęli pierwsze miejsce, sięgając po złoto. 

W mistrzostwach w Paryżu udział brało niemal 
800 zawodników z 39 europejskich krajów. Da-
mian Duda podkreśla, że odniesiony przez junio-
rów wynik to ogromny sukces. – W tym roku 
prześcignęliśmy nawet zeszłorocznych mistrzów. 
Jestem bardzo zadowolony, że mamy w kadrze tak 
fajnych, pewnych siebie ludzi, którzy pokazują, że 
chcą. Dodatkowo nie zjada ich presja, stąd odno-
szą takie zwycięstwa – zaznacza mistrz z Rudy 
Śląskiej, który od trzech lat występuje w roli tre-
nera.

Damian Duda znalazł się także w dziewięcio-
osobowej grupie sędziów, którzy oceniają anoni-
mowo wykonywane prace. – Był czas na starty 
w mistrzostwach, teraz przyszedł czas na sędzio-
wanie. Dzięki tej roli mogę poznawać utalentowa-
nych fryzjerów oraz inspirować się podczas każ-
dych zawodów – tłumaczy.

Zawodnicy brali udział w dwóch konkuren-
cjach: fryzura klasyczna i fryzura kreatywna 
– o wiele trudniejsza w wykonaniu. Każda z kon-
kurencji jest czasowo ograniczana. Trener z Rudy 
Śląskiej zaznacza, że tak dobry start w mistrzo-
stwach Europy zapowiada kolejne zwycięstwa 
juniorów. – Za rok będziemy walczyć o Puchar 
Świata, a to zwycięstwo jest dowodem, że młodzi 
są dobrze przygotowani – mówi Duda. MB

Kadra Polski Juniorów wraz z Damianem Dudą.
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RUDA

Zakończono 
cykl festynów

Podczas ostatniego z cyklu festynu „Cztery Pory 
Roku” pogoda nie dopisała. Impreza odbyła się 18 
września, tradycyjnie w parku im. Augustyna Ko-
zioła. Tym razem królowała Zima. Mieszkańcy, 
którzy nie przestraszyli się deszczu i niskiej tempe-
ratury postanowili uczestniczyć w ostatnim już kon-
cercie w ramach całego cyklu. W koncertowej 
muszli Parku Kozioła wystąpił zespół TODO ART 
TRIO, wykonując znane utwory mistrzów muzyki 
klasycznej oraz własne aranżacje. Swój śląski pro-
gram artystyczny zaprezentował także Amatorski 
Teatr Pierro działający przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 2. – Byłam na każdym z koncertów, 
dlatego postanowiłam przyjść i dzisiaj. Pogoda 
mnie nie wystraszyła – mówiła pani Barbara, miesz-
kanka dzielnicy Ruda. – Myślę, że to dobry pomysł, 
żeby organizować tego typy imprezy w naszym par-
ku. Najpierw został wyremontowany, a teraz trzeba 
go ożywić – dodaje rudzianka. Festyny z cyklu 
„Cztery Pory Roku” odbyły się w maju, czerwcu, 
sierpniu i wrześniu. Podczas każdego z nich zapew-
niono zarówno atrakcje kulturalne dla dorosłych jak 
i zabawy dla dzieci. Organizatorem był Wydział 
Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta. MB



www.wiadomoscirudzkie.pl WOKÓŁ NAS | 21.09.20169

P�������� „U������� 2016”

Wybieramy unikalnych rudzian 2016 
roku – głosujemy do 28 września!

Trwa głosowanie na wyjątkowych rudzian lub organizacje nominowane w plebiscycie „Unikalni 2016”. Do 28 września do godz 12.00 można 
oddawać głosy na swoich faworytów. Przypominamy, że głosować można za pośrednictwem Facebooka (www.facebook.com/WR), portalu www.
wiadomoscirudzkie.pl oraz wysyłając SMS-y (przy każdym prezentowanym kandydacie znajduje się numer oraz treść wiadomości). Laureatów 
plebiscytu poznacie już 30 września, podczas uroczystej gali organizowanej w MCK, a także w obszernej relacji prezentowanej w naszym tygodniku. 

I. W MUZYCE SIŁA 
1. Kordian i Ka-
mil Gojowy: niby 
bracia, a tacy róż-
ni... Kamil – kom-
pozytor, aranżer, 
saksofonista oraz 
przyszły dyrygent. 
Kordian – pianista, 
wokalista, puzoni-
sta oraz przyszły 

reżyser dźwięku. Co ich łączy? Ogromna 
pasja do muzyki, którą rozwijają między 
innymi w Big Sunny Bandzie, Chorzow-
skiej Orkiestrze Kameralnej oraz zespole 
Coffee Experiment. Bracia Gojowy to 
muzyka na najwyższym poziomie.

Chcąc oddać głos na Kordiana i Kamila 
Gojowy wyślij SMS-a na nr 71100 o treści 
MS.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

2. Marta Chro-
my: uczennica li-
ceum, która nie 
wyobraża sobie 
życia bez muzyki. 
Od kiedy pamięta, 
na każdej rodzin-
nej imprezie bie-
gała z plastiko-

wym mikrofonem i dawała koncerty. 
Śpiewa zawsze i wszędzie, bo sprawia 
jej to olbrzymią przyjemność.  We wrze-
śniu skończyła 18 lat, jednak nadal czuje 
się jakby miała dziesięć. W wolnym cza-
sie wraca do dzieciństwa, siada z gorą-
cym mlekiem przed telewizorem i ogląda 
ukochane bajki Disney’a.
Chcąc oddać głos na Martę Chromy wyślij 

SMS-a na nr 71100 o treści MS.2, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

3. Luiza Farouni: 
śpiewa odkąd pa-
mięta. Już od po-
czątku szkoły pod-
stawowej uczestni-
czyła w wielu rudz-
kich konkursach 
wokalnych. Swoich 
sił próbowała także 
poza granicami na-

szego miasta. Uczestniczyła w jednej 
z edycji telewizyjnego show Must be the 
music. Cały czas bierze udział w festy-
nach, koncertach oraz castingach. Poza 
muzyką kocha sport, uwielbia piec i goto-
wać, jest fanką dobrego kina i piłki nożnej. 
Chętnie wybiera się też w dalekie i bliskie 
podróże.
Chcąc oddać głos na Luizę Farouni wyślij 

SMS-a na nr 71100 o treści MS.3, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

II. OBIEŻYŚWIAT
1. Karol Werner: 
autor jednego z naj-
popularniejszych blo-
gów podróżniczych 
w Polsce – kolemsie-
toczy.pl, laureat Blo-
ga Roku, Dziennikarz 

Obywatelski 2013, autor dwóch niezwy-
kłych książek podróżniczych. Rudzianin 
pisze o podróżach zarówno dalekich jak i lo-
kalnych. Podróżuje pieszo, autostopem i ro-
werem – zawsze z aparatem, zawsze blisko 
ludzi, ich kultury i historii. Zwiedził m.in. 
Azję Środkową, Kaukaz i Bliski Wschód, 
Tajgę, Białoruś, czy Izrael i Palestynę. 

Chcąc oddać głos na Karola Wernera 
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści OB.1, 

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.
2. Klub Gór-
ski  „Bez 
Granic”: nikt 
nie kocha gór 
tak jak oni! 
Klub założo-
ny przez na-
uczyciela Mi-
chała Kozerę, 

działa przy Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 3 w Rudzie Śląskiej. W ciągu ostat-
nich sześciu lat jego członkowie odwiedzi-
li prawie 30 krajów zdobywając przy tym 
najwyższe szczyty Norwegii, Czarnogóry, 
Korsyki, Thassos oraz Pirenejów. Przeszli 
także 180-kilometrowy szlak GR20, uwa-
żany za jeden z najtrudniejszych w Euro-
pie. 

Chcąc oddać głos na Klub Górski „Bez 
Granic” wyślij SMS-a na nr 71100 o treści 

OB.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.
3. Rudzki Klub 
Grotołazów „No-
cek”: łączy ludzi 
lubiących robić rze-
czy niezmiernie in-
teresujące. Głów-
nym przedmiotem 
działalności człon-

ków „Nocka” są jaskinie. Corocznie orga-
nizują kurs taternictwa jaskiniowego. Od-
wiedzają jaskinie Tatr oraz biorą udział 
w wyprawach eksploracyjnych. Pasjonują 
się także wspinaczką skałkową, górską, 
narciarstwem pozatrasowym, kanionin-
giem, organizują spływy kajakowe i wy-
jazdy rowerowe. W tym roku obchodzą 
swoje 40-lecie.

Chcąc oddać głos na Rudzki Klub 
Grotołazów „Nocek” wyślij SMS-a na nr 

71100 o treści OB.3, koszt SMS-a 
to 1 zł + 23% VAT-u.

III. Z PASJĄ
1. Katarzyna Ro-
dzach: ma nieco-
dzienne hobby, bo 
zajmuje się układa-
niem kubków na 
czas! Speed stacking, 
bo tak nazywa się ta 
dyscyplina, całkowi-
cie zawładnęła ser-

cem Kasi. Siedemnastolatka ma już za 
sobą występ w popularnym show „Mam 
Talent”, mistrzostwo Polski, ale to nie 
wszystko. W maju nastolatka reprezento-
wała Polskę w Niemczech, zdobywając 
tytuł mistrzyni świata w konkurencji 3-3-3 
w swojej grupie wiekowej.
Chcąc oddać głos na Kasię Rodzach wyślij 

SMS-a na nr 71100 o treści ZP.1, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

2. Michał Szary: 
rudzianin z nietypo-
wymi zdolnościami, 
sportowiec, student, 
pasjonat i prekursor 
w swojej dziedzinie 
w Polsce. Sporto-
wiec z wieloma 
sukcesami, wielo-
krotny mistrz strzel-
ców na różnych 

turniejach, świetny pływak i zapalony bie-
gacz. Jednak największą pasją 21-letniego 
mieszkańca Rudy Śląskiej, jest bardzo nie-
bezpieczna dyscyplina, bo… żonglowanie 
siekierami.

Chcąc oddać głos na Michała Szarego 
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści ZP.2, 

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.
3. Lucjan 
Szajbel: od po-
nad 20 lat w za-
wodzie fryzje-
ra, dwukrotny 
w i c e m i s t r z 
Polski, członek 
kadry narodo-
wej na Mistrzo-
stwach Świata 

w Seulu oraz w Berlinie.  Obecnie jest sę-
dzią zawodów rangi mistrzowskiej, człon-
kiem międzynarodowej organizacji Inter-
Coiffure oraz działaczem Ogólnopolskiej 
Komisji Fryzjersko-Kosmetycznej. Ten za-
klinacz nożyczek, którego salon mieści się 
w Rudzie, to kreatywny, pozytywnie zakrę-
cony artysta, który nieustannie dba o świeże 
spojrzenie na fryzjerstwo.

Chcąc oddać głos na Lucjana Szajbela 
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści ZP.3, 

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

IV. OTWARTE SERCE
1. 2AFit: – to 
dwie siostry 
– Anna Stężały-
P o c z t a ń s k a 
oraz Aleksan-
dra Michalik, 

które postanowiły zadbać o kondycję fi -
zyczną rudzian i nie tylko. Utalentowane 
i licznie nagradzane instruktorki fi tness zor-
ganizowały w mieście szereg maratonów 
charytatywnych, podczas których przepro-
wadzono zbiórki pieniężne dla maluchów 
zmagających się z poważnymi chorobami. 
Gdyby zliczyć wszystkie dzieciaki, które 
uzyskały pomoc dzięki duetowi z 2AFit, 
uzyskalibyśmy małe przedszkole!

Chcąc oddać głos na 2AFit wyślij 
SMS-a na nr 71100 o treści OS.1, koszt 

SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.
2. Fundacja „Ak-
tywni My”: stwo-
rzona w mieście 
w 2015 r., jest orga-
nizacją pozarządo-
wą typu non for 
profi t, a jej głów-

nym celem jest przeciwdziałanie wyklucze-
niu społecznemu osób starszych, chorych i nie-
pełnosprawnych. W tym roku zaangażowała 
się w niezwykłą akcję „Dzwonię i jadę”, ma-
jącą na celu oferowanie bezpłatnego trans-
portu dla osób starszych oraz osób z niepeł-
nosprawnością do przychodni, gabinetów 
specjalistycznych, urzędów,  domów kultury 
czy na cotygodniowe zakupy. Kierowcy 
– wolontariusze robią kawał dobrej roboty.

Chcąc oddać głos na Fundację „Aktywni 
My” wyślij SMS-a na nr 71100 o treści 
OS.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

3. Fundacja Przyja-
ciół św. Mikołaja: 
choć ma zimową na-
zwę, jej założyciele 
mówią, że chcą działać 
cały rok. Powstała 

w tym roku, jednak tworzą ją ludzie, którzy 
od lat pomagają rudzianom i którzy swoją 
pomoc ofi arowują bezinteresownie. Dlatego 
postanowili nie działać już pod egidą innych 
fundacji i stworzyć własną – rudzką. Na 
wzór św. Mikołaja biskupa Fundacja ma za-
miar pomagać ludziom w trudnych sytu-
acjach życiowych, w wielu obszarach. Do 
tej pory członkowie Fundacji zorganizowali 
wiele zbiórek na rzecz dzieciaków. W gru-
pie będą jeszcze silniejsi!
Chcąc oddać głos na Fundację Przyjaciół 

św. Mikołaja wyślij SMS-a na nr 71100 
o treści OS.3, koszt SMS-a to 

1 zł + 23% VAT-u.

V. KOBIETA 
Z CHARAKTEREM

1. Ewa Chmielewska: 
od wielu lat działa na 
rzecz społeczności lo-
kalnych, aktywizacji 
seniorów, zabiega o po-
prawę infrastruktury 
rowerowej oraz podej-

muje działania na rzecz walki z przemocą. 
Inicjatorka projektów do budżetu obywatel-
skiego m.in. Strefy Aktywności i Fun Parku 
w Bykowinie, współautorka projektu wyko-
nania rowerowej obwodnicy Rudy Śląskiej. 
Organizatorka akcji „One Billion Rising 
– Nazywam się Miliard”, spotkań dla kobiet 
„Ewa Zaprasza”, klubu „Seniora”, rajdów 
rowerowych.

Chcąc oddać głos na Ewę Chmielewską 
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści KC.1, 

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.
2. Monika Czoik-No-
wicka: autorka wier-
szy i bajkowych sce-
nariuszy dla dzieci. 
Od 2010 roku i nadal 
prowadzi trasę czytel-
niczą po m.im. przed-
szkolach, bibliote-
kach, domach kultury 

oraz szpitalach. Autorka tomików wierszy 
pt.: „Wierszyki na każdą porę roku”, 
„W czarodziejskiej szufl adzie” oraz  „W po-
dróży do krainy fantazji”. Laureatka tego-
rocznego wyróżnienia Przyjaciel.
Chcąc oddać głos na Monikę Czoik-Nowic-
ką wyślij SMS-a na nr 71100 o treści KC.2, 

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.
3. Patrycja Pel-
ka i Marta Zia-
ja: to inicjatorki 
„Kina dla Ko-
biet” w Rudzie 
Śląskiej.  Po-
nadto są one or-
ganizatorkami 

rajdów górskich tylko dla kobiet. A przede 
wszystkim nieustannie zachęcają kobiety do 
wyjścia z domu. W ich słowniku nie istnieje 
wyrażenie „dzień wolny”. Swoje pokłady 
energii, zimną krew i błyskotliwość wyko-
rzystują w realizacji kolejnych projektów, 
co daje im jeszcze więcej satysfakcji z ży-
cia. Są przykładem tego, że w kobietach si-
ła. Doskonale łączą aktywność zawodową 
i rodzinną z aktywizacją rudzianek.

Chcąc oddać głos na Patrycję Pelkę 
i Marta Ziaję wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści KC.3, koszt SMS-a to 1 zł 
+ 23% VAT-u.
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W sobotę, 24 września, o godz. 
10.00 rozpocznie się marsz na dy-
stansie 18 km. Start krótszą trasą 
(8 km) zaplanowano na godz. 
12.00. Podobnie jak w latach ubie-
głych, zawody zostaną rozegrane  
w pobliżu siedziby Stowarzyszenia 
Wędkarskiego „Lin” w Kochłowi-
cach (Rybaczówka). Zakończenie 
zaplanowano na godz. 16.00 spo-
tkaniem przy ognisku. W marszu 
może wziąć udział każdy, kto ukoń-
czył 18 lat, bądź 16 lat, ale posiada 
pisemną zgodę rodziców lub opie-
kunów prawnych. Dzieci i młodzież 
poniżej szesnastego roku życia mo-
gą startować jedynie pod opieką 
dorosłych. Organizatorzy określili 
także, jakie psy dopuszczone zosta-
ną do dogtrekkingu. – W marszu 
może wziąć udział pies, który ma 
powyżej 1 roku, ale nie osiągnął 
10 lat, chyba że otrzymamy za-
świadczenie weterynarza o zdrowiu 
czworonoga – informuje Beata 
Drzymała-Kubiniok. – Niedopusz-
czone zostaną suki w ciąży, do szó-

Dogtrekking w Rudzie Śląskiej
Już po raz trzeci właściciele psów wraz ze swoimi czworonogami wyruszą na rudzkie szlaki rekreacyjne. 24 września br. w mieście zostanie 
zorganizowany dogtrekking. Tym razem na chętnych czekają dwie trasy - 18 i 8 km. – To ma być przede wszystkim miło spędzony czas, ro-
dzinna rekreacja – podkreśla Beata Drzymała-Kubiniok, kierownik Społecznego Schroniska dla Zwierząt TOZ „Fauna” im. św. Franciszka z Asy-
żu, organizator wydarzenia.

Tak w ubiegłym roku spacerowano z czworonogami.
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REKLAMA

Laline Paull – Rój

Flora 717 to twarda sztuka. Wywodząca się z rodu 
sprzątaczek, najniższej warstwy totalitarnej społeczno-
ści ula, dla Królowej gotowa jest na każde poświęcenie. 
Wychodzi cało z wewnętrznych pogromów, czystek re-
ligijnych i przerażających napaści drapieżnych os. Z każ-
dym aktem odwagi zyskuje coraz mocniejszą pozycję, 
dzięki czemu poznaje ukrytych wrogów oraz mroczne 
tajemnice ula. Istnieje jednak coś silniejszego nad od-
danie i posłuszeństwo, czyli naczelną zasadę rządzącą 
życiem wszystkim pszczelich sióstr. To własne dziecko… 
Żarliwa i – wszystkim poza Królową – bezwzględnie 
zakazana matczyna miłość sprawi, że Flora złamie naj-
świętsze ze wszystkich praw…

Przedziwna, barwna książka, przekonujący portret 
sposobu myślenia pszczoły i roju pszczelego. To właśnie 
odróżnia ludzi od innych zwierząt: wyobraźnia pozwala 
nam wykreować pełny, wiarygodny świat całkowicie 
odmienny od naszego.  Tracy Chevalier

Niewiele powieści dostarcza czytelnikowi tak niepo-
wtarzalnych przeżyć. Szum wokół tej książki i jej znako-
mitej autorki jest w pełni zrozumiały.

 „New York Times”

| P�������

stego tygodnia po porodzie, jak i te 
w okresie rui. Ważne także, aby 
właściciel posiadał przy sobie aktu-
alne zaświadczenie szczepienia psa 
przeciwko wściekliźnie, miskę i wo-
dę dla czworonoga oraz otrzymaną 
od organizatorów kartę uczestnic-
twa – dodaje.

Swój udział w imprezie zgłosić 
można do 22 września, wypełniając 
formularz na stronie internetowej 
„Fauny” (www.fauna.rsl.pl), bądź 
na miejscu, w punkcie organizacyj-
nym, pół godziny przed rozpoczę-
ciem marszu.

Pierwszy dogtrekking w mieście 
zorganizowano w 2014 roku. Im-
preza towarzyszyła 20-leciu dzia-
łalności TOZ „Fauna”. W ramach 
obchodów odbył się także zlot psia-
ków adoptowanych, konkurs pla-
styczny dla dzieci oraz wystawa 
psów wielorasowych.

Towarzystwo Opieki nad Zwie-
rzętami „FAUNA” powstało w 1994 
roku. Priorytet w działalności orga-
nizacji stanowi prowadzenie Spo-

łecznego Schroniska dla Zwierząt 
im. św. Franciszka z Asyżu w Ru-
dzie Śląskiej, które istnieje od 1996 
roku. Miesięcznie miasto, na pod-
stawie umowy na „Realizację pro-
gramu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie mia-
sta Ruda Śląska”, na działalność 

schroniska przekazuje około 40 tys. 
zł. Poza tym instytucja utrzymuje 
się dzięki pomocy sponsorów, 
tj. fi rm oraz osób prywatnych, 
wspomagających materialnie jej 
działalność.

Bliższe informacje pod numerem 
telefonu: 501-215-284, 509-471-
357. IM
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– Na otwarcie takiego oddziału na-
sze miasto czekało wiele lat, dlatego 
dobrze, że inwestycja w końcu docze-
kała się realizacji. Brak OIOM-u w na-
szym szpitalu mógłby w przyszłości 
uniemożliwić mu realizację wysoko-
specjalistycznych procedur medycz-
nych – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Wspieranie rozwoju szpi-
tala miejskiego to także jedno z zadań 
zapisanych w Strategii Rozwoju Mia-
sta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030 
– dodaje.

Oddział Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii (OAiIT) posiada 8 w pełni 
wyposażonych stanowisk intensywnej 
terapii, z możliwością utworzenia 
jeszcze jednego stanowiska. Sprzęt, 

którym dysponuje OAiIT, jest w pełni 
zgodny z aktualnym rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia. – Nie wszystkie od-
działy intensywnej terapii są wyposa-
żone zgodnie z tym aktem prawnym, 
gdyż mają czas na dostosowanie się 
do obowiązujących przepisów do koń-
ca 2016 roku. Nasz Oddział Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii był oddzia-
łem nowo powstającym, więc musiał 
w stu procentach spełniać wszystkie 
wymagania – podkreśla prezydent 
Dziedzic.

Ordynatorem nowego oddziału zo-
stał dr Piotr Baron. – To dla mnie 
ogromne wyzwanie. Kompletując ze-
spół lekarski zaprosiłem do współpra-
cy specjalistów, których dobrze znam 

i wiem, co potrafi ą. Z większością pra-
cowaliśmy razem w Zabrzu, tam się 
wyspecjalizowaliśmy – tłumaczy 
dr Baron.

Nowy oddział mieści się w Goduli 
w pawilonie F, na pierwszym piętrze 
i zajmuje pomieszczenia, w których 
wcześniej znajdowała się część Od-
działu Kardiologii. Całkowita po-
wierzchnia OIOM-u wynosi 450 m², 
z czego powierzchnia „łóżkowa” zaj-
muje jedną trzecią. Oddział został wy-
posażony w nowoczesne łóżka do in-
tensywnej terapii, dostosowane do pa-
cjentów o bardzo dużej masie ciała, 
wysokiej klasy materace przeciwodle-
żynowe, respiratory do prowadzenia 
sztucznej wentylacji płuc, pompy in-
fuzyjne, służące do bardzo precyzyj-
nego dawkowania leków, monitory 
wszystkich istotnych funkcji życio-
wych, łącznie z wysokospecjalistycz-
nymi inwazyjnymi metodami pomiaru 
ciśnienia krwi i ciśnienia śródczaszko-
wego, urządzenia do ogrzewania pa-
cjentów i przetaczanych płynów, apa-
rat do hemofi ltracji, czyli do czasowe-
go wspomagania lub zastępowania 
funkcji nerek, aparat USG dedykowa-
ny dla intensywnej terapii, bronchofi -
beroskop i wiele innych, drobnych, ale 
niezbędnych urządzeń. – Wskazania 
do leczenia na OIOM-ie są precyzyj-
nie określone w przepisach. Na rudz-
kim Oddziale Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii będą przyjmowani do-
rośli pacjenci z ciężką niewydolnością 
jednego lub wielu narządów, wymaga-

jącą zaawansowanych technik lecze-
nia, np. wentylacji mechanicznej, le-
czenia nerkozastępczego, inwazyjnego 
monitorowania układu krążenia 
– podkreśla dr Urszula Dudzińska za-
stępca ordynatora OAiIT i szefowa 
Bloku Operacyjnego, pracująca od 27 
lat w rudzkim szpitalu.

Do tej pory pacjenci z rudzkiego 
szpitala wysyłani byli na różne 
OIOM-y w całym województwie. Jest 
to co najmniej kilkunastu pacjentów 
miesięcznie. – To, do jakiego miasta 
trafi a pacjent, zależy od tego, gdzie 
w danej chwili jest wolne miejsce – 
tłumaczy prezes szpitala, dr Sławomir 
Święchowicz. – Niestety, często istnie-
je konieczność przetransportowania 
chorych na odległe oddziały – nawet 
do Bielska, Częstochowy, czy Racibo-
rza, gdyż te bliżej położone są często 
w stu procentach obłożone. Teraz sytu-
acja się poprawi – informuje.

O tym, że taki oddział powinien 
w Rudzie Śląskiej powstać, przekona-
ny jest dr n. med. Jacek Karpe, konsul-
tant wojewódzki w dziedzinie aneste-
zjologii i intensywnej terapii. – Z uwa-
gi na specyfi kę oddziałów zabiego-
wych, liczbę wykonywanych operacji, 
stopień skomplikowania procedur za-
biegowych, czy odsetek pacjentów 
z licznymi obciążeniami ważnych dla 
życia narządów, utworzenie w rudzkim 
Szpitalu Oddziału Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii było bezwzględnym 
warunkiem dalszego funkcjonowania 
tej placówki – przekonuje.

Uruchomienie OAiIT w Rudzie Ślą-
skiej nie oznacza jednak, że teraz na 
oddział będą trafi ać wyłącznie pacjen-
ci z rudzkiego szpitala, bo możliwość 
rejonizacji wykluczają kontrakty z Na-

Od 15 września w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej funkcjonuje Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Został on także włączo-
ny do wojewódzkiego systemu ratownictwa. Uruchomienie oddziału możliwe było dzięki zdobyciu kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Rudzki OIOM jest w pełni wyposażony w wysokiej jakości specjalistyczny sprzęt. Na utworzenie placówki władze Rudy Śląskiej 
przeznaczyły ok. 4 mln zł.

Ruda Śląska z własnym OIOM-em

rodowym Funduszem Zdrowia. – Po-
dobnie jak obecnie pacjenci z Rudy 
Śląskiej są przekazywani na oddziały 
intensywnej terapii w całym woje-
wództwie, tak samo nasz szpital, po-
siadając wolne miejsce na 
OIOM-ie, przyjmie każdego pacjenta, 
spełniającego kryteria takiej hospita-
lizacji – tłumaczy dr Święchowicz.

Oddział obsługuje wykwalifi kowa-
na kadra medyczna – zostało na nim 
zatrudnionych kilku lekarzy specjali-
stów anestezjologii i intensywnej te-
rapii oraz kilkanaście pielęgniarek 
anestezjologicznych, a także rehabili-
tanci, sekretarka medyczna oraz salo-
we.

Pieniądze na uruchomienie Oddzia-
łu Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
w Rudzie Śląskiej w całości zostały 
przekazane z gminnego budżetu. 
– Miasto jest stuprocentowym udzia-
łowcem szpitala, dlatego też podjęli-
śmy decyzję o jego dokapitalizowaniu. 
Koszt inwestycji wyniósł 4 mln zł, 
z czego mniej więcej połowa została 
przeznaczona na prace budowlane 
i instalacyjne, a pozostała część na za-
kup sprzętu – mówi prezydent Graży-
na Dziedzic.

Rocznie w Szpitalu Miejskim w Ru-
dzie Śląskiej hospitalizuje się ok. 
20 000 pacjentów i udziela ponad 
40 000 porad w ramach Izby Przyjęć. 
W oddziałach zabiegowych rudzkiej 
placówki rocznie wykonuje się 
ok. 4 100 operacji. W szpitalu funk-
cjonuje Oddział Ginekologiczno-Po-
łożniczy, który posiada jako jeden 
z trzech w regionie III stopień referen-
cyjności i zabezpiecza pacjentki z naj-
cięższą patologią ciąży i płodu z całe-
go województwa. TK

Oddział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii funkcjonuje od północy 15 września. Dr Piotr Baron i dr Urszula Dudzińska.

OAiIT posiada 8 w pełni wyposażonych stanowisk intensywnej terapii.
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– Kładziemy duży nacisk na to, żeby realizo-
wać w mieście inwestycje, które obniżają koszty 
utrzymania już istniejących obiektów. Mowa tu 
przede wszystkim o termomodernizacjach placó-
wek oświatowych oraz budynków użyteczności 
publicznej. W te działania wpisuje się również 
montaż odnawialnych źródeł energii w postaci 
instalacji fotowoltaicznych – podkreśla prezy-
dent Grażyna Dziedzic.

Takie instalacje wykonane zostaną na terenach 
w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch basenów 
krytych – przy ul. Chryzantem w Rudzie 
oraz przy ul. Pokoju w Nowym Bytomiu. Kolej-
na będzie wykonana w hali sportowej w Orzego-
wie. Na co dzień trenują tam zapaśnicy z ZKS 
Slavia Ruda Śląska, gimnastycy z KPKS Halem-
ba oraz uczniowie z okolicznych szkół. – Foto-
woltaika wykorzystana zostanie do produkcji 
energii elektrycznej, która w przypadku basenów 
posłuży głównie do zasilania instalacji odpowie-
dzialnej za technologię wody basenowej. Cześć 
wyprodukowanej energii elektrycznej wykorzy-
stana zostanie również do oświetlenia wewnątrz 
obiektów. W szczególności dotyczy to hali sporto-
wej w Orzegowie – wylicza Zygmunt Grzybek, 
dyrektor MOSiR.

Jakie mogą być oszczędności dzięki zastoso-
waniu fotowoltaiki można przeanalizować m.
in. w na przykładzie basenu letniego w Rudzie 

Jeszcze w tym roku na dwóch krytych basenach i hali sportowej w Rudzie Śląskiej zostaną zamontowane nowe instalacje fotowoltaiczne. Dzięki wykorzysta-
niu energii słonecznej zmniejszą się rachunki za prąd wykorzystywany w tych obiektach. Inwestycje mają kosztować około 800 tys. zł. Większa część kwoty 
ma szansę z powrotem zasilić gminną kasę, bowiem władze miasta złożyły wniosek o dofi nansowanie instalacji ze środków unijnych. Wnioskowana kwota 
zwrotu to ponad 450 tys. zł. Aktualnie rudzki projekt wraz z innymi złożonymi w konkursie oceniany jest pod względem formalnym.

Słoneczne oszczędności

Już wkrótce takie mikroinstalacje fotowoltaiczne powstaną 
przy trzech obiektach sportowych w mieście.

Akcja szczepienia lisów odbywa się w woje-
wództwie śląskim od 1995 r. wiosną i jesienią. 
Najbliższa przeprowadzona zostanie od 23 do 
30 września. W tym czasie specjalne szczepion-
ki z wykorzystaniem samolotów zostaną zrzu-
cone z wysokości około 200 metrów na obsza-
rze ponad 10 tys. km² powierzchni zielonych 
całego województwa śląskiego.

Szczepionka ma postać małych brunatnych 
krążków o zapachu „zepsutej ryby” i zrzucana 
będzie nie tylko nad lasami, ale również nad po-
zostałymi terenami zielonymi, np. polami, łąka-
mi i ogródkami działkowymi.

Jak informuje Śląski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii, znalezioną przynętę należy pozo-
stawić  w danym miejscu. Należy pamiętać 

Wolno żyjące lisy będą szczepione przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie pro-
wadzona na terenie całego województwa śląskiego, w tym m.in. w Rudzie 
Śląskiej. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów na tereny zielone od 
23 do 30 września br. Od tego czasu przez dwa tygodnie nie powinno się 
wyprowadzać zwierząt domowych do lasu oraz na pola i łąki.

Akcja 
szczepienia 

lisów
o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na 
przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyj-
na dla lisa. Co ważne, przez dwa tygodnie po 
przeprowadzeniu akcji nie powinno się wypro-
wadzać zwierząt domowych na tereny zielone 
(lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii infor-
muje również, że sama przynęta nie jest niebez-
pieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku 
otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnę-
trzu przynęty, należy niezwłocznie skontakto-
wać się lekarzem medycyny informując go 
o tym fakcie. Po kontakcie z płynną zawarto-
ścią kapsułki należy również bezzwłocznie 
umyć wodą z mydłem części ciała, które ze-
tknęły się ze szczepionką. TK

Śląskiej, gdzie od roku funkcjonuje taka instala-
cja. – W okresie od początku czerwca do końca 
sierpnia udało się „wyprodukować” ponad 
13 tys. KWh energii elektrycznej. Jeżeli przeliczy 
się to na pieniądze, to daje to ok. 6,5 tys. zł 
oszczędności na wydatkach za energię elektrycz-
ną – informuje Zygmunt Grzybek.

Sama inwestycja polegać będzie na wykona-
niu przy każdym obiekcie mini farm fotowolta-
icznych, stanowiących według ustawy tzw. mi-
kroinstalacje. – Każdorazowo instalację tworzyć 
będzie 160 modułów fotowoltaicznych, zamon-
towanych na specjalnych konstrukcjach osadzo-
nych w gruncie. Teren tak wykonanych farm bę-
dzie ogrodzony i objęty monitoringiem – wyja-
śnia Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwesty-
cji.

Przetarg na wykonanie instalacji już się zakoń-
czył. Lada dzień zostaną podpisane umowy w tej 
sprawie. Wykonawcy będą mieli po dwa miesią-
ce na wykonanie prac. Wykonanie trzech instala-
cji kosztować ma łącznie blisko 800 tys. zł.

Co istotne, ogólna kwota, którą miasto ponie-
sie na wykonanie instalacji, w ostatecznym roz-
rachunku może być znacznie niższa, ponieważ 
magistrat stara się o dofi nansowanie unijne tych 
inwestycji. – W marcu złożyliśmy wniosek o do-
tację. Aktualnie przechodzi on ocenę formalną. 
W przypadku przyznania dofi nansowania, miasto 

może liczyć na ponad 450 tys. zł zwrotu – infor-
muje Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wy-
działu Rozwoju Miasta.

Warto dodać, że władze Rudy Śląskiej starają 
się także o dofi nansowanie na budowę instalacji 
OZE w gminnym budownictwie jednorodzin-
nym. Złożony projekt przewiduje wykonanie 

51 instalacji. Mieszkańcy, którzy zdecydowaliby 
się wziąć udział w tym programie, mogliby li-
czyć nawet na 77 proc. dofi nansowania do inwe-
stycji. Dodatkowo planowane jest wykonanie 
instalacji OZE na trzech budynkach urzędu mia-
sta. Wnioskowana kwota wynosi w tym przypad-
ku ponad 450 tys. zł. TK

KONSULTACJE 
WS. HAŁDY 

PRZY UL. 1 MAJA
4 października 2016 r. 

o godz. 16.00
w Szkole Podstawowej nr 4 (ul. Lwa Tołstoja 1)

odbędą się konsultacje społeczne dotyczące zadania
„Rekultywacja i zagospodarowanie części terenu zwałowiska pocynkowego 

zlokalizowanego przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej” – międzynarodowego projektu 
partnerskiego LUMAT w ramach Programu INTERREG Central Europe.

Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz Instytutu 
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach poinformują mieszkańców 

o szczegółach  projektu LUMAT oraz o planach projektowo-inwestycyjnych 
dotyczących przedsięwzięcia.
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Pilotaż trafiony w 10
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach znany jest z innowatorskich 
pomysłów w zakresie finansowania zadań na rzecz ochrony przyrody. Jako pierwszy dostrzegł problem 
niskiej emisji i od roku 2002 finansuje zadania związane z jej ograniczeniem.

Do tej pory wszystkie oferty wspar-
cia na rzecz walki z niską emisją w na-
szym województwie były skierowane 
do samorządów. W lipcu br. Wojewódz-
ki Fundusz postanowił zrobić coś zu-
pełnie innego. Ogłoszono pilotażowy 
program skierowany do osób indywi-
dualnych. Choć nabór trwał zaledwie 
dwa tygodnie przerósł on najśmielsze 
oczekiwania. Świadczy o tym chociaż-
by liczba wniosków jaka wpłynęła do 
Funduszu i przeszła pozytywną weryfi-
kację. A było ich aż ponad 1500. Po-
czątkowo Wojewódzki Fundusz plano-
wał wydać na program dwa miliony 
złotych, kwota ta jednak została zwięk-
szona do czterech milionów dwustu 
tysięcy złotych. 

Dzięki wsparciu w naszym woje-
wództwie zniknie 750 „kopciuchów”  
– pieców, które nie spełniają żadnych 
norm. Zostaną one zastąpione pompami 
ciepła, kotłami opalanymi gazem lub 
biomasą, albo też kotłami opalanymi 
węglem – ekogroszkiem, który będzie 
spalany w kotłach nowej generacji,  
o wysokiej sprawności energetycznej.

Dzięki tym działaniom będzie wi-
doczny realny efekt ekologiczny. Sza-
cuje się, że dzięki programowi rocznie 
zmniejszy się emisja pyłu do atmosfery 
o ok. 134 tony, ok. 63 tony dwutlenku 
siarki odpowiedzialnego za powstawa-
nie kwaśnych dreszczów, a także 
zmniejszy się o blisko 9.900 tony emi-
sja dwutlenku węgla odpowiedzialnego 
za zjawisko ocieplenia klimatu.

Statystycznie najwięcej wniosków 
zostało złożonych w Katowicach – 81, 
w Tychach i Pszczynie po 73, a także 
w Gliwicach (60 wniosków) i Rybniku 
(54 wnioski). W Rudzie Śląskiej wnio-
sek złożyło 17 osób i wszystkie otrzy-
mały wsparcie.

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach w dom-
kach jednorodzinnych zostaną wyko-
nane zadania z zakresu:

Wymiany źródeł ciepła, na bardziej 
efektywne ekologicznie i energetycz-
nie. Do dofinansowania zakwalifikowa-

no kotły węglowe z załadunkiem auto-
matycznym, spełniające wymogi piątej 
klasy lub kotły opalane biomasą, speł-
niające wymogi czwartej lub piątej kla-
sy, a także pompy ciepła, kotły gazowe 
lub olejowe;

Zabiegi termoizolacyjne: 
docieplenie przegród budowla-• 
nych (ścian, stropodachów), 
wymiana okien i drzwi, • 
modernizacja lub budowa we-• 
wnętrznych instalacji central-
nego ogrzewania.

Wysokość dofinansowania wynosiła 
odpowiednio 25% w przypadku mo-
dernizacji źródeł ciepła oraz 15% w po-
zostałych przypadkach.

Podczas weryfikacji wniosków Fun-
dusz zwracał uwagę przede wszystkim 
na: 

efektywność ekologiczno-ener-• 
getyczną,
kompleksowość zadań, • 
koszty uzyskania efektu ekolo-• 
gicznego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach podkreśla jednak, że to nie ko-
niec działań. Jak ogłosił podczas kon-
ferencji podsumowującej pilotażowy 
program walki z niską emisją Wojciech 
Saługa, marszałek województwa ślą-
skiego, walka z niską emisją trwa. Już 
we wrześniu czeka nas kolejny kon-
kurs tym razem w 100 procentach 
przeznaczony na transport. Środki bę-
dą przeznaczone na zakup taboru ni-
skoemisyjnego, budowę parkingów 
przy dworcach, a także centra prze-
siadkowe i ścieżki rowerowe. Pula do 
wykorzystania będzie wynosić 440 mi-
lionów złotych.

Największym źródłem niskiej emisji 
jest działalność człowieka, w tym wy-
korzystywanie małych kotłowni oraz 
palenisk domowych. Oprócz wprowa-
dzania zmian w technologiach, w tym 
wymiany kotłów o niskiej wydajności, 
bardzo ważna jest świadomość ludzi 
na temat szkodliwości korzystania 

z niskoemisyjnych paliw. W chwili 
obecnej zanieczyszczenie powietrza 
przyczyna się do 45 tysięcy zgonów 
rocznie w naszym kraju. Niska emisja 
przyczynia się głównie do powstawa-
nia problemów z układem oddecho-
wym (astma) oraz układem krążenia. 
Koszt z tym związany wynosi od 40 do 
120 miliardów euro w ciągu roku. To 
czym oddychamy ma naprawdę ogrom-
ne znaczenie. Złej jakości powietrze 
prowadzi do osłabienia odporności or-
ganizmu, powoduje częstsze występo-
wanie kaszlu, kataru, a także proble-
mów z zatokami. Do tego należy rów-
nież zaliczyć wszelkiego typu alergie 
oraz zachorowania na nowotwory. Nie-
stety nasza świadomość w tym zakre-
sie nadal jest bardzo mała. Dlaczego 
tak trudno dostrzec nam ten problem? 
Pewnie dlatego, że go po prostu nie wi-
dać. Większość ludzi nadal uważa, że 
jeśli „coś” wyleci z komina, to nie ma 
to żadnego znaczenia. Nic bardziej 
mylnego… Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

EK
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Małgorzata i Eugeniusz Nieszwicowie.

Urszula i Eugeniusz Dudowie.

Leokadia i Józef Urbankowie.

Rozalia i Maciej Trzejowie.

Marta i Stefan Kornatowscy.

Urszula i Henryk Dworaczkowie.

Renata i Józef Strachowie.

Weronika i Stefan Brykse.

2 oraz 16 września w ośrodku św. elżbiety w Rudzie Śląskiej obchodzono uroczystość złotych godów. Pary małżeńskie z rąk władz miasta odebrały gratulacje i specjalne odznaki. dziś publikujemy zdjęcia ko-
lejnych par. Wszystkim parom życzymy dużo zdrowia, pomyślności i wielu pięknych, wspólnych chwil.

Anna i Jerzy Tofilowie.Anna i Edward Latosowie. Dorota i Henryk Wilczkowie. Emilia i Antoni Jasińscy.

Helena i Józef Michalscy.

Krystyna i Witold Zwirowiczowie.

Erna i Stanisław Połzoniowie.

Honorata i Zenon Chodaccy.

Helena i Tadeusz Siemienkiewiczowie.

Maria i Alojzy Pastuszka.

Helmut Jaworek z córką Sylwią.

Maria i Henryk Piórkowski.

Róża i Jan Rozmusowie.Maria i Rafał Czapla. Stanisława i Józef Baimowie. Stefania i Józef Seilerowie.
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Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa MAKSYMA NA WRZESIEŃ
  „Słowo nie brzmiące 

czynem to wieża 
bez dzwonu”

Jadwiga Łuszczewska

Wykonanie funduszu remontowego za I półrocze 2016 r.
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa prezentuje wykonanie planów rzeczowego funduszu remontowego na 2016 r. za I półrocze br. Uprzejmie informujemy 
wszystkich członków Spółdzielni, że plany te znajdują się w siedzibie każdej Administracji, gdzie są do wglądu zainteresowanych. Serdecznie zapraszamy do 
korzystania z tej możliwości. Poniżej podajemy realizację, a więc wykonanie robót wynikających z planu rzeczowego funduszu remontowego na 2016 r. 

ADMINISTRACJA nr 1 – Godula, Orzegów

Lp Nazwa obiektu – adres Zakres rzeczowy Wykonanie
1 Zasoby A-1 Wymiana stolarki okiennej 45. 052,50
2 Zasoby A-1 Refundacja za wymianę stolarki okiennej 8. 046,00
3 Wojciecha Wymiana stolarki okiennej w piwnicach 1. 099,65
 Bogusławskiego 7, 9, 14
4 Heleny Refundacja za wymianę pieca 1. 000,00
 Modrzejewskiej 8b
5 Adama Huloka 5 1. 000,00
6 Podlas 22 Remont instalacji domofonowej 2. 246,40
7 Przedszkolna 7a  2. 322,00
8 Heleny Modrzejewskiej 14a, 14b 4. 514,40
9 Podlas 20e  2. 538,00
10 Podlas 20c  2. 538,00
11 Podlas 10b  2. 268,00
12 Joanny 9 Wymiana pionu wod. -kan. w kuchni 8. 488,24
13 Czereśniowa 7 Wymiana pionu wodnego 4. 498,43
  kuchenno-łazienkowego
14 Joanny 28d Wymiana pionu wod. -kan. w łazience 8. 800,10
15 Podlas 20 Wymiana pionu wod. -kan. w łazience 7. 881,54
16 Kardynała Wymiana pionu wod. -kan. w łazience 8. 652,83
 Augusta Hlonda 5
17 Podlas 10c Wymiana pionu wodnego 4. 113,33
  kuchenno-łazienkowego
18 Antoniego Wymiana pionu wod. -kan. w kuchni 7. 822,68
 Tiałowskiego 9
19 Heleny 8 Wymiana pionu wod. -kan. w łazience 7. 233,75
 Modrzejewskiej 
20 Podlas 6 Wymiana pionu wod. -kan. w kuchni 15. 423,52
21 Podlas 4 Wymiana pionu wod. -kan. w łazience 17. 048,10
22 Podlas 26 Wymiana pionu wod. -kan. w łazience 16. 570,15
23 Heleny  Wymiana pionu wod. -kan.  8. 539,37
 Modrzejewskiej 1b kuchenno-łazienkowego
24 Podlas 20d Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej 6. 945,59
25 Przedszkolna 12 Wymiana pionu wodnego 9. 894,71
  i części pionu kanalizacji w kuchni
26 Joanny 11 Wymiana pionu wod. -kan. w kuchni 7. 822,68
27 Podlas 20a Wymiana pionu wod. -kan.  8. 614,16
  kuchenno-łazienkowego
28 Antoniego Wymiana pionu wod. -kan. w łazience 7. 574,83
 Tiałowskiego 9
29 Podlas 12d Wymiana pionu wod. -kan. w łazience 7. 412,95
30 Podlas 4 Wymiana pionu wod. -kan. w łazience 17. 068,90
31 Podlas 12f Wymiana pionu wod. -kan. w kuchni 5. 327,50
32 Przedszkolna 12 Wymiana pionu wodnego i odcinka 6. 538,84
  pionu kanalizacji w łazience
33 Joanny 3 Wymiana pionu wod. -kan. w kuchni 7. 805,35
34  Modrzejewskiej 14 Wymiana odcinka pionu wod. -kan.  1. 258,05
  w łazience
35 Tiałowskiego 9c Wymiana pionu wod. -kan. w łazience 7. 614,70
36 Przedszkolna 9 Wymiana pionu wod. -kan.  8. 576,07
  kuchenno-łazienkowego
37 Podlas 36b Wymiana pionu zimnej wody 4. 920,05
  kuchenno-łazienkowego
38 Podlas 36-36e Malowanie klatek schodowych 62. 615,34
39 Fabryczna 2 Wymiana opraw  3. 433,71
  oświetleniowych na oprawy
   z czujnikiem ruchu i zmierzchowym 
40 Fabryczna 6 3. 422,20
41 Joanny 3 3. 433,71
42 Joanny 7 5. 150,57
43 Joanny 9 5. 150,56
44 Kardynała Augusta Hlonda 1 5. 513,31
45 Kardynała Augusta Hlonda 7 2. 756,66
46 Kardynała Augusta Hlonda 5 2. 756,66
47 Przedszkolna 12 5. 931,38
48 Podlas 36 10. 804,10
49 Podlas 8 Remont poziomej instalacji gazowej 7. 324,58

50 Podlas 10a 4. 140,24
51 Podlas 12d 3. 170,42
52 Przedszkolna 7 5. 744,90
53 Podlas 10c Usunięcie nieszczelności 1. 752,01
  na pionie instalacji gazowej
54 Podlas 12c  1. 681,82
55 Podlas 36b  919,84
56 Podlas 18  3. 394,77
57 Podlas 20 Remont instalacji gazowej w mieszkaniach 1. 659,28
58 Podlas 10  1. 825,43
59 Wojciecha Bogusławskiego 7 Remont pustostanu 1. 546,31
60 Podlas 10a, b, c, e Remont dachu 31. 218,18
61 Przedszkolna 9, 9a Wymiana rynien i rur spustowych 5. 844,71
62 Zasoby A-1 Wymiana szyb w drzwiach wejściowych 296,63
63 Zasoby A-1 Wymiana stopek, zamków i rygli drzwiowych 368,58
64 Podlas 8 Wymiana drzwi w wózkowni 1. 040,94
65 Bytomska 7 Naprawa tynków i wymiana 1. 479,46
  drzwi w wózkowni
66 Podlas 10b Wymiana drzwi do piwnicy 450,48
67 Podlas 6 Wymiana drzwi wejściowych 2. 107,33
  do wejścia na dach
68 Zasoby A-1 Montaż nawiewników 1. 373,76
69 Czereśniowa 9 Montaż nowego słupa oświetleniowego 3. 659,69
70 Królowej Jadwigi 6, Malowanie tynków ścian elewacji 1. 669,29
 Adama Huloka 5
71 Przedszkolna 1-3 Remont placu zabaw 19. 932,59
72 Podlas 8-14 Remont chodników 100. 030,66
73 Garaże Szyb Zofii Naprawa drogi dojazdowej 1. 277,61
74 Podlas 2 Naprawa drogi przed parkingiem 324,66
75 Podlas 4 Położenie kostki brukowej 261,18
  przed wejściem do budynku
76 Fabryczna 2 Przełożenie kostki na chodniku 477,6
77 Podlas 4 Wykonanie parkingu 18. 975,28
78 Bytomska 7, Podlas 6 Naprawa parkingów 1. 853,91
79 Joanny 14a Wymiana okna 2. 613,62
 (pawilon handlowy)
80 Joanny 14b Remont instalacji zimnej i ciepłej wody 3. 378,61
 (pawilon handlowy)
81 Joanny 14b Wymiana instalacji wodnej,  3. 858,20
 (pawilon handlowy) naprawa tynków
82 Wojciecha Bogusławskiego 7 Ekspertyza  600
  ornitologiczna przed 
  dociepleniem budynku
83 Wojciecha Bogusławskiego 9  600
84 Wojciecha Bogusławskiego 14  600
85 Stanisławy Wysockiej 29  600
86 Stanisławy Wysockiej 31  600
87 Wojciecha Dociepl. bud. i roboty   375. 783,66
 Bogusławskiego 7 dodatk. (1/2 kosztu) 
88 Podlas 18 Mapa własności 676,5
89 Podlas 24  676,5

ADMINISTRACJA nr 2  
– Nowy Bytom, Os. Obr. Westerplatte

Lp Nazwa obiektu – adres Zakres rzeczowy Wykonanie
1.  Zasoby Adm-2 Wym. stolarki okiennej u lokatorów 29. 096,34
   Ref. za wym. okien 5. 440,00
2.  Smolenia 2 Remont drogi wjazdowej wraz 4. 920,64
  z miejscami parkingowymi
 Smolenia 4 jw.  4. 912,39
 Obj. 5, J. Markowej 17 jw.  8. 277,57
 Objazdowa 7 jw.  3. 986,91
 Smolenia 6 jw.   3. 983,17
 J. Markowej 15 jw. oraz remont drogi  27. 520,58
  na wysokości pl. zabaw
 J. Markowej 15 Poszerzenie chodnika 5. 489,99
 Damrota 7 jw.  1. 841,97
 Obr. Westerplatte 15,17 jw.  10. 433,25

 J. S. Dworaka 9 Poszerzenie drogi dojazdowej 3. 147,07
 Obj. 5, J. Markowej 17 Wyk. ogrodzenia boiska 1. 567,41
 J. Markowej 15 jw.  1. 598,37
 Damrota 7 jw.  536,27
 Smolenia 2 jw.  931,76
 Smolenia 4 jw.  930,19
 Smolenia 6 jw.  754,24
 Objazdowa 7 jw.  754,95
 Objazdowa 13, 15, 17 jw.  3. 681,11
 P. Niedurnego 38 jw.  13. 358,05
 Smolenia 4 Wyk. chodnika wzdłuż drogi 5. 752,06
 Smolenia 6 jw.  4. 664,01
 Obj. 5, J. Markowej 17 jw.  9. 692,45
 Objazdowa 7 jw.  4. 668,39
 Ks. J. Szymały 8 Wykonanie chodnika w placu zabaw 4. 298,86
 Ks. J. Szymały 12 Ułożenie kostki w placyku gospodarczym 1. 721,07
3 Obr. Westerplatte 8-8d Malowanie parterów kl. schod. 4. 353,65
 Obr. Westerplatte 6-6f jw.  5. 923,66
4 Obr. Westerplatte 6,8 Modernizacja 15. 781,19
  oświetlenia zewnętrznego
 Obr. Westerplatte 11 Wym. WLZ,R. G,RL przew.  30. 463,10
  zasilających mieszkania
 Objazdowa 5 jw.  31. 181,63
 Objazdowa 5 Wym. instalacji i osprzętu  6. 593,89
  oświetl. kl. schod.
 Pokoju 16 Wym. WLZ,RO,oświetl.   23. 423,27
  piwnicy i kl. schod.
 Obr. Westerplatte 10 Wym. inst. elektr. w piwnicy 13. 978,10
  wraz z osprzętem
 Obr. Westerplatte 8 Modernizacja inst. domofonowej 9. 288,00
 Pokoju 3, 3a jw.  11. 881,08
 Objazdowa 5 jw.  6. 361,20
 J. S. Dworaka 9b, 9c Wyk. cyfrowej inst. domofonowej 17. 724,10
 Obr. Westerplatte 10 Wym. opraw oświetl. na 2. 916,13
  energooszczędne w kl. schodowych
5 P. Niedurnego 38 c Przebudowa instalacji gazowej 32. 960,53
 J. Markowej 15 Wym. pionów wod. -kan. w mieszkaniach 6. 900,27
 J. Markowej 17 jw.  6. 489,55
 Smolenia 4a jw.  7. 154,08
 Smolenia 6 jw.  8. 576,08
 Chorzowska 25a jw.  8. 729,01
 Chorzowska 23 jw.  9. 941,19
 Objazdowa 17a jw.  13. 882,66
 Pokoju 3 jw.  9. 834,79
 Pokoju 8 jw.  14. 299,52
 Ks. J. Szymały 4 jw.  19. 459,77
 Kolista 7b jw.  16. 823,75
 Obr. Westerplatte 10 c jw.  4. 940,58
 J. S. Dworaka 9 jw.  19. 058,45
 J. S. Dworaka 11,11a jw.  35. 499,49
 P. Niedurnego 38a Wym. pionu kanalizacji deszczowej 10. 470,19
 Objazdowa 15 Przebudowa poziomu z. w. w piwnicy 2. 790,62
6 Obr. Westerplatte 9a Uszczelnienie przewodów kominowych 4. 863,56
 Obr. Westerplatte 6 Remont daszków nad balkonami 32. 389,55
 Obr. Westerplatte 6,8 Remont daszków wejściowych 17. 804,78
  oraz kotwienie ścian
 Smolenia 2 ocieplenie piwnicy 899,27
 Obr. Westerplatte 11,11a Naprawa stopni oraz 2. 391,79
  malow. ścian po rob. elektr. 
 Ks. J. Szymały 10b Wymiana okienka na kl. schodowej 463,26
 P. Niedurnego 38 Przebudowa ogrodzenia parkingu 5. 374,58
 P. Niedurnego 38-38c Wym. grzejników c. o.  14. 223,36
  na kl. schodowych
 P. Niedurnego 38 Wyk. projektu inst. awaryjnego 5. 535,00
  nawadniania śmietnika
 J. S. Dworaka 9b, 9c Wym. drzwi wejściowych 8. 752,31
  do kl. schodowych
 Pokoju 3, 3a jw.  7. 112,80
 Objazdowa 5 Refundacja za wymianę pieca Żar 2. 400,00



	 Obr.	Westerplatte	6,8	 Roboty	 401.	804,79
	 	 dociepleniowe	poza	audytem
7		 J.	S.	Dworaka	9	 Wymiana	skrzynek	 3.	224,88
	 	 z	wyłącznikami	dźwigów
	 P.	Niedurnego	38	 Konserwacja	dźwigów	 201,11
8		 Obr.	Westerplatte	6	 Docieplenie	budynku	 561.	248,41
	 Obr.	Westerplatte	8	 jw.		 751.	324,00
	 Obr.	Westerplatte	6	 Remont	naświetli	klatek	schodowych	 31.	113,36
9		 Magazynowa	12	 Prace	remontowe	RSM	 9.	708,69
	 Pokoju	18-Adm-2	 Rem.	inst.	elektr.	,	wyk.		 24.	901,58
	 	 ścianek	kartonowo-gipsowych,	
	 	 malowanie	i	kafelkowanie

ADMINISTRACJA nr 3 – Ruda

Lp Nazwa obiektu – adres Zakres rzeczowy Wykonanie
1	 Bzów	1	 Roboty	dodatkowe	związane	 73	322,25
	 	 z	ociepleniem
	 	 Ocieplenie	ścian	budynku	 109	632,99
	 	 	Remont	instalacji	elektrycznej	 864,51
	 	 Remont	domofonu	 2	052,00
2	 Bzów	1	a	i	b		 Roboty	dodatkowe	związane	 187	705,56
	 	 z	ociepleniem
	 	 Ocieplenie	ścian	budynku	 246	236,28	
	 	 Remont	instalacji	elektrycznej	 	2	800,64
	 	 	Remont	domofonu	 4	266,00
3	 Magazynowa	6		 Roboty	dodatkowe	związane		 281	054,12
	 	 z	ociepleniem
	 	 Ocieplenie	ścian	budynku	 475	905,29
	 	 kotwienie	ścian,	montaż	budek		 16	115,09
	 	 lęgowych,	wymiana	drzwi
	 	 Remont	instalacji	elektrycznej	 4	644,00
	 	 Remont	domofonu	 1	462,60
	 	 Przesunięcie	grzejników		 2	311,28
	 	 na	klatce	schodowej
4	 Magazynowa	10	 Roboty	dodatkowe	związane	 401	020,89
	 	 z	ociepleniem
	 	 Ocieplenie	ścian	budynku	 444	481,60	
	 	 Kotwienie	ścian,	montaż	budek		 43	953,38
	 	 lęgowych,	wymiana	drzwi
	 	 Remont	instalacji	elektrycznej	 983,44
	 	 Remont	domofonu	 6	966,00
	 	 Przesunięcie	grzejników	 2	143,17
	 	 na	klatce	schodowej
5	 Mickiewicza	7	 Usunięcie	uszkodzeń	ściany	po	zalaniu		 386,63
6	 Mickiewicza	8	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	budynku	 2	568,24
	 	 Wymiana	linki	ogranicznika	prędkości	 1	228,15
7	 zasoby	ADM	3	 Montaż	nawiewników	okiennych	 1	503,36
8	 zasoby	ADM	3	 Wymiana	okien	 100	498,54
9	 zasoby	ADM	3	 Refundacje	za	okna	 16	433,00
10	 lokale	własne		 Remont	pomieszczeń	biurowych	 11	100,37
11	 Słowiańska	3	 Wymiana	poziomów	instalacji	gazowej	 10	582,06
	 	 Remont	instalacji	elektrycznej		 4	202,45
	 	 w	klatce	schodowej
12	 Różana	2	i	4	 Remont	instalacji	elektrycznej		 9	764,16
	 	 w	klatkach	schodowych
13	 Mickiewicza	5	i	7	 Remont	instalacji	elektrycznej		 10	585,67
	 	 w	klatkach	schodowych
14	 Wolności	23	 Remont	instalacji	elektrycznej		 8	296,54
	 	 w	klatkach	schodowych	
15	 Wolności	7	 Remont	instalacji	elektrycznej		 4	504,42
	 	 w	klatkach	schodowych
16	 Norwida	6		 Remont	instalacji	elektrycznej	 284,29
17	 Norwida	20	 Wymiana	rozdzielni	głównych	 93	680,80
	 	 WLW-u	i	uziomu	wyrównawczego	w	klatkach
18	 Norwida	24	 Remont	instalacji	elektrycznej	 1	918,95
19	 Nałkowskiej	2	 Remont	instalacji	elektrycznej	 3	636,35
20	 Nałkowskiej	4	 Remont	instalacji	elektrycznej	 3	778,20
22	 Fiołków	8	 Remont	instalacji	elektrycznej	 1	322,96
23	 Wolności	20	 Wykonanie	audytu	energetycznego	 26	391,34
24	 zasoby	ADM	3	 Remonty	wind	 1	557,65

ADMINISTRACJA nr 4 
– Halemba, Kochłowice

Lp Nazwa obiektu – adres Zakres rzeczowy Wykonanie
1	 Zasoby	ADM-4	 Wymiana	stolarki	okiennej	 9.	243,51	
2	 Zasoby	ADM-4	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 367,50	
3	 Zasoby	ADM-4	 Montaż	nawiewników	okiennych	 13.	597,20	
4	 Energetyków	17	 Uszczelnienie	przewodów	kominowych	16.	028,96	
5	 Solidarności	13	 Uszczelnienie	przewodów	kominowych	 2.	189,79	
6	 Solidarności	4	 Uszczelnienie	przewodów	kominowych	 1.	138,49	
7	 Miodowa	18	 Uszczelnienie	przewodów	kominowych	 1.	602,41	

 RudzKa Spółdzielnia MieSzKaniowa poSiada:
do	wynajęcia	od	zaraz	nw.	lokale	użytkowe	+	boksy	handlowe

oraz	do	zbycia	prawo	wieczystego	użytkowania	gruntów

Adres lokalu

Stawka 
eksploat. 

zł/m2 

netto

Pow.
Usytuowanie i instalacje

w lokalu

Ruda	Śl.	5,	ul. Sztolniowa 13 12,22* 184,90 w	paw.	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 6a 15,84 14,40 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 pośpiecha 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.	5,	ul. Gwarecka 31 15,84 120,00 parter	w	bud.	mieszkalnym	z	c.o.

Ruda	Śl.	5,	ul. Józefa Grzegorzka 10 15,84 10,50 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	paw.	wolnostoj.	z	c.o.
Ruda	Śl.	10,	ul. ludomira Różyckiego 30 9,46* 422,67 I	piętro	w	paw.	wolnostoj.	z	c.o.
Ruda	Śl.	10,	ul. ludomira Różyckiego 30 9,46* 190,00 I	piętro	w	paw.	wolnostoj.	z	c.o.
Ruda	Śl.	10,	ul. ludomira Różyckiego 30 9,46* 56,76 I	piętro	w	paw.	wolnostoj.	z	c.o.
Ruda	Śl.	10,	ul. ludomira Różyckiego 30 15,84 47,15 parter	w	paw.	wolnostoj.	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	9,00zł/m2	-zmiana	coroczna	o	%	inflacji)
Ruda	Śl.9,	ul. objazdowa 13 11,00 96,00 parter	w	bud.	mieszkalnym	z	c.o.	z	możliwością	adaptacji	na	lokal	mieszkalny

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	paw.	wolnostoj.	z	c.o.	(stawka	obniżona	na	2	lat	w	związku	z	przeprowa-

dzeniem	remontu,	po	tym	okresie	stawka	zg.	z	obowiązującym	cennikiem)
Ruda	Śl,	ul. Cypriana Norwida 26 8,27* 266,50 I	piętro	w	paw.	wolnostoj.	z	c.o.	(możliwość	podziału	lokalu)

Ruda	Śl.,	ul. Cypriana Norwida 26 9,46* 	48,80 I	piętro	w	paw.	wolnostoj.	z	c.o.

Ruda	Śl,	ul. Cypriana norwida 8 	13,97* 36,00 parter	w	paw.	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 będzie obowiązywać stawka zgodna  
z cennikiem – dotyczy lokali oznaczonych*
a. do wynajęcia od zaraz nw. 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 49,50 zł/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	han,dlowy	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	/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

8	 Solidarności	10	 Remont	instalacji	elektrycznej	 47.	891,52	
9	 Energetyków	19	 Remont	instalacji	gazowej	 105.	002,97	
10	 Solidarności	19	 Remont	instalacji	gazowej	 104.	986,67	
11	 Solidarności	26	 Remont	instalacji	gazowej	 126.	377,87	
12	 Zasoby	ADM-4	 Remont	placyków	gospodarczych	 55.	142,18	
13	 Magazynowa	12	 Remont	lokali	własnych	 7.	363,13	
14	 Energetyków	19	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 5.	874,12	
15	 Racławicka	1	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 3.	160,51	
16	 Energetyków	1	 Remont	instalacji	odgromowej	 8.	030,14	
17	 Solidarności	11	 Wymiana	odcinka	instalacji	kanalizacyjnej	4.	188,57	
18	 Solidarności	10	 Wymiana	odcinka	instalacji	kanalizacyjnej	2.	912,70	
19	 Energetyków	13	 Remont	pustostanu	 4.	800,55	

20	 Międzyblokowa	12	 Uprzątnięcie	pustostanu	 2.	707,19	
21	 Energetyków	19	 Ocieplenie	budynku	 647.	097,05	
22	 Energetyków	19	 Roboty	ogólnobudowlane	 496.	379,84	
	 	 przy	ociepleniu
23	 Łukasiewicza	9	 Naprawa	systemu	oddymiania	 6.	469,20	
24	 Łukasiewicza	9	 Wypłata	odszkodowań	 236,15	
25	 Oświęcimska	85		 Wymiana	pionowej	 19.	391,76	
	 pion	m-k	nr	1	 instalacji	wodnej
26	 Oświęcimska	85a	 Wymiana	pionowej	instalacji	wodnej	 17.	884,51	
	 pion	m-k	nr	4
27	 Oświęcimska	85	 Remont	instalacji	odgromowej	 1.	564,62	
28	 Oświęcimska	79	 Remont	instalacji	odgromowej	 5.	934,00	
29	 Oświęcimska	85	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 35.	877,60	

17www.wiadomoscirudzkie.pl	 RSM	|	21.09.2016
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• Stomatolog
• Ginekolog
• Dermatolog
• Pracownia protetyczna

CHIRURG
dr Dariusz Nitka 

• Porada lekarska, konsultacja, asysta
• Badanie histopatologiczne
• Znieczulenie nasiękowe 
• Procto-sigmoidoskopia 
• Aspiracja z kaletki maziowej 
• Wstrzyknięcie leku do kaletki maziowej 
• Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi
• Wycięcie martwiczej tkanki
• Usunięcie paznokcia 
• USG piersi 
• USG przewodu pokarmowego 
• USG naczyń kończyn dolnych – doppler
• USG węzłów chłonnych
• USG moszny 
• USG tarczycy i przytarczyc
• Badanie materiału biologicznego 
• Usunięcie szwów 

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

Stomatolog
Ginekolog

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

• DermatologDermatolog– bez BIK-u

• Stomatolog
• Ginekolog

– bez BIK-u
także z komornikiem

Ruda Śląska tel. 690-878-872

dr Dariusz Nitka 

Ruda Śląska tel. 690-878-872
CHWILÓWKI

NZOZ SILVERMED
ul. Srebrna 15, Ruda Śl. | tel. 32 700-77-33 | rejestracja@silvermed.com.pl | silvermed.com.pl

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Nowym 
Bytomiu przy ulicy Czarnoleśnej z przeznaczeniem pod budowę 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego .
1. Przedmiotem zbycia w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest 

oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości grunto-
wej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Nowym By-
tomiu, obręb Nowy Bytom k.m. 1, obejmującej działkę nr 3309/44 o powierzchni 
1944 m², użytek Bz, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1S/00011242/6 (działy III 
i IV są wolne od wpisów). 

Pierwszy przetarg odbył się 26.07.2016 r. i zakończył się wynikiem negatyw-
nym.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda 
Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami nieruchomość stanowi teren zabudowy 
mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2 ).

3. Cena wywoławcza(nett o) do przetargu wynosi – 188.000,00 zł. 
 Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości będzie stanowić podstawę do 

ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 

15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od 

towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia. 
4. Przetarg odbędzie się w dniu 26.10.2016 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu 

Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się 

z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w ter-
minie do dnia 19.10.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 9.400,00 zł 
przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed 
otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

(pokój 223), tel. 32 244-90-56.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje  o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu 

mieszkalnego usytuowanego 
w budynku mieszkalnym na terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. Zygmunta Krasińskiego 7c/8
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do sprzedaży 

w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.



KARDIOLOGICZNY

Marcin Wilkoszyński

KARDIOLOGICZNY

Marcin Wilkoszyński

PRYWATNY
GABINET

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog 
Zastępca Ordynatora Oddziału Kardiologicznego 

w Rudzie Śląskiej

Wykonywane badania:
• Kontrola rozruszników serca

(również w domu pacjenta)
• EKG

• Echo serca(UKG)
• Holter(24h EKG)
• Test wysiłkowy

Budynek DAMAR-u  
ul. Przedszkolna 6  41-703 Ruda Śląska 

W ramach wizyty wykonywana 
jest diagnostyka i leczenie 

schorzeń serca

Zadzwoń i umów się na wizytę
tel. 501 553 654

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Panu
Krzysztofowi Dutkiewiczowi

pracownikowi Wydziału Administracyjnego
Urzędu Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA

przekazuje
Grażyna Dziedzic

Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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 Kafelkowanie, panele, remonty 
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-
potrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 
240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remon-
ty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 
507-055-024.

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

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

 Docieplenia budynków, remonty 
elewacji. Tel. 607-969-200.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-
605.

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

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

 Czyszczenie dywanów, wykła-
dzin, 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, tapice-
rek, wykładzin. 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 za-
dzwoń. Tel. 32 243-01-77.

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

 Szybka pożyczka, dojazd 780-116-
672.

 Usługi dekarskie, papa termozgrze-
walna, rynny, VAT. Tel. 512-549-097.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Cyklinowanie, tel. 601-480-719.

 Cyklinowanie, tel. 501-835-581.

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

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

 Pomoce domowe ,,BLASK” – usłu-
gi porządkowe, sprzątanie, mycie 
okien, prasowanie, pranie dywanów 
i mebli tapicerowanych. Tel. 609-937-
588.

 POŻYCZKI KRÓTKOTERMINO-
WE, tel.  516-516-611. Pośrednik 
CDF S.C. fi rmy Matpol Finanse Sp. 
z o.o.

 GABINET KARDIOLOGICZNY, ul. 
Piłsudskiego 129, Ruda Śląska-Kochło-
wice. Tel. 32 706-99-10.

 Drobne usługi remontowo-bu-
dowlane. Tel. 696-045-930.

 Profesjonalne usługi BHP. Każdy 
pracownik musi posiadać ważne szko-
lenie z zakresu bhp: wstępne oraz 
okresowe. Musi również zostać mu 
przedstawiona ocena ryzyka zawodo-
wego. Zadzwoń: 724-375-675. 

 Meble na wymiar, kuchnie, szafy 
,meble pokojowe, zabudowy. Tel.500-
153-910.

U����� ����������

 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. 
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. 
Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 
32 240-03-88, 32 242-26-27.
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 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. 
ANEL.

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

 Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 229 
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, 119 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, jednopokojowe, 29 m2, 58 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Atrakcyjne domy szeregowe:
RUDA 1 od 77 m2 od 270.000 zł.

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 atrakcyjne działki gruntu 
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 
691-523-055.

 UWAGA! Rozpoczęto budowę osie-
dla domków w Rudzie 1, ul. Norwida, 
cena 270 tys. zł. Już można rezerwo-
wać. GABRIEL, tel. 691-523-055. 

 OKAZJA! Ostatnie domy w Halem-
bie – ul. Chłopska, cena 290 tys. zł. 
GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kawalerki: Lecha 29 m2, 54 tys. LO-
KATOR, tel. 793-017-323.

 Dwupokojowe: Osiedlowa, Bocia-
nów, Szewczyka, Grodzka, Tunkla DO-
BRE CENY! LOKATOR, tel. 793-017-
323.

 Trzypokojowe: Czarnoleśna, Skow-
ronków DOBRE CENY! LOKATOR, tel. 
793-017-323.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej, pilne. Tel. 531-465-977.

 KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KA-
MIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502-812-504.

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

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

 Sprzedam mieszkanie 80 m2 
z garażem. Cena 160.000. Tel. 502-
510-460.

 Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, 59 m2 – Wirek. Tel. 666-920-939.

 Lokal 25 m2 do wynajęcia, Kochło-
wice Rynek przy postoju TAXI. Tel. 
698-735-443.
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 Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-
155-155.

 Kupię skorodowane auta, powy-
padkowe, do wyrejestrowania. Tel. 
507-572-625.

 Pomoc drogowa, złomowanie po-
jazdów, skup samochodów wszystkich 
marek, całych, uszkodzonych, skoro-
dowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-
808.

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

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

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

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

 Skup samochodow kazda marka 
najlepsze ceny. Tel.  512-700-770.

 Skup wszystkich samochodów!!! 
Recykling samochodowy. Wydawa-
nie zaświadczeń. Cena: 0,52 za kg. 
Tel 32 771-61-31, kom. 502-687-
301.

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

P����

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

 Do kwiaciarni zatrudnię fl orystkę 
Bytom-Szombierki (do 40 lat). Tel. 
512-312-726.

 Elektryka z uprawnieniami SEP 
przyjmę. Tel. 668-189-468.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-
998.

 Firma z Zabrza zatrudni inżyniera 
budownictwa. Praca na terenie całe-
go kraju. Kontakt, tel. 696-099-922.

 Zatrudnię od zaraz murarzy, po-
mocników, do ociepleń budynków. 
Tel. 603-580-070. 

R����

 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-
007. 

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

 
 Kupię przedwojenne srebra, anty-

ki. Tel. 883-792-678.
 

 Sprzedaż kurek 4-miesięcznych. 
Tel. 601-081-517.

 
 Wróżenie Tarot. Tel. 517-472-138.

Szczere wyrazy współczucia
Panu Markowi TKOCZ

w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
składają

dyrekcja i pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rudzie Śląskiej
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WycIąG Z OGŁOSZENIA O prZEtArGu

prEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat  

z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwóch niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych położonych w rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ulicy Borówkowej.

przedmiotem przetargu jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych, własności Gminy Miasta ruda Śląska, położonych 
w rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ulicy Borówkowej,

1) o powierzchni 2408 m2, obejmujących tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2185/1 o po-
wierzchni 848 m2 i 2186/1 o powierzchni 1007 m2, kW Nr Gl1S/00018068/1, 2182/2 o powierzchni 383 m2 i 2183/2 o powierzchni 
170 m2, kW Nr Gl1S/00008201/3,

2) o powierzchni 2440 m2, obejmujących tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2187/1 
o powierzchni 1176 m2 i 2188/1 o powierzchni 1229 m2, kW Nr Gl1S/00018068/1, 2184/2 o powierzchni 35 m2, kW Nr 
Gl1S/00008201/3,

zapisane na karcie mapy 3 obręb kochłowice oraz w podanych księgach wieczystych Sądu rejonowego w rudzie Śląskiej (działy 
III i IV wolne są od wpisów). Zbywane działki są wolne od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich, nie ma przeszkód prawnych 
do rozporządzania nimi. Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakich-
kolwiek roszczeń w tym zakresie. termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4.05.2016 r. przetarg przeprowadzony w dniu 17.08.2016 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska zbywane nieruchomości stanowią te-
ren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNu2) z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła.

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie terenów zadrzewionych. konfiguracja terenu zróżnicowana. Na terenie nie-
ruchomości występuje gęste zadrzewienie.

Ceny wywoławcze (netto) do drugiego przetargu oraz wadia dla poszczególnych nieruchomości wynoszą odpowiednio: 
– dla nieruchomości o powierzchni 2408 m2 – 231.000,00 zł, 11.600,00 zł, 
– dla nieruchomości o powierzchni 2440 m2 – 224.000,00 zł, 11.200,00 zł.
Osiągnięte w przetargu ceny gruntu będą stanowić podstawę do ustalenia: 
– pierwszych opłat za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w wysokości 15 % ww. cen, płatnych nie później niż do 

dnia zawarcia umów notarialnych,
– opłat rocznych w wysokości 1% tych cen, płatnych do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. 

Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
pierwsze opłaty oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług. 

Nabywcy nieruchomości będą zobowiązani do wybudowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w stanie surowym za-
mkniętym, w ciągu 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktów notarialnych. 

Gmina Miasto ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanych nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony 
umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.10.2016 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 zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stro-
nie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia 12.10.2016 r. 
dokonają wpłaty wadium w podanej wyżej wysokości przelewem na konto lub w kasie tut. urzędu oraz przedłożą przed otwarciem 
przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

WycIąG Z OGŁOSZENIA O prZEtArGu

prEZydENt MIAStA  
rudA ŚląSkA 

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  
nieruchomości gruntowej położonej w  rudzie Śląskiej-
rudzie przy ulicy cypriana Norwida z przeznaczeniem 

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

przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograni-
czonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności 
Gminy Miasta ruda Śląska o powierzchni 1991 m2, położona w ru-
dzie Śląskiej-rudzie przy ulicy  Cypriana Norwida, obręb ruda, 
k.m. 9, stanowiąca obejmujące całość gospodarczą działki nr:

– 2504/78 o powierzchni 1723 m², użytek Bz, kW nr  
Gl1S/00006012/7 (działy III i IV są wolne od wpisów),

– 2517/78 o powierzchni 268 m², użytek Bz, kW nr  
Gl1S/00006089/7 (w dziale III figuruje wpis – nieodpłatna służeb-
ność przesyłu, dział IV  ww. księgi jest wolny od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta ruda Śląska działka nr 2504/78 oraz część 
działki nr 2517/78 stanowią tereny produkcyjno-składowe oraz 
usługowe (symbol planu PU6). pozostała część działki nr 2517/78 
stanowi teren ulic wewnętrznych (symbol planu kdW).

Zbywana nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona, 
posiada nieregularny kształt, jest porośnięta drzewami i krzewa-
mi. Jej sąsiedztwo stanowi zabudowa garażowa oraz tereny prze-
znaczone pod zabudowę przemysłowo-usługową.

przedmiotowa nieruchomość nie posiada bezpośredniego do-
stępu do żadnej z dróg publicznych. dostęp do drogi publicznej uli-
cy Norwida zapewniony jest poprzez drogę wewnętrzną, zlokalizo-
waną na działkach nr: 2521/73, kW nr Gl1S/00005573/0, 2518/78, 
kW nr Gl1S/00006089/7 i 1810/92 kW nr Gl1S/00006105/6, 
przez które przejazd może się odbywać na zasadach ogólnych.

cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 194.000,00 zł.
cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększo-

na o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie 
zbycia.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2016 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 (zamieszczoną na tabli-
cy ogłoszeń w budynku urzędu Miasta ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 
17.10.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości  9.700,00 zł, 
przelewem na konto lub w kasie urzędu i przedłożą komisji prze-
targowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadcze-
nia. 

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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Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

24 września, godz. 11:15

OGŁOSZENIE

W dniach 16-17 września w Miliczu roze-
grany został Ogólnopolski Turniej Kwalifika-
cyjny Młodzików i Młodziczek w zapasach 
w stylu wolnym i zapasach kobiet. Od kilku 
lat zawody te noszą miano Memoriału Zdzi-
sława Rokity. Bardzo dobrze na milickich 
matach zaprezentowali się reprezentanci i re-
prezentantki rudzkiej Slavii. Młodzi rudzia-
nie wywalczyli siedem medali. Ten najcen-

ZapaSy

Medale młodziczek i młodzików

Dziewczyny dzielnie walczyły.

Kolejne udane starty najmłodszych rudz-
kich akrobatów! Zawodnicy KPKS-u Ha-
lemba wzięli udział w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików w Akrobatyce  
– 17.09.2016 Katowice. Drużynowo rudzka 

akrObatyka

Kolejne udane starty najmłodszych  
rudzkich akrobatów

Halembianie z medalami.

ekipa zajęła pierwsze miejsce. W poszcze-
gólnych kategoriach medale zdobyli: dwójki 
dziewcząt klasa trzecia sportowa: I miejsce 
– Emilia Wodyk i Emilia Urbańska, III miej-
sce – Hanna Starczyk i Zuzanna Szołtysek; 

tróki dziewcząt klasa trzecia sportowa:  
I miejsce – Hanna Stańczyk, Zuzanna Szoł-
tysek i Faustyna Ochman; dwójki mężczyzn 
klasa trzecia sportowa: III miejsce – Marcin 
Sitek i Artur Wieczorkiewicz; czwórki 
chłopców klasa trzecia sportowa: II miejsce 
– Marcin Sitek, Artur Wieczorkiewicz, Kaje-
tan Szal i Rafał Giemuła; skoki chłopców 
klasa trzecia sportowa: II miejsce – Kajetan 
Szal, III miejsce – Rafał Giemuła.

Zgodnie z regulaminem PZG zwycięzcy 
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzi-
ków są organizatorem tych zawodów w na-
stępnym roku, tak więc w 2017 roku go-
spodarzem imprezy będzie KPKS Halem-
ba. Tego samego dnia zawodnicy rywalizo-
wali też w Pucharze Prezesa Śląskiego 
Związku Akrobatyki Sportowej. Drużyno-
wo halembianie zajęli tam drugie miejsce. 
Łącznie w obu imprezach wystartowało  
40 zawodników KPKS-u Halemba pod 
opieką trenerów: Katarzyny Chlebisz, Do-
roty Kies, Aleksandry Wodyk, Anny Mer-
tyńczak, Danuty Wodarskiej oraz Henryka 
Świerca.

niejszy złoty zdobyła Emilia Pisula, która nie 
miała sobie równych w kategorii do 44 kg. 
Drugie miejsca zajęły również dziewczęta: 
Aleksandra Cieślik (34 kg) i Roksana Gwóz-
dek (48 kg). Brązowe medale wywalczyli: 
Michał Kaik (35 kg), Julia Danisz (40 kg), 
Patrycja Słomska (62 kg) i Krzysztof Dreja 
(73 kg). ZKS Slavia Ruda Śląska zajął I miej-
sce w klasyfikacji klubowej młodziczek. 

W dniach 5-11 września w holenderskim 
Eindhoven odbyły się mistrzostwa świata 
w ratownictwie wodnym RESCUE 2016. 
Reprezentantami Polski na tych zawodach 
z Rudy Śląskiej byli: Marta Skudlik, Mag-
dalena Skudlik, Anna Nocoń, Klaudiusz 
Matura i trener Mateusz Niegot.

Reprezentacja Polski z zawodów przy-
wiozła pięć medali (jeden złoty, trzy 
srebrne i jeden brązowy). Na podium 
czempionatu globu miał zaszczyt stanąć 
Klaudiusz Matura i to nawet dwukrotnie. 
Oba medale wywalczył w sztafetach ju-
niorskich: złoto na 4 x 25 m holowanie 
manekina, a srebro na 4 x 50 m z prze-
szkodą. Klaudiusz znalazł się tuż za po-
dium w konkurencji 100 m holowanie 
manekina w płetwach oraz rywalizował 
w finale B w konkurencji 200 m z prze-
szkodą. W finałach imprezy juniorskiej 
mogliśmy również oglądać Martę i Mag-
dalenę Skudlik. Siostry rywalizując 

ratOwNIctwO wOdNE

Pięć medali mistrzostw świata

Polacy na podium.

w konkurencji rzut liną zajęły 7. lokatę. 
Marta w rywalizacji finałowej w konku-
rencji 100 m ratownik zajęła 6. miejsce 
ustanawiając nowy rekord Polski juniorek 
młodszych (1:05,58) – warto wspomnieć, 
iż wynik ten jest znakomitym rezultatem, 
gdyż Marta była najmłodszą uczestniczką 
imprezy, co dobrze wróży na kolejne lata 
jej sportowej kariery. Również na 100 m 
ratownik Magda rywalizowała w finale B, 
zajmując ostatecznie 13. miejsce. 

Anna Nocoń w rywalizacji seniorskiej 
zajmowała miejsca tuż za finałami zawo-
dów. W rywalizacji sztafet Ania miała 
okazję rywalizować w popołudniowych 
finałach, gdzie wraz z koleżankami z re-
prezentacji poprawiły rekord Polski na  
4 x 50 z pasem. Obecnie trwają klubowe 
mistrzostwa świata, gdzie rywalizację o me-
dale wśród juniorek toczą Marta i Magda 
Skudlik, a wśród seniorek Anna Nocoń 
i Aleksandra Spodzieja.
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Sportowy piknik
Mimo deszczowej aury halembianie postanowili sporto-

wo spędzić pochmurną niedzielę. Przed Aquadromem od-
był się piknik sportowy, podczas którego nie zabrakło 
atrakcji dla rudzian. W programie imprezy znalazły się: 
prezentacje grup młodzieżowych i klubów sportowych  
– m.in. SPR Grunwald Ruda Śląska, KPKS Halemba, SRS 
Gwiazda Ruda Śląska, pokazy akrobatów, turniej siatków-
ki plażowej i turniej ulicznej piłki ręcznej, a także różne 
występy artystyczne. Dzieci natomiast miały okazję pograć 
w minipiłkę ręczną oraz piłkę nożną na miniboisku. Nie 
zabrakło także wielu konkursów z nagrodami, a o oprawę 
muzyczną wydarzenia zadbali DJ Grzegorz Mańka oraz 
zespół „Roszak&Shiffman”. 

Ciężarowcy z medalami
W sobotę (17.09.) odbyły się mistrzostwa Śląska do lat 

23 w Szopienicach, na których startowali nasi zawodnicy 
z CKS-u Slavia. Dwa złote medale wywalczyli Daniel Sta-
winoga (kat.85 rwanie 60 podrzut 70 dwubój 130) oraz Pa-
tryk Żuławnik (kat. +105 rwanie 100 podrzut 140 dwubój 
240). Srebro wywalczyli Wiktoria Grzywocz (kat. 69 rwa-
nie 41 podrzut 45 dwubój 86) i Mateusz Krzywda (kat. 85 
rwanie 46 i podrzut 63 dwuboj 109). Mateusz Malik zdobył 
4. miejsce w kat 77. W klubowych eliminacjach CKS zajął 
trzecie miejsce, po HKS-ie Szopienice i Andaluzji Piekary.

Dobry początek sezonu 
w tenisie stołowym

W piątek (16.09.) tenisistki stołowe UKS-u Halembian-
ka 2001 Ruda Śląska dobrze rozpoczęły I rundę nowego 
sezonu, wygrywając u siebie 8:2 z drużyną LZS Victoria II 
Chróścice. Punkty dla Halembianki zdobyły: Martyna Ra-
dzik (1,5 pkt), Sandra Stanisławska (2,5 pkt), Sabina Wyro-
bek (2,5 pkt) oraz Dorota Kaniecka (1,5 pkt), która dołą-
czyła do drużyny w tym sezonie. Następny mecz już za 
tydzień na wyjeździe z KU AZS AJD II Częstochową. 

Od wysokiego „C” zmagania w II lidze rugby 
w sezonie jesiennym rozpoczęły rudzkie Gryfy, 
pokonując aż 66:0 zespół KS Rugby Wrocław.

Z powodu reorganizacji rozgrywek ligowych 
w Polsce (z systemu jesień-wiosna na wiosna-je-
sień) tegoroczna runda jesienna jest równocześnie 
rekordowo krótkim sezonem przejściowym. 
W grupie południowej II ligi nasi rugbiści mierzą 
się z zespołami KS Rugby Wrocław oraz RC Czę-
stochowa i Miedziowymi Lubin. Do półfinału  
II-ligowych zawodów awansuje pierwszy zespół 
z grupy.

W rozegranych w minioną 
sobotę (17.09.) derbach Ślą-
ska rudzianie zrobili pierwszy 
krok w tę stronę. Pierwsze 
dwadzieścia minut spotkania 
nie zwiastowało wysokiego 
zwycięstwa gospodarzy, po-
nieważ nie padło w nich ani 
jedno przyłożenie. Dopiero 
świetna akcja Vladyslava Kozlova wzdłuż linii au-
towej otworzyła worek z punktami. Świetne pod-
wyższenia Zabiegały, przyłożenia Peplińskiego, 
Szaciłowskiego i Zabiegały właśnie pozwoliły 
Gryfom zejść na przerwę prowadząc 28:0.

W drugiej połowie gospodarze podkręcili jesz-
cze bardziej tempo. Prym wiódł Bryński, zdobyw-
ca aż czterech przyłożeń w drugich czterdziestu 
minutach. Goście nie byli tego dnia w stanie ani na 
moment zagrozić defensywie Gryfów. Przykładali 
jeszcze Stankiewicz i ponownie Zabiegała, i spo-
tkanie zakończyło się zwycięstwem aż 66:0.

Rugby

Gryfy rozdziobały wrocławian

Rudzianie gościom z Wrocławia nie pozostawili złudzeń.

REKLAMA

SKRÓT

Kolejnym rywalem będzie za tydzień na wyje-
dzie RC Częstochowa, a na Burloch Gryfy wrócą 8 
października, na ostatnie spotkanie fazy grupowej 
z Miedziowymi Lubin.

KS Rugby Ruda Śląska 66:0 (28:0)  
KS Rugby Wrocław 

W ostatni weekend Mistrzostwa Polski Kobiet 
Rugby 7 rozpoczęły także Diablice daleką podró-
żą do Gietrzwałdu, gdzie został rozegrany pierw-
szy turniej rozgrywek. 

W meczach grupowych zanotowały niestety 
dwie porażki: z Biało-Zielonymi Gdańsk 0:36 

i Legią Warszawa 0:22, co skazało je na grę o niż-
sze lokaty. Próba wejścia do gry o miejsca 5-6 nie 
udała się wskutek porażki z Miedziowymi Lubin 
5:29. Sukces przyniósł dopiero mecz o siódme miej-
sce, w którym Diablice pokonały gospodynie 
z Gietrzwałdu 33:5. W finale turnieju Biało-Zielo-
ne Gdańsk wygrały z Legią Warszawa 24:0.

Siódme miejsce nie jest chyba na miarę oczeki-
wań i możliwości czterokrotnych medalistek mi-
strzostw Polski i liczymy na to, że w następnych 
turniejach Diablice pokażą jeszcze swoje pazur-
ki.

Punkty zdobyli:  
Mateusz Zabiegała 24 pkt (2P, 7pd), 

Dominik Bryński 20 pkt (4P),  
Vladyslav Kozlov 5 pkt (1P),  
Paweł Pepliński 5 pkt (1P),  

Rafał Szaciłowski 5 pkt (1P),  
Artur Stankiewicz 5 pkt (1P),  
Jakub Skoczylas 2 pkt (1pd)
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Tabela IV ligi
1.  Warta Zawiercie 8 21
2.  RKS Grodziec  8 18
3.  Gwarek Tarnowskie Góry 8 16
4.	 	Sarmacja	Będzin	 8	 16
5.  Górnik Piaski  8 16
6.  Ruch Radzionków 8 14
7.	 	Slavia	Ruda	Śląska	 8	 13
8.  MKS Myszków 8 13
9.	 	Nadwiślan	Góra	 8	 13
10.  Przemsza Siewierz 8 11
11.		Polonia	Poraj	 8	 10
12.		Piast	II	Gliwice	 8	 10
13.  GKS II Katowice 8 8
14.  KS Panki 8 7
15.  GKS II Tychy 8 6
16.  Szombierki Bytom 8 6
17.		Raków	II	Częstochowa	 8	 5
18.  Ruch II Chorzów 8 4

Tabela ligi okręgowej
1.  Unia Kosztowy  6 15
2.	 	Grunwald	Ruda	Śląska	 6	 15
3.	 	LKS	Goczałkowice	Zdrój	 6	 13
4.  Sparta Katowice 6 12
5.  ZET Tychy 6 12
6.	 	Pogoń	Nowy	Bytom		 6	 12
7.  Tempo Paniówki 6 9
8.	 	Urania	Ruda	Śląska	 6	 9
9.	 	AKS	Mikołów	 6	 9
10.		Podlesianka	Katowice	 6	 8
11.  GTS Bojszowy 6 7
12.		Piast	Bieruń	Nowy		 6	 6
13.		Pogoń	Imielin	 6	 5
14.		Wawel	Wirek		 6	 4
15.		LKS	Łąka	 6	 4
16.  JUW-e Jaroszowice  6 0

TABELE Piłka nożna – liga okręgowa

Punkty dla Uranii i Grunwaldu

W	deszczowe	sobotnie	popołudnie	AKS	
Mikołów	podejmował	na	„Arena	auf	Plan-
ty”	zespół	Grunwaldu	z	Rudy	Śląskiej.	Mi-
kołowianie	nie	zdołali	pokonać	gości	z	Ha-
lemby,	którzy	w	tym	sezonie	swoją	przygo-
dę	 z	 piłką	 rozpoczęli	 od	 zmagań	w	 okrę-
gówce.	Bramki	dla	Grunwaldu	zdobywali	
Zuga	5’,	Dreszer	80’,	Pokorski	90+1.
Niestety	Pogoń	odniosła	w	ten	weekend	

porażkę.	OKS	Zet	Tychy	prezentował	wy-
soką	formę.	Tyszanie	ograli	u	siebie	rudz-
kiego	lidera	–	Pogoń	Nowy	Bytom.	Począ-
tek	 gry	 należał	 do	 Pogoni,	 która	 dłużej	
utrzymywała	 się	 przy	 piłce	 i	 przeprowa-
dzała	 sporo	 akcji	 oskrzydlających.	 Do-
środkowania	 jednak	 były	 przecinane,	
a	nieliczne	strzały	padały	 łupem	bramka-
rza	tyskiej	drużyny.	OKS	Zet	Tychy	zadał	
cios	w	25.	minucie.	Kolejne	minuty	przy-
nosiły	dalsze	straty.	Rudzianie	gola	zdoby-

li	dopiero	w	końcówce.
Mecz	ze	Spartą	Katowice	przypadł	na	

dzień	obchodów	jubileuszu	95-lecia	klu-
bu	GKS	Urania	Ruda	Śląska.	Rudzianie	
wygrali,	a	strzelanie	rozpoczęło	się	w	74.	
minucie.	 Kornas	 poszedł	 lewą	 stroną,	
przerzucił	 na	 prawo	 do	 Henisza,	 a	 ten	
wbił	 futbolówkę	 przy	 słupku.	 W	 doli-
czonym czasie gry wszyscy nerwowo 
wyczekiwali	końcowego	gwizdka.	Sytu-
ację	opanował	Henisz	 i	po	 ładnej	 akcji	
z	prawej	strony	posłał	piłkę	w	przeciw-
legły	 róg	 ustalając	wynik	 spotkania	 na	
2:0.	 To	 spotkanie	 pokazało,	 że	 Urania	
ma	potencjał	i	wystarczy	zagrać	z	takim	
samym	 zaangażowaniem	 i	 przysłowio-
wym	„zębem”,	by	walczyć	i	wygrywać	
z	najlepszymi.	W	weekend	grał	również	
Wawel,	 który	 przegrał	 z	 Tyskim	 Spor-
tem II S.A. 2:0.

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 32 248-60-97

ZAPLANUJ  

Z NAMI IMPREZĘ

OSTATNIE WOLNE TERMINY

Piłka nożna 
– iV liga

Slavia  
z kolejnym 

zwycięstwem

Slavia	 w	 sobotę	 (17.09.)	 wygrała	
ligowy	 mecz	 z	 Tyskim	 Sportem	 
II	S.A.	2:0.	Deszczowa	aura	nie	uła-
twiła	zadania	piłkarzom	z	Rudy	Ślą-
skiej.
– Ciężka była dla nas pierwsza po-

łowa tego meczu. W 7. minucie go-
ście mieli już rzut karny. Na szczęście 
nie wykorzystali tej okazji. W drugiej 
połowie odbudowaliśmy przewagę. 
Dwie bramki wpadły na końcu spo-
tkania. W końcówce odwróciliśmy 
losy meczu, a w spotkaniu z Grodź-
cem znowu przegraliśmy – mówił	
Jacek	Dudka,	trener	Slavii. Pierwszy 
gol	dla	 rudzian	padł	w	89.	minucie.	
Karnego	na	bramkę	zamienił	Wujec.	
W	 doliczonym	 czasie	 wynik	 pod-
wyższył	Filipiak.

Slavia: Kucharski,  
T. rejmanowski, Szymański, 

Babczyński, Pushchaus,  
M. rejmanowski, wujec, 

Lach (80’ Filipiak), 
Maciaszczyk (75’ Krawczyk), 

Zalewski, Moritz

Zieloni 
rozegrali 

kolejne 
dobre 

spotkanie.
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