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Ruda Śląska 
w sieci szpitali
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Podczas konferencji mówiono m.in. o przepisach dotyczących ochrony zwierząt.

TOZ „FAUNA”

Organizatorem wydarzenia było rudzkie Towa-
rzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”. – Celem 
konferencji było wyjaśnienie i usystematyzowanie 
problematyki związanej z prawnymi aspektami doty-
czącymi opieki i ochrony zwierząt w rozumieniu 
obowiązków nałożonych na gminy, a także omówie-
nie kompetencji odpowiednich służb w zakresie ich 
realizacji, np. nakładania kar i mandatów – tłuma-
czyła Beata Drzymała-Kubiniok, prezes Towarzy-
stwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna”. 

Problemy poruszane podczas konferencji doty-
czyły m.in. podejmowania interwencji w sprawie 
zwierząt, świadczeń opieki nad zwierzętami, proce-
dury wywłaszczania zwierząt przez prezydent mia-
sta, obowiązkowych szczepień przeciw wściekliź-
nie, czy kompetencji poszczególnych służb mundu-
rowych. Warto przypomnieć, że Straż Miejska reali-
zuje przede wszystkim zadania z zakresu utrzymania 
porządku na terenie miasta, ale należy też do tego 
m.in. kontrola gospodarstw domowych i przestrze-
gania przepisów przez właścicieli zwierząt domo-
wych. Z kolei policja ma prawo wejść na posesję, na 
której dochodzi do przestępstwa wobec zwierzęcia, 
zaś Straż Miejska takiego prawa nie ma. – Niemniej 
jednak strażnik ma obowiązek zareagować w przy-
padku uzyskania takiej informacji, bądź jeżeli sam 
jest jej świadkiem – mówił Marek Partuś, komen-
dant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.

– W związku z rozwojem miast, rozbudową infra-
struktury drogowej, urbanizacją nowych terenów 
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Na poważnie o zwierzakach

oraz wzrostem liczby zwierząt towarzyszących czło-
wiekowi, żyjących w miastach, rodzi się wiele no-
wych problemów – dodała z kolei Beata Drzymała-
Kubiniok, prezes TOZ „Fauna.

Problemy te dotyczą m.in. zwierząt leśnych 
wdzierających się zbyt blisko siedzib ludzkich, pta-
ków znajdowanych przez mieszkańców na terenie 
miasta, opieki nad wolno żyjącymi kotami czy wy-
prowadzania psów (psie wybiegi, spuszczanie ze 
smyczy, sprzątanie odchodów, trzymanie psów na 
uwięzi, czy wypuszczanie psów bez opieki).

W ubiegłym roku do rudzkiej „Fauny” przyjęto 
ogółem prawie tysiąc zwierząt. Najwięcej, bo 670, 
było psów, natomiast kotów – 264. Przyjmowano 
zwierzęta głównie z Rudy Śląskiej, ale również z Ła-
zisk Górnych, Orzesza, Wyr czy Ornontowic. Do 
adopcji oddano 648 zwierząt, a 280 odebrali właści-
ciele. Pogotowie interwencyjne TOZ „Fauna” wy-
konało również 974 interwencje, w tym 80 w celu 
sprawdzenia warunków bytowych zwierząt. Na ko-
niec maja br. w schronisku przebywało 75 psów i 17 
kotów. – Ciągle potrzebujemy karmy i wszelakich 
akcesoriów dla zwierząt, środków czystości czy de-
zynfekcyjnych – apeluje Beata Drzymała-Kubiniok. 
– Rozpoczynamy również kolejne inwestycje na tere-
nie schroniska, więc będą potrzebne materiały bu-
dowlane i wykończeniowe. Dlatego zwracamy się do 
wszystkich, którzy mogą pomóc nam, a przede 
wszystkim zwierzętom – dodaje.

AW 

Policja z III komisariatu Komendy Miejskiej Poli-
cji w Rudzie Śląskiej ustaliła, że mieszkanka Będzi-
na spędziła noc na imprezie w jednym z bykowiń-
skich mieszkań. Natomiast przed południem, ok. 
godz. 11, wyszła z mieszkania i skierowała się na uli-
cę Plebiscytową, gdzie po wejściu na klatkę schodo-
wą budynku, wyskoczyła z okna na poddaszu. Śledz-
two prowadzone przez policjantów wykaże, jaka 
była przyczyna zachowania młodej kobiety. – Śled-

KRONIKA POLICYJNA 

Wypadek czy próba samobójcza?
W niedzielne przedpołudnie (25.06) 21-letnia mieszkanka Będzina wypadła z okna w jed-
nym z budynków w Bykowinie przy ul. Plebiscytowej, spadając na daszek znajdujący się nad 
wejściem do domu, a następnie na ziemię. Kobieta trafiła do szpitala z licznymi złamaniami. 
Do tej pory trwa śledztwo, które ma wykazać, czy była to próba samobójcza, czy może efekt 
upojenia alkoholem lub zażywania środków psychoaktywnych. 

czy z „trójki” prowadzą czynności w tej sprawie, lecz 
nie mogą potwierdzić na tym etapie, czy była to pró-
ba samobójcza, czy efekt działania alkoholu i może 
jakichś środków. Oczekujemy na wyniki badań krwi 
kobiety – informuje Arkadiusz Ciozak, oficer praso-
wy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. 
Jak informują świadkowie wydarzenia, zanim doszło 
do tej sytuacji, dziewczyna szła boso, a znaleziono ją 
w koszulce i bieliźnie.  AL

Przedstawiciele schronisk dla zwierząt, służb mundurowych, katowickiego Powiatowego In-
spektoratu Weterynarii oraz powiatowy lekarz weterynarii w Katowicach wzięli w ubiegłym 
tygodniu udział w konferencji pt. „Praktyczne zastosowanie przepisów ustawy o ochronie 
zwierząt”. Podstawa diety radnego wynosi w Rudzie Śląskiej 

1789 zł. Za nieobecność na sesji potrąca się 10%, a za 
nieobecność podczas posiedzenia komisji Rady 
Miasta potrąca się 5% diety. Okazuje się, że nawet 
gdyby radny nie wywiązywał się z uczestnictwa 
w sesji i komisjach przez cały miesiąc wciąż otrzy-
muje wynagrodzenie. Po wszystkich możliwych po-
trąceniach w takim przypadku radny otrzyma ponad 
1000 złotych. 

Takim sytuacjom ma zapobiec nowy regulamin, 
nad którym pracuje obecnie specjalnie do tego po-
wołany zespół. – Cieszę się, że mieszkańcy zwracają 
na to uwagę i tym się interesują – mówi Kazimierz 
Myszur, przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska.  
– Chciałbym, żeby nowy regulamin został wprowa-
dzony jeszcze w tym roku. Jeśli mieszkańcy mają ja-
kieś uwagi i propozycje to jesteśmy na nie otwarci, 
jeśli będą zgodne z ustawą o samorządzie gminnym. 
Czekamy na sugestie naszych mieszkańców. Wystar-
czy do nas napisać i każdy pomysł przedyskutujemy 
– dodaje. 

Wśród pytań mieszkańców pojawiają się m.in. 
kwestie dotyczące podpisywania listy obecności 
oraz tego skąd biorą się różnice w liczbie obecnych 
na sesji radnych i głosów oddanych podczas głoso-
wań. W regulaminie Rady Miasta nie jest zapisany 
obowiązek głosowania, stąd też czasem przy np. 25 

obecnych na sesji radnych, swój głos oddaje zaled-
wie 20. Mimo, że radni mają do wyboru trzy możli-
wości wypowiedzenia się, zdarza się, że radni nie 
oddają głosu za, przeciw, ani wstrzymującego się  
– tylko po prostu nie uczestniczą w głosowaniu. Są 
miasta w Polsce, które regulują uczestnictwo w gło-
sowaniach poprzez uzależnianie wysokości diety od 
liczby oddanych głosów. Wówczas radny, który nie 
uczestniczy we wszystkich głosowaniach podczas 
sesji automatycznie otrzymuje mniejszą dietę. Jed-
nak póki co rudzka Rada Miasta nie ma w planach 
wprowadzenia takiego rozwiązania.

Obecny regulamin nie reguluje też kwestii  podpi-
su na liście obecności, dlatego też radny może to 
uczynić w dowolnym momencie sesji i nie wpływa 
to na jego uposażenie. – Powinno się to zrobić przed 
wejściem, bo na podstawie tej listy stwierdzane jest 
quorum – ale regulamin nie zabrania także podpisa-
nia się pod koniec sesji – tłumaczy Kazimierz My-
szur. Radni mogą więc przybyć na sesję w dowol-
nym momencie i otrzymać dietę. To rozwiązanie nie 
zostanie zmienione, ponieważ zdaniem przewodni-
czącego Rady Miasta byłoby to niezgodne z zapisa-
mi ustawy o samorządzie gminnym. 

Arkadiusz Wieczorek

RADA MIASTA

Nowy regulamin jeszcze w tym roku
Wracamy do tematu regulaminu Rady Miasta Ruda Śląska. Obecnie trwają prace nad jego 
zmianą. Założeniem przewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska jest jego wprowadzenie 
jeszcze w tym roku. W regulaminie zmienić mają się m.in. zasady głosowania. 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
dla ordynatora Piotra Siwek, pielęgniarki oddziałowej Anny Bąk

lekarzy Piotra Nowocień, Krzysztofa Kopińskiego, Mirosława Porwoł, Arkadiusza Okupniarek, 
Rafała Markowskiego, Dawida Pentok, Macieja Mendel  

za długoletnią współpracę, rzetelność, zawsze dobrze wykonaną pracę, cierpliwość, okazane 
wsparcie i wspaniałą atmosferę, którą stworzyliśmy wspólnie.

Składa pozostały personel Oddziału Ortopedycznego i Poradni Ortopedycznej,  
oraz Bloku Operacyjnego Ortopedycznego

OGŁOSZENIE

Głosowanie podczas sesji ma być obowiązkowe.
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W ławach naszej sali sesyjnej  
zasiada 25 radnych.
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PREZyDENt MIaSta RuDa ŚląSKa 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych 
usytuowanych w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. Brzozowa 3/3,
ul. Jarzębinowa 5d/8,

ul. lipowa 4a/6,

stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży  
w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.



ście, którzy odwiedzili ją 
w trakcie niedawno obcho-

dzonych urodzin, zamiast 
prezentu, wrzucili do pusz-
ki pieniądze na rzecz lecze-
nia Kamilka. W ten sposób 

udało się uzbierać 1640 zł.
Walka o życie i zdrowie Ka-

milka pochłania wiele energii, za-
równo jego, jak i jego rodziców. Wymaga także 
ogromnych środków finansowych. Roczny koszt 
tylko samego leczenia i rehabilitacji, to blisko 50 
tys. zł, nie licząc kosztów dojazdu oraz niezbęd-
nych przyrządów rehabilitacyjnych. – Każdy 
dzień naszego Kamilka to nie zabawa i radość, 
tylko nieustanna rehabilitacja ruchowa, psycho-
logiczna, neurologopedyczna, wzrokowa, integra-
cja sensoryczna, hipoterapia, muzykoterapia, czy 
dogoterapia.  Wszystko po to, by z każdym dniem, 
z każdą godziną, minutą, sekundą, Kamilek po-
znawał choć odrobinę, otaczający go świat – pod-
kreśla Tomasz Pielok, tata chłopczyka. – Na 
szczęście równolegle prowadzone leczenie przez 
lekarzy z Polski, Belgii, Szwajcarii i Czech daje 
rokowania na lepszą przyszłość. Każdy mały po-
stęp to dla Kamila ogromny krok w przyszłość, 
a dla nas ogromna radość. Ale wszystko to możli-
we jest dzięki wielu wspaniałym ludziom dobrej 
woli, firmom, organizacjom dodającym nam otu-
chy, mającym dużo optymizmu i wiary w przy-
szłość naszego synka – dodaje. 

Kamilkowi można pomóc także przekazując 1 
proc. podatku lub darowiznę na konto fundacji 
Avalon. – Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc. 
Każdy dar przybliża naszego kochanego wojow-
nika i naszą rodzinę do normalności i szczęścia, 
którego gdzieś po drodze zabrakło. Codziennie 
spotykamy na swojej drodze ludzi dobrej woli  
i wiemy, że nie jesteśmy sami – podkreśla Joanna 
Pielok, mama Kamila. – Wierzymy, że osiągnie-
my cel. Wierzymy, że Kamilek kiedyś usiądzie, 
stanie o własnych siłach i powie choćby tylko te 
dwa słowa – mama i tata – dodaje.

   Agnieszka Lewko

SIEĆ SZPITALI

Co da nam sieć?

Pieniądze dla Kamilka (na zdjęciu obok)  
zbierane były m.in. przy Aquadromie.
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Pomóżmy Kamilkowi przezwyciężyć chorobę
POMAgAMy

Kamil Pielok to malutki, półtoraroczny rudzianin, który urodził się z wrodzoną wadą mózgu – gład-
komózgowiem typu 1. Konsekwencją tej wady jest lekooporna padaczka zgięciowa pod postacią Ze-
społu Westa, poważna wada wzroku oraz skrajnie niskie napięcie mięśniowe. To wszystko sprawia, że 
Kamilek jest dzieckiem leżącym i opóźnionym w rozwoju psychoruchowym. Powstrzymanie padaczki 
wiąże się z kosztownym leczeniem, dlatego ważne jest to, żeby wszyscy ci, którym nie jest obojętny los 
drugiego człowieka, włączyli się w zbiórkę funduszy potrzebnych na leczenie chłopczyka.  

W akcję włączyli się już Fundacja Przyjaciół 
Świętego Mikołaja oraz rudzki Aquadrom. – Po-
stanowiliśmy pomóc temu maleńkiemu chłopczy-
kowi, bo razem z jego dzielnymi rodzicami ma-
rzymy o tym, żeby mógł on normalnie żyć i stanął 
na swoich małych nóżkach – zaznacza Aleksan-
dra Poloczek, prezes Fundacji Przyjaciół Święte-
go Mikołaja. – W tym celu potrzeba specjali-
stycznego sprzętu medycznego i nowoczesnych 
metod leczenia, ale wierzę, że uda się spełnić to 
marzenie, bo wśród nas jest wielu wspaniałych 
ludzi o wielkich sercach, którzy zawsze niosą po-
moc. Zbiórka trwa od 19 czerwca i potrwa do 
końca wakacji. Przy kasach w Aquadromie jesz-
cze przez jakiś czas będą stały puszki, do których 
można wrzucać datki. Niewykluczone także, że 
przedstawiciele fundacji pojawią się z puszkami 
na niektórych imprezach miejskich – dodaje.  Do 
zbiórki funduszy przyłączyła się m.in. prezydent 
Grażyna Dziedzic, która zaproponowała, aby go-

Celem, który przyświeca powstaniu sieci, jest 
zapewnienie kompleksowej i skoordynowanej 
opieki – od badań diagnostycznych, przez lecze-
nie na oddziałach, po wizyty w poradniach przy-
szpitalnych oraz rehabilitację. Szpital w sieci bę-
dzie także zapewniał pomoc w przychodni nocnej 
i świąteczną opiekę zdrowotną. 

Szpitale w ramach sieci zaczną funkcjonować 
1 października (do 30 czerwca 2021 r.) i będą mo-
gły liczyć na publiczne finansowanie. Podstawą 
tego będzie ryczałt, wyliczany na podstawie licz-
by i struktury sprawozdanych w poprzednim 
okresie świadczeń. Niezależnie od tego finanso-
wane będą też tzw. świadczenia szczególnie istot-
ne z punktu widzenia potrzeb pacjentów. Nato-
miast szpitale, które znalazły się poza siecią, czy 
szpitale sieciowe, w których nie wszystkie od-
działy zostały objęte siecią, będą mogły ubiegać 
się o finansowanie ich funkcjonowania w ramach 
konkursów świadczeń. Bowiem warunkiem za-
kwalifikowania się do sieci było posiadanie przez 
szpital od co najmniej dwóch lat umowy z NFZ na 
działanie izby przyjęć lub też szpitalnego oddzia-
łu ratunkowego. 

W przypadku Rudy Śląskiej finansowanie bę-
dzie określone w oparciu o kontrakt z 2015 r. dla 
chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, położ-
nictwa i ginekologii, neonatologii, pediatrii oraz 
profili dodatkowych tj.: anestezjologii i intensyw-
nej terapii, neurologii, wraz z leczeniem udarów 
oraz ortopedii i traumatologii. – Ponadto szpital 
otrzyma finansowanie ryczałtowe dla wszystkich 
poradni specjalistycznych odpowiadających od-
działom szpitalnym zakwalifikowanym do finanso-
wania w ramach pierwszego poziomu zabezpie-
czenia. W praktyce oznacza to, że w przypadku 
oddziałów: Kardiologicznego z PINK, Otolaryn-
gologicznego oraz Chorób Płuc z Pododdziałem 
Chemioterapii, a także Poradni Okulistycznej, 
Kardiologicznej i Otolaryngologicznej szpital bę-
dzie musiał wystartować w konkursie na świad-
czenia medyczne. Przy czym od decyzji NFZ zale-

Sieć szpitali stała się faktem. Z województwa śląskiego znalazły się w niej 
74 placówki, w tym rudzki szpital miejski. Choć nasz szpital znalazł się 
w sieci, to pierwszy poziom jest poziomem podstawowym. W związku 
z czym władze szpitala zamierzają złożyć odwołanie od takiej klasyfikacji.

ży, czy taki konkurs zostanie rozpisany dla nasze-
go szpitala. Ponadto szpital otrzyma środki ry-
czałtowe na usługi nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej (w szpitalach na Goduli i w Bielszowi-
cach – przyp. red.), do realizacji których będzie 
zobowiązany od 1.10.2017 roku – wylicza Kata-
rzyna Adamek, prezes Szpitala Miejskiego w Ru-
dzie Śląskiej.

To oznacza, że nasz szpital został przypisany 
do pierwszego, podstawowego poziomu siecio-
wości. O niezakwalifikowaniu szpitala do drugie-
go stopnia zadecydował bowiem wspomniany już 
warunek dodatkowy, który przewiduje, że świad-
czeniodawca musi posiadać oddział anestezjolo-
gii i intensywnej terapii zakontraktowany z NFZ 
przez minimum dwa lata. W przypadku naszego 
szpitala ten okres jest krótszy. – Zamierzamy sko-
rzystać z prawa odwołania się od tej decyzji. 
Uważamy, że miasto powiatowe w którym pracuje 
około 6000 górników, a także przez które przebie-
ga autostrada i DTŚ powinno mieć zabezpieczone 
wszystkie dotychczasowe zakresy świadczonych 
usług. Bardzo zależy nam, aby nasi mieszkańcy 
mieli jak najszerszy dostęp do usług medycznych. 
Oprócz podjętych kroków odwoławczych zamie-
rzamy zwrócić się z wnioskiem do Narodowego 
Funduszu Zdrowia o rozpisanie konkursów dla 
oddziałów nie objętych finansowaniem ryczałto-
wym – zapowiada prezes szpitala. – O potrzebach 
w zakresie kardiologii, otolaryngologii i chorób 
płuc świadczy nie tylko charakterystyka hospitali-
zowanych pacjentów, ale także rokrocznie odno-
towywane nadwykonania. Pozytywnie na temat 
potrzeby funkcjonowania tych oddziałów na tere-
nie powiatu rudzkiego wypowiedzieli się także 
konsultanci wojewódzcy, których opinie nie mogą 
pozostać bez znaczenia dla NFZ. Reasumując  
– nie składamy broni w sprawie zabezpieczenia 
pełnego zakresu usług zdrowotnych dla mieszkań-
ców Rudy Śląskiej, zrobimy wszystko aby utrzy-
mać kontrakty na niezmienionym poziomie – do-
daje. � Joanna�Oreł
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W środę, 28 czerwca, w godzinach popołudniowych w Rudzie doszło do 
zawalenia się stropu na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Powstań-
ców. Budynek od kilku lat nie był użytkowany. Bezpośrednio po zdarzeniu 
gruzowisko zostało przeszukane. W akcji brały udział rudzka Straż Pożarna 
i grupa poszukiwawcza z Jastrzębia-Zdroju wraz z psami. W zdarzeniu nikt 
nie ucierpiał.  

Do zawalenia się stropu doszło w ubiegłą środę.
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Feniks do wyburzenia? | RUDA

Do naszej redakcji trafi ają pytania 
Czytelników zainteresowanych dal-
szym losem tego budynku. – Czy ktoś 
podejmie jakąś decyzję o zburzeniu, 
rozbiórce czy remoncie tego budynku? 
– pyta pan Arkadiusz. – Czy po prostu 
będziemy czekać aż ten budynek runie 
komuś na głowę? – dodaje jeden z par-
kujących przy budynku taksówkarzy. 

Jak odpowiada powiatowy inspektor 
nadzoru budowlanego, przyczyną zda-
rzenia były zaniedbania właściciela, 
polegające na braku właściwego utrzy-
mania budynku. – Zostało wszczęte po-
stępowanie administracyjne w sprawie 
stanu technicznego budynku – tłumaczy 
Anna Rojowska, powiatowy inspektor 
nadzoru budowlanego w Rudzie Ślą-

REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu 
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy 

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

skiej. – Decyzja administracyjna doty-
cząca przedmiotowego obiektu zostanie 
wydana po przeprowadzeniu czynności 
wynikających z przepisów prawa. 
W przypadku wydania nakazu rozbiór-
ki,  właściciel jest zobowiązany do jej 
wykonania – dodaje. 

Jak ponadto informuje powiatowy in-
spektor nadzoru budowlanego, przed 
zdarzeniem nie prowadzono czynności 
kontrolnych w budynku, który się za-
walił. Natomiast teraz budynek został 
zabezpieczony  przed dostępem osób 
postronnych. Zaś z uwagi na zły stan 
techniczny budynku właściciel nieru-
chomości zostanie zobowiązany do 
ogrodzenia terenu.

 Arkadiusz Wieczorek 

W przyszłym tygodniu ma zakończyć się remont wiaduktu na wysokości 
ul. Tunkla w Kochłowicach. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy 
w godzinach szczytu stoją tam w korkach. Bowiem obecnie zamknięty 
jest fragment pasa w kierunku Kochłowic, a ruch kierowany jest tymcza-
sową sygnalizacją świetlną. Prawidłowy ruch na obydwu pasach zostanie 
przywrócony w tym miesiącu.

Z powodu remontu wiaduktu na ul. Tunkla tworzą się korki.

– W godzinach popołudniowych oraz 
przed godz. 8 w korku można stracić 
nawet pół godziny. I tak od kilku dni. 
Czy wiadomo może, na czym polegają 
prowadzone tam prace i kiedy możemy 
spodziewać się końca korków? – pyta 
pani Monika, mieszkanka Kochłowic.

Prace przy ul. Tunkla w okolicach 
ulicy Przemysłowej są związane z mo-
dernizacją, którą prowadzi spółka PKP 
Polskie Linie Kolejowe. – Remont wia-
duktu w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, 
w ciągu ulicy Tunkla, obejmie m.in. wy-
konanie zabezpieczenia antykorozyjne-
go konstrukcji stalowej przęsła, zabez-
pieczenie antykorozyjne i konserwację 

Utrudnienia na Tunkla do połowy lipca | KOCHŁOWICE 
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łożysk, wymianę balustrad, wymianę 
izolacji. Przeprowadzone zostaną prace 
odwodnieniowe – wymienione będą ru-
ry i rynny spustowe. W torach nr 1 i 2 
wymienimy szyny i posypkę tłuczniową 
na długości obiektu. Uzupełnione zo-
staną ubytki w przyczółkach wiaduktu 
i ławach podłożyskowych – wylicza 
Bohdan Ząbek z zespołu prasowego 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Prace na pierwszym torze wiaduktu 
nad ul. Tunkla zakończyły się 23 czerw-
ca, a do 10 lipca mają potrwać roboty 
na drugim torze. Natomiast termin za-
kończenia wszystkich prac to połowa 
lipca.  Joanna Oreł

Kino plenerowe to część wakacyjnej 
oferty Aquadromu. – To o wiele lepsza 
alternatywa od siedzenia w letni wie-
czór w kinie i oglądanie tam fi lmu. Dla-
tego przyjechaliśmy tutaj z mężem, by 
wypocząć na świeżym powietrzu i zoba-
czyć ciekawe kino – mówi pani Anna 
z Zabrza, która była jednym z widzów.

Obecnie na profi lu Aquadromu na 
Facebooku trwa głosowanie na fi lm, 
który wyświetlony zostanie w plenerze 
8 lipca. Wśród propozycji m.in. „Naj-
lepsze najgorsze wakacje”, „50 pierw-
szych randek”, czy „7 rzeczy których 
nie wiecie o facetach”. Oprócz tego od 
lipca do sierpnia goście Aquadromu 
mogą skorzystać z plenerowej plaży 
oraz boiska do siatkówki i trwa akcja 
„Konkursowe Lato”. Klient, który 
w danym tygodniu zarejestruje parago-
ny na najwyższą kwotę, wygrywa vo-
ucher do jednego z partnerów. Na ko-
niec lipca i sierpnia zostanie wybrana 
jedna osoba, która uzbiera najwyższa 
kwotę na paragonach i odbierze główną 
nagrodę.  JO

KINO LETNIE

Duży ekran 
w plenerze

Za nami pierwsze w tym sezonie 
kino letnie w Aquadromie. Tłumy 
widzów w plenerowym studiu na 
plaży przed parkiem wodnym mo-
gły obejrzeć fi lm pt. „Rozumiemy 
się bez słów”. Za tydzień kolejny 
seans.

Frekwencja podczas pierwszego 
seansu dopisała.
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W Rudzie Śląskiej jest 221 przystanków komunikacji 
miejskiej (autobusowych). 156 przystanków 

wyposażonych jest w wiaty, w tym 145 wiat jest 
własnością miasta. Pozostałe, to tzw. wiato-kioski, które 

nie są własnością miasta. Ponadto jest jeszcze  
41 przystanków tramwajowych. 14 z nich ma wiaty, 

które są własnością spółki Tramwaje Śląskie.  
Miasto zaplanowało wymianę najbardziej  

zniszczonych wiat na ten rok. 

REKLAMA

Jak się okazuje, kierowcy przejeżdżający ulicą 
Ks. Niedzieli, jeszcze przez jakiś czas będą mu-
sieli liczyć się z utrudnieniami, ponieważ całko-
wite ukończenie prac planowane jest do 30 wrze-
śnia br. – Na ulicy Księdza Niedzieli prowadzone 
są prace związane z budową kanalizacji sanitar-
nej oraz tłocznej, które wykonuje firma Sanit  
Sp. z o.o. na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. – wyjaśnia Barbara 
Mikołajek-Wałach, naczelniczka Wydziału Dróg 
i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Z uzyska-
nych od wykonawcy informacji wynika, że w chwi-
li obecnej trwają prace związane z budową kana-
lizacji grawitacyjnej (wykopy wykonywane w po-
boczu), natomiast prace związane z budową kana-
lizacji tłocznej zostały już zakończone – dodaje. Remont kanalizacji zakończy się najpóźniej 30 września br. 
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Nasz Czytelnik skarży się na utrudnienia, które można spotkać przy ulicy Ks. Niedzieli 
i dopytuje się o termin zakończenia robót oraz o to, czego dotyczą prowadzone tam 
prace. – Już od jakiegoś czasu musimy znosić utrudnienia, jakie pojawiły się w związ-
ku z remontem. Teraz już jest lepiej, ale nawierzchnia ulicy pozostawia wiele do 
życzenia. W samochody uderzają małe kamyczki, które znajdują się na drodze i boję 
się, że uszkodzą mi one auto – informuje pan Bogusław z Bielszowic. 

Budowa kanalizacji trwa | BielszoWiCe

Niewykluczone jednak, że wy-
konawca ukończy remont 
wcześniej, niż określono 
to w pierwotnym termi-
nie. – Wykonawca 
zgodnie z zapisami za-
wartymi w umowie po-
winien ukończyć prace 
remontowe do 30 wrze-
śnia br., jednakże możliwe 
jest skrócenie tego terminu  
– zaznacza Barbara Mikołajek-
Wałach. – Z kolei do 8 lipca br. zostanie odtworzo-
na naruszona nawierzchnia ulicy Ks. Niedzieli  
– dodaje. 

Agnieszka Lewko

Kolejna interwencja naszych Czytelników dotyczy braku wiat przystankowych przy 
ulicy Wyzwolenia w Kochłowicach. – Na przystanku Szyb Alina nie ma wiaty przy-
stankowej. Kiedyś była po drugiej stronie ulicy i w razie deszczu można było chociaż 
tam się schować – żali się Czytelniczka z Kochłowic. – Czy jest jakaś szansa, abyśmy 
mogli czekać na autobus w komfortowych warunkach? Nie ma nie tylko wiaty, ale 
nawet ławki, na której można by poczekać na autobus – dodaje. 

Wiata przystankowa wróci na ulicę Wyzwolenia. 

Wiata przystankowa w tym rejonie została usu-
nięta. W takich sytuacjach komisja Urzędu Miasta 
spotyka się na wizji lokalnej i decyduje o dalszych 
działaniach. – W tym przypadku musiała zostać 
podjęta decyzja o usunięciu wiaty, gdyż ta nie 
nadawała się do remontu. Wiata była mocno znisz-
czona i dalsze jej użytkowanie stwarzało zagroże-
nie dla osób z niej korzystających – tłumaczy An-
drzej Nowak, pełnomocnik prezydent miasta ds. 
transportu zbiorowego. – Informację o złym stanie 
technicznym wiaty zgłaszali sami mieszkańcy  
– dodaje. 

Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą 
uzbroić się w cierpliwość, ale urzędnicy mają dla 
nich dobrą wiadomość. – Wiata przystankowa 
w to miejsce powróci. Zostanie ona przeniesiona 

W tym roku pojawią się nowe wiaty  | KoCHŁoWiCe 
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z innego przystanku, ale w dobrym stanie tech-
nicznym – tłumaczy Małgorzata Hajduga z Wy-
działu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Ruda Śląska. 

W tym roku na terenie miasta pojawią się także 
nowe wiaty przystankowe.

                                      Arkadiusz Wieczorek 
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KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI
Wirek, ul. Obr. Westerplatt e 36, 

tel. 607-468-787

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI

WRÓŻKA 
JADZIA

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Przed Tobą poważna 
decyzja. Nie zwlekaj z jej podję-
ciem. Tym razem, zamiast 

chłodną kalkulacją kieruj się tym, co pod-
powiada Ci serce.

Byk – Zadbaj o zdrowie i zrób 
badania kontrolne, na które do 
tej pory zawsze brakowało Ci 

czasu. Koniecznie zmień tryb życia. Przede 
wszystkim zadbaj o więcej ruchu.

Bliźnięta – W pracy ktoś zauwa-
ży i doceni Twoje zaangażowa-
nie. W domu też zapanuje at-

mosfera porozumienia i wyrozumiałości. 
Oby tak dalej.

Rak – Ten tydzień sprzyja no-
wym znajomościom. Dlatego 
bądź otwarty na ludzi, a może 

w końcu poznasz kogoś bliskiego sercu.
Wiele zależy od Ciebie.

Lew – Cokolwiek się wydarzy, 
bądź dobrej myśli. Jeżeli począt-
kowo coś idzie nie tak, jak sobie 

zaplanowałeś, nie oznacza to, że jesteś ska-
zany na przegraną.

Panna – Już wkrótce otrzymasz 
wiadomość, na którą od dawna 
czekasz. Na szczęście wszystko 

pójdzie po Twojej myśli. Będziesz w świet-
nej kondycji.

Waga – Nie próbuj wciąż udo-
wadniać bliskim, że to Ty masz 
zawsze rację. W ten sposób do 

niczego konstruktywnego nie dojdziecie.
Skorpion – Ostatnio bierzesz na 
swoje barki zbyt dużo. Nie po-
zwól się wykorzystywać nawet 

najbliższym. Czasem warto powiedzieć 
nie.

Strzelec – Odetchnij głęboko, 
bo wszystko zmierza w dobrym 
kierunku. Postaraj się teraz jak 

najwięcej odpoczywać.
Koziorożec – Wkrótce pojawi 
się ciekawa oferta pracy. Jeśli ją 
przyjmiesz, w Twoim życiu zaj-

dą nieodwracalne zmiany.
Wodnik – Poczujesz przypływ 
optymizmu i dobrej energii. Czy 
to lato? A może prawdziwe 

uczucie? Gwiazdy i tak Ci sprzyjają.
Ryby – Nie zamartwiaj się nie-
potrzebnie sprawami, na które 
nie masz wpływu. Sprawiedli-

wości i tak w końcu stanie się zadość.
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Poziomo: 1 – powieść Sienkiewicza, 5 
– pałeczka dyrygenta, 8 – śmietanka to-
warzyska, 9 – krótkie wiosło, 11 – epide-
mia, 12 – narząd pyszczkowy owadów, 
15 – trójnóg, 17 – walka zbrojna, 20 – 

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Adam Florek
syn Moniki i Kamila 

ur. 21.06. (4100 g i 63 cm)

RE
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Matylda Boruszewska
córka Sary i Michała

ur. 19.06. (3715 g i 55 cm)

Bartosz Saj 
syn Katarzyny i Łukasza

ur. 19.06. (3960 g i 58 cm)

Michalina Myszkowska
córka Weroniki i Denisa

ur. 19.04. (990 g i 34 cm)

Martyna Pławińska
córka Sylwii i Kamila

ur. 19.06. (4000 g i 52 cm)

Maria Sokalska
córka Pauliny i Michała

ur. 20.06. (3300 g i 56 cm)

Oskar Heda 
syn Darii i Michała

ur. 23.06. (3055 g i 52 cm)

Marta Pawelecz
córka Agnieszki i Arkadiusza
ur. 25.06. (4260 g i 61 cm)

Szymon Bogobowicz
syn Agaty i Rafała

ur. 19.06. (3220 g i 53 cm)

Jakub Koźlik
syn Żanety i Sylwestra

ur. 19.06. (3440 g i 54 cm)

Kamil Labuś
syn Joanny i Adama

ur. 24.06. (3550 g i 55 cm)

Maciej Grunszel
syn Małgorzaty i Marcina

ur. 16.06. (3030 g i 55 cm)

Miłosz Borecki
syn Beaty i Patryka 

ur. 17.06. (2575 g i 52 cm)

Bartosz Macha
syn Katarzyny i Adama

ur. 22.06. (4150 g i 58 cm)

związek organiczny, 21 – część domu, 24 
– kamień w pierścionku, 25 – pierw. 
chem., 28 – kwiat Nilu, 29 – zebranie, 32 
– burza śnieżna na Syberii, 33 – uciekła 
w nie przepióreczka, 36 – Irena, piosen-

karka, 39 – sport: aktywne krycie na ca-
łym boisku, 42 – lichy utwór literacki, 43 
– georginia, 45 – zdrowe warzywo, 46 – 
zjednoczenie przedsiębiorstw kapitali-
stycznych, 47 – tura. 

Pionowo:1 – postój w podróży, 2 – rze-
ka w Hiszpanii, 3 – loki ortodoksyjnego 
żyda, 4 – po orce, 5 – podstawa, 6 – okres 
godowy ryb, 7 – część grzyba, 10 – pierw. 
chem., 13 – reszka, 14 – wiarus, 16 – mit. 
gr. towarzyszka Artemidy, 17 – ptak 
z rodz. krukowatych, 18 – kawaleria, 19 
– elektroda dodatnia, 21 – jamochłon, 22 
– dawna moda, 23 – wywóz towarów za 
granicę, 26 – mit. gr. wiatr południowo-
zachodni, 27 – plemię Indian ziemi ogni-
stej Ameryki Pd., 30 – stopień służbowy 
w wojsku, 31 – duet, 34 – ewolucja nar-
ciarska, 35 – podnoszenie sprawności fi -
zycznej, 37 – mit. irańska – demon rozpu-
sty, 38 – okazała galera, 40 – tytuł niższy 
od markiza, 41 – przedsionek w chałupie, 
44 – ryba słodkowodna.  

Hasło krzyżówki nr 24 brzmiało: Bieda 
jest zawsze uparta. Nagrodę otrzymuje 
Halina Gedowska. Po odbiór zapraszamy 
do redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 
50 złotych, który jest do realizacji w fi r-
mie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. 
Hlonda 38-40) z tej krzyżówki otrzyma 
jedna osoba spośród tych, które nadeślą 
na adres redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurne-
go 36) hasło, które jest rozwiązaniem 
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 
10 dni od daty zamieszczenia konkursu.
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25-lecie�„WiAdOmOści�RudzKich”

ZHP z Rudy Śląskiej działa od lat nie tylko 
w naszym mieście, ale także bierze udział 

w ogólnopolskich i międzynarodowych wyda-
rzeniach. Tak było m.in. w 2000 roku podczas 
Światowego Zlotu Związku Harcerstwa Pol-

skiego w Gnieźnie („WR”, 16.08.2000 r.).

Rudzcy�harcerze�już�od�okresu�międzywojennego�działają�w�naszym�mieście,�aktywizując�młodych�mieszkańców�i�zaszczepiając�
w�nich�pasję�na�całe�życie.�my�natomiast�towarzyszymy�harcerzom�zhP�im.�Łucji�zawady�niezmiennie�od�25�lat�–�odkąd�istnieje�
tygodnik�„Wiadomości�Rudzkie”.�dlatego�też�z�racji�przypadającego�w�tym�roku�jubileuszu�naszej�gazety�postanowiliśmy�poświęcić�
nasz�urodzinowy�dodatek�wspomnieniom�o�naszych�harcerzach.�Życzymy�miłej�podróży�w�czasie!

Z harcerzami 
byliśmy m.in. w 
Ośrodku Obozo-

Biwakowym Hufca 
ZHP im. Łucji 

Zawady w Rudzie 
Śląskiej, gdzie co 
roku w okresie 
wakacji letnich 

organizowane są 
obozy harcerskie 

oraz kolonie 
zuchowe, a który 

w 2006 roku 
obchodził 40-lecie 

istnienia („WR”, 
5.07.2006 r.).

Kolejnym ważnym 
wydarzeniem w ostatniej 

dekadzie były obchody  
50-lecia ośrodka harcerskiego 

w Kuźnicy. I tym razem 
towarzyszyliśmy harcerzom, 
publikując na łamach „WR” 

historię Hufca oraz jego 
archiwalne zdjęcia. („WR”, 

17.08.2016 r.).

Harcerze współpracują także z członkami ZHP 
w innych miastach. Kilka lat temu razem ze 
świętochłowickimi harcerzami powołali oni 
okolicznością harcerską radiostację („WR”, 

18.07.2009 r.).

Anna i Brunon Migusowie. Barbara i Antoni Tomalowie. Barbara i Franciszek Steuerowie. Bogumiła i Franciszek Matlochowie.

Elżbieta i Jan Pańczykowie. Halina i Józef Parzonkowie. Irena i Krystian Pradelscy. Jadwiga i Jan Manjurowie.

Jadwiga i Ryszard Woźniakowie. Jadwiga i Stanisław Długokęccy. Jadwiga i Tadeusz Klotzowie. Janina i Helmut Paszkowie.

zŁOTe�GOdY
Oto�małżonkowie,�którzy�przeżyli�razem�50�lat.�W�tym�wydaniu�publikujemy�12�zdjęć�z�uroczystości�złotych�godów.�W�następnym�wydaniu�ukażą�się�kolejne.
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Rudzianie mogli zgłaszać zadania 
do budżetu obywatelskiego na 2018 
rok do 23 czerwca. Mogły mieć one 
charakter ogólnomiejski, służąc miesz-
kańcom więcej niż jednej dzielnicy 
lub lokalny. – W sumie zgłoszono 58 
zadań – cztery ogólnomiejskie i 54 lo-
kalne – informuje Grażyna Janduła-
Jonda, sekretarz miasta. – Wśród tych 
drugich najwięcej – dziewięć, dotyczy 
dzielnicy Halemba, następnie osiem 
Wirku, siedem Rudy, po sześć Nowego 
Bytomia i Bielszowic, pięć Bykowiny, 
po cztery Czarnego Lasu i Kochłowic, 
po dwa Orzegowa i Chebzia, a jedno 
Goduli – wylicza.

Złożone wnioski są teraz weryfi ko-
wane pod kątem zgodności z zasadami 
rudzkiego budżetu obywatelskiego. 

58 projektów do budżetu obywatelskiego na przyszły rok złożyli mieszkańcy Rudy Śląskiej. Teraz trwa ich weryfi kacja, listę 
zadań zakwalifi kowanych do głosowania poznamy do 4 sierpnia. Do rozdysponowania jest ponad 2,8 mln zł.

Obywatelskie pomysły 
na 2018 rok zgłoszone

– Podpisana w kwietniu tego roku 
umowa na realizację inwestycji przy 
ul. Stromej i Bytomskiej ma formułę 
„zaprojektuj i wybuduj”. Zaakceptowa-
liśmy już przedstawioną koncepcję ar-
chitektoniczną, co oznacza, że wyko-
nawca może przygotowywać dokumen-
tację budowlaną, a następnie starać się 
o wszystkie niezbędne pozwolenia. Bu-
dowa powinna się rozpocząć w paź-
dzierniku – informuje prezydent Graży-
na Dziedzic.

Założeniem koncepcji było nawiąza-
nie do istniejącej zabudowy oraz po-
rządku architektoniczno-przestrzenne-
go otoczenia. – Określiliśmy minimalną 
liczbę mieszkań, ale nie narzucaliśmy 
wykonawcy, w ilu mają powstać budyn-
kach. Stanęło na jednym budynku, 
w którym na parterze znajdą się garaże 
i dwa mieszkania dla osób niepełno-
sprawnych, a pozostałe kondygnacje 
zaplanowano jako typowo mieszkalne 
– mówi wiceprezydent Michał Pieroń-
czyk.

Powierzchnia każdego z lokali wy-
niesie co najmniej 45 m². – Mają to być 
mieszkania 2-pokojowe z kuchnią lub 
z aneksem kuchennym oraz łazienką 
oraz wyposażeniem zgodnym z obowią-

W Rudzie Śląskiej przybędzie 
mieszkań komunalnych i TBS

Gotowa jest już koncepcja architektoniczna budynku z 50 mieszkaniami komunalnymi, który stanie przy ul. Stromej i Bytomskiej w Rudzie Śląskiej-Orzegowie. 
Wartość inwestycji to 7,75 mln zł, a budowa ma się rozpocząć w październiku br. Podobną inwestycję miasto chce zrealizować przy ul. Bankowej. W Rudzie 
Śląskiej powstają też mieszkania w ramach TBS.

Wykaz zadań zakwalifi kowanych do 
głosowania zostanie opublikowany do 
4 sierpnia br. – Głosowanie potrwa od 
4 do 15 września br. Będą mogli wziąć 
w nim udział wszyscy pełnoletni miesz-
kańcy miasta. Na karcie do głosowania 
będzie można wskazać jedno zadanie 
ogólnomiejskie i jedno dzielnicowe 
– mówi Grażyna Janduła-Jonda. Gło-
sowanie przeprowadzone będzie w wy-
znaczonych punktach oraz w Interne-
cie – za pośrednictwem platformy SE-
KAP. Ogłoszenie wykazu zwycięskich 
projektów nastąpi do 29 września br.

Realizowane będą te zadania, które 
uzyskają najwyższą liczbę głosów (nie 
mniej niż 30) i będą mieściły się w prze-
widzianej puli środków. Jeżeli pozosta-
ną niewykorzystane środki, to będą 

mogły zostać przesunięte na inne zada-
nia. W pierwszej kolejności w ramach 
danej dzielnicy, według liczby uzyska-
nych głosów, a środki niewykorzystane 
w dzielnicach po zsumowaniu będą 
przeznaczane na zadania z największą 
liczbą głosów w skali miasta.

Wydzielenie z przyszłorocznego bu-
dżetu miasta specjalnej puli do dyspo-
zycji mieszkańców to piąta tego typu 
inicjatywa, realizowana w Rudzie Ślą-
skiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, 
w 2015 roku – 2,375 mln zł, w 2016 
roku – 2,65 mln zł, a w 2017 roku 
– 2,815 mln zł. W pierwszym głoso-
waniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostat-
nim – ponad 6,4 tys.

W ramach tegorocznego budżetu 
obywatelskiego w Rudzie Śląskiej re-

alizowanych będzie 12 zadań – dwa 
ogólnomiejskie i dziesięć dzielnico-
wych. Największym jest budowa mia-
steczka ruchu drogowego przy 
ul. Kolberga, na którą przeznaczono 
750 tys. zł. Opracowana jest już doku-
mentacja tej inwestycji. Drugie zada-
nie ogólnomiejskie to modernizacja 
boisk sportowych na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 18 i Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 3, na wykona-
nie której trwa przetarg. Zadania dziel-
nicowe to: budowa wielofunkcyjnego 
boiska przy Szkole Podstawowej nr 41 
(trwa przetarg), wymiana nawierzchni 
oraz montaż urządzeń zabawowych 
w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 
25 (przekazany plac budowy, termin 
wykonania – 31 lipca br.), budowa 

kreatywnych stref gier przy Szkole 
Podstawowej nr 6 (przygotowywany 
przetarg) i Szkole Podstawowej nr 1 
(trwa przetarg), budowa parkingu przy 
ul. Okopowej (rozpoczęcie prac pla-
nowane na sierpień br.), budowa si-
łowni zewnętrznej przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 6 (przygoto-
wywany przetarg), plac zabaw w for-
mie statku w strefi e aktywności przy 
ul. Górnośląskiej (w realizacji), budo-
wa boiska do siatkówki w strefi e ak-
tywności przy ul. Plebiscytowej 
(opracowana dokumentacja), budowa 
chodnika łączącego ul. Dworaka 
z ul. 1 Maja (trwa opracowanie doku-
mentacji) oraz budowa ścieżki rowe-
rowej przy ul. Joanny (ustalane są 
szczegóły realizacji). WG

zującymi przepisami – wylicza Michał 
Pierończyk. – Chcemy, żeby powierzch-
nia użytkowa była maksymalnie 
wykorzystana, dlatego dopuszczamy 
również wykonanie mieszkań 1- lub 
3-pokojowych – dodaje. Poza tym na 
terenie wokół budynków zostaną wyty-
czone miejsca postojowe dla samocho-
dów osobowych i ustawione elementy 
małej architektury.

Na początku czerwca miasto ogłosi-
ło przetarg na opracowanie projektu 
budowlano-wykonawczego dla budo-
wy mieszkań komunalnych przy 
ul. Bankowej w dzielnicy Ruda. Po-
dobnie jak w przypadku inwestycji 
przy ul. Stromej i Bytomskiej, ma tam 
powstać co najmniej 50 mieszkań o po-
wierzchni minimum 45 m2. Procedura 
przetargowa trwa, a wyłoniony w jej 
wyniku wykonawca będzie miał 6 mie-
sięcy na opracowanie dokumentacji.

Można już oglądać wybrane miesz-
kania w TBS-ach przy ul. Kędzierzyń-
skiej i Czempiela w dzielnicy Ruda. 
Inwestycja ma się zakończyć w poło-
wie lipca br. Dzięki współfi nansowaniu 
budowy z budżetu miasta najemcy nie 
będą musieli wpłacać 25 procent warto-
ści lokalu. Inwestycja realizowana jest 

przez Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego „Dombud” Sp. z o.o., a udział 
miasta ma wynieść ponad 5,5 mln zł. 
W 5 budynkach znajdzie się 165 miesz-
kań. Miasto uczestniczy fi nansowo 
w budowie trzech budynków, czyli 
w sumie 99 mieszkań. Planowany ter-
min zakończenia inwestycji to 15 lipca, 

a zawarcie umów najmu ma nastąpić 
we wrześniu tego roku. Trwa nabór 
wniosków na te lokale, powstaje już li-
sta przyszłych lokatorów mieszkań 
z puli miasta.

Aktualnie lista oczekujących na 
mieszkanie komunalne w Rudzie Ślą-
skiej liczy 1281 pozycji. W gminnym 

zasobie mieszkaniowym znajduje się 
ok. 7200 lokali mieszkaniowych. W tym 
roku na remonty miejskiego zasobu 
mieszkaniowego miasto przeznaczy 
prawie 4,7 mln zł, dodatkowo 5 mln zł 
wyniesie udział w funduszach remonto-
wych wspólnot mieszkaniowych, któ-
rych miasto jest członkiem. WG

Wizualizacja budynku przy ul. Stromej i Bytomskiej.
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Weekend na bogato!

Pełna kolorów zabawa, śniadanie w plenerze, leśne bieganie, niecodzienny przelot balonem, a na deser przejazd na rolkach wieczorową porą lub seans fil-
mowy pod chmurką – tak wygląda kulturalno-sportowy rozkład jazdy na najbliższy weekend w Rudzie Śląskiej. Maraton atrakcji rozpocznie się w piątek  
(7 lipca) Holi Festivalem – świętem kolorów. Impreza odbędzie się na boisku MOSiR-u przy ul. Ratowników. Wstęp wolny.

Jak podkreślają władze miasta, opra-
cowanie koncepcji, a następnie jej 
wdrożenie będzie miało niebagatelny 
wpływ na dalszy rozwój Rudy Śląskiej. 
– Nie ma już odwrotu od nowoczesnych 
technologii, które na dobre wkraczają 
także w przestrzeń miejską. Dlatego na-
szym celem jest  skoncentrowanie się na 
działaniach, które przyniosą realne 
efekty usprawniające zarządzanie mia-
stem – zastrzega wiceprezydent Michał 
Pierończyk, który koordynuje prace nad 
opracowaniem koncepcji smart city dla 
Rudy Śląskiej.

Zakładane efekty wdrożenia idei 
smart city w Rudzie Śląskiej to przede 
wszystkim wzrost bezpieczeństwa, 
optymalizacja ruchu w mieście, ale tak-
że ograniczenie barier dla grup wyklu-
czonych, czy kreowanie rozwoju go-
spodarczego i utworzenie nowych 
miejsc pracy. – Można powiedzieć, że 
wszystkie te cele sprowadzają się do 

Ruda Śląska jako jedno z nielicznych miast w Polsce kompleksowo będzie rozwijać ideę inteligentnego miasta. W mieście rozpoczęły się właśnie prace nad kon-
cepcją smart city. Ma ona być gotowa do końca września. Ma być to swoista mapa drogowa, wyznaczająca kierunki rozwoju inteligentnych systemów w mieście. 
Dokument wskazywać będzie również źródła pozyskiwania środków na ich tworzenie. – Chcemy głównie skupić się na oświetleniu ulicznym, zarządzaniu ruchem 
ulicznym, monitoringu jakości powietrza i hałasu, a także rozwoju miejskiej sieci szerokopasmowej – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Smart Ruda
jednego nadrzędnego, jakim jest wzrost 
jakości życia w mieście wyrażającym 
się m.in. wzrostem jakości oferowanych 
usług publicznych oraz zwiększeniem 
udziału mieszkańców w procesach za-
rządzania miastem i podejmowania de-
cyzji z ich udziałem – podkreśla Michał 
Pierończyk. – Żeby wszystko to zreali-
zować wpierw musi być dobrze przygo-
towany plan działań oraz opracowany 
model zarzadzania wraz ze źródłami fi-
nansowania przyszłych inwestycji. To 
właśnie ma stanowić opracowywana 
koncepcja – dodaje Arkadiusz Godlew-
ski, doradca prezydent miasta ds. smart 
city.

Aktualnie prowadzone są pracę nad 
diagnozą obejmującą zaawansowanie 
miasta w realizacji idei smart city. 
– Przygotowujemy inwentaryzację sys-
temów automatyki, sterowania oraz 
technologii informatycznych i komuni-
kacyjnych miasta aktualnie wykorzysty-

wanych – wylicza Arkadiusz Godlew-
ski.

Kolejnym etapem prac będzie już 
wskazanie konkretnych działań, które 
mają być realizowane przez miasto. Tu 
władze Rudy Śląskiej wskazują już te-
raz obszary, dla których koncepcja ma 
zawierać dokładne wytyczne. Przede 
wszystkim miasto chce rozwijać system 
oświetlenia ulicznego, monitoring wi-
zyjny, zarządzanie ruchem ulicznym, 
miejską sieć szerokopasmową, a także 
tworzyć monitoring wraz z prognozo-
waniem stanu środowiska obejmujący 
powietrze, wodę i glebę, a także hałas. 
Jednym z priorytetów jest także utwo-
rzenie interaktywnej platformy komu-
nikacji społecznej. 

Koncepcja rozwoju smart city ma 
być gotowa do końca września. Nie-
zwykle ważnym jej elementem będzie 
wskazanie w niej źródeł finansowania 
poszczególnych zadań. – To na tej pod-

stawie będziemy dobierać inwestycje, 
które mają być w pierwszej kolejności 
realizowane. Nie bez znaczenia będą tu 
miały terminy ogłoszenia konkursów 
unijnych na dofinansowanie takich za-
dań – informuje Michał Pierończyk. 
– Co ważne, główne założenia koncep-
cji smart city zostaną także ujęte w ak-
tualizowanej strategii rozwoju miasta 
Ruda Śląska – dodaje.

Ruda Śląska już od pewnego czasu 
realizuje zadania mające znamiona 
smart city. W mieście od dwóch lat 
funkcjonuje Publiczny System Infor-
macji Przestrzennej. To informatyczne 
narzędzie nie tylko dla urzędników, ale 
również inwestorów i mieszkańców 
miasta. Obejmuje ono dane z państwo-
wego zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego, miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego czy ewiden-
cji dróg i obiektów mostowych. Posiada 
także moduł zgłoszeń, pozwalający 

mieszkańcom wskazywać miejsca za-
kłóceń porządku, różnych awarii, aktów 
wandalizmu czy uszkodzeń dróg.

Ponadto w ramach partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego w mieście od 2016 r. 
w 12 placówkach oświatowych funk-
cjonuje system zarządzania energią. 
W placówkach tych zamontowano 
urządzenia monitorujące zużycie ener-
gii. Są one sterowane zdalnie poprzez 
system informatyczny, dzięki któremu 
optymalizowane jest zużycie ciepła.

W ostatnich tygodniach natomiast 
miasto rozstrzygnęło przetarg na opra-
cowanie projektu budowy inteligentne-
go parkingu przy ul. Markowej w No-
wym Bytomiu przy Miejskim Centrum 
Kultury. Parking ma być m.in. wyposa-
żony w czujniki detekcyjne wykrywają-
ce obecność pojazdu na stanowisku 
oraz tablicę świetlną informującą 
o liczbie miejsc ogółem i liczbie miejsc 
wolnych. TK

W skrócie „Holi” to hinduistyczne 
święto wiosny, obchodzone przeważnie 
w dniu pełni księżyca w miesiącu phalgu-
na. Ze względu na to, że jego uczestnicy 
na znak radości i miłości obrzucają się ko-
lorowymi proszkami, nazywane jest też 
festiwalem kolorów. Rudzka odsłona wy-
darzenia rozpocznie się w piątek o godz. 
16.00. Uczestnicy barwnym proszkiem 
obsypani zostaną sześć razy, w różnych 
odstępach czasowych. – Ze względów bez-
pieczeństwa prosimy nie przynosić na im-
prezę swoich proszków. Certyfikowane 
proszki holi będzie można zakupić przy 
stoisku organizatora – zwraca uwagę An-
drzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kul-
tury i Kultury Fizycznej UM.

Podczas zabawy najmłodsi będą mogli 
zrobić sobie brokatowy tatuaż, pomalo-
wać twarz czy przygotować wielką my-
dlaną bańkę. Ponadto odbędą się zawody 
sumo oraz bubble soccer, czyli mecze 
piłki nożnej rozgrywane przez zawodni-
ków znajdujących się w dmuchanych 
kulach. Na miejscu będą też stoiska han-
dlowe i gastronomiczne oraz dmuchany 
plac zabaw dla dzieci. Całości dopełnią 
występy Dj-ów. O odpowiedni klimat za-
dbają: DJ Menthos, DJ BrandonHertZz 
oraz DJ Buyas. Zakończenie imprezy za-
planowano na godz. 21:00.

Na sobotnie przedpołudnie (8 lipca) 
przygotowano dwie propozycje spędze-
nia czasu w plenerze. Przy Szkole Pod-
stawowej nr 15 w Halembie odbędzie się 
lipcowa odsłona Biegu Wiewiórki. Po-
czątek biegu oraz rywalizacji nordic wal-
king tradycyjnie o godz. 11.15, wcześniej 
o godz. 11.00 wystartuje bieg dla dzieci. 
– Słońce, trochę ruchu z dala od miej-
skiego zgiełku, no i przede wszystkim do-
bra zabawa w gronie rodzinnym to prze-
pis na dobry początek dnia – podkreśla 
współorganizator wydarzenia, August 
Jakubik. Więcej na www.biegwiewiorki.
pl.

Druga propozycja to Ogród Śniada-
niowy organizowany przez Miejskie 
Centrum Kultury im. Henryka Bisty. 
Spotkania odbywają się w każdą sobotę 
lipca w ogrodach MCK-u w godz. 11.00 
-13.00. Uczestnicy mogą liczyć na rekre-
ację ruchową, gry planszowe, bookcros-
sing, zabawy z dawnego śląskiego placu 
oraz specjalne menu śniadaniowe.

W sobotę miasto organizuje również 
Aeropiknik, który łączy się z siódmymi 
urodzinami Muzeum PRL-u. Impreza 
przy ul. Zajęczej 42 potrwa od godziny 
12.00 do 21.00, w tym od 19.00 przewi-
dziano dyskotekę z DJ-em. Przed uczest-
nikami zabawy m.in. prezentacja hanga-

ru pneumatycznego, prezentacja szy-
bowca Foka 4, konkurs lotów modeli 
szybowców, symulator lotów balonem, 
symulator modeli RC, symulator szy-
bowca, filmy lotnicze, prezentacja niety-
powych latawców oraz liczne animacje 
i zabawy.

Najbardziej wyczekiwanym punktem 
Aeropikniku będą loty balonem na uwię-
zi, które wykonane zostaną na wysokość 
do 30 metrów. Każdy lot potrwa około 
2-3 minut. Jednorazowo na pokład mak-
symalnie można zabrać dwoje dorosłych 
i troje dzieci. Organizacja lotów balonem 
jest uzależniona od warunków pogodo-
wych i przewidziana jest między godziną 
17.00 a 20.00. – Wszyscy chętni na lot 
będą musieli się ustawić w kolejce nad-
zorowanej przez obsługę lotów. Nie ma 
wcześniejszych zapisów – zaznacza An-
drzej Trzciński. Udział we wszystkich 
atrakcjach związanych z aeropiknikiem 
jest bezpłatny.

To jednak nie koniec sobotnich atrak-
cji. W ten lipcowy dzień niezłą frajdę 
będą mieli także rolkarze. O godz. 20.00 
z placu Jana Pawła II ruszy nightskating. 
Trasa poprowadzona zostanie ulicami: 
Ofiar Katynia, Objazdową, Hallera, Nie-
durnego, Asfaltową, Droga do Lipin, 
Pawła, Starą, Joanny, Hlonda, Grun-

waldzką i dalej Bytomską na Burloch 
Arenę, gdzie odbędzie się przerwa. Na 
rynek uczestnicy powrócą ulicami: By-
tomską, Grunwaldzką, Hlonda, Orze-
gowską, Matejki, Piastowską, Wolności, 
1 Maja, Czarnoleśną, Objazdową, Mar-
kowej, Damrota.

– Udział w imprezie jest bezpłatny, 
jednak wymaga od uczestników umie-
jętności sprawnego poruszania się na 
rolkach. Zalecamy też założenie kom-
pletu ochraniaczy oraz kasku, jak rów-
nież elementów odblaskowych – pod-
kreślają organizatorzy wydarzenia. Za-

kończenie imprezy planuje się na godz. 
22.30. 

Alternatywą dla sobotniego wieczoru 
na rolkach jest kino pod chmurką, na któ-
re zaprasza Aquadrom. Seans filmowy 
przed parkiem wodnym przy ul. Kłodnic-
kiej 95a rozpocznie się o godz. 21.00. 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Przypomnijmy, że sprawne poruszanie 
się po Rudzie Śląskiej w wakacyjne 
weekendy zapewniają dwie bezpłatne  
linie autobusowe: W1 i W2. Obie  
mają charakter okrężny. Więcej na  
www.rudaslaska.pl. DR

Rolkarze z placu  Jana Pawła II wystartują o godz. 20.00.
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8 lipca 2017 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci godz. 11.00

LASY HALEMBSKIE 4,2-21,0 km

POZOSTAŁE
TERMINY
BIEGÓW

5 sierpnia 2017 r.
16 września 2017 r.

13 października 2017 r.
4 listopada 2017 r.

Zapisy elektroniczne http://chronotex.pl/zawody/
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe zapisy  

w godz. 9.00-10.45 w biurze zawodów w Szkole Podstawowej 
Sportowej nr 15 – Ruda Śląska, ul. Energetyków 15

Wpisowe: dzieci – 5 zł, dorośli od 20 zł
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17 czerwca weszła w życie nowelizacja kontrowersyjnej ustawy o ochronie przyrody w zakresie zasad wy-
cinania drzew i krzewów przez osoby fizyczne. Poprzednia wersja dokumentu zliberalizowała zasady wy-
cinki do tego stopnia, że w przeciągu kilku miesięcy z krajobrazu zniknęły setki tysięcy drzew. 

Wycinka drzew – nowelizacja nowelizacji
Wynikało to przede wszystkim z faktu, 

że każdy właściciel działki mógł bez po-
zwolenia wyciąć z niej drzewa bez po-
zwolenia i nieodpłatnie, o ile wycięcie to 
nie wiązało się z działalnością gospodar-
czą. W efekcie od lutego do połowy 
czerwca br. pod topór trafiały również te 
drzewa, które do wycinki się nie nadawa-
ły. W Katowicach na przykład drwale tak 
się zapędzili, że „przez przypadek” usu-
nęli wiekowe drzewa z terenów miej-
skich. 

Zgodnie z nowelą ustawy, która weszła 
w życie 17 czerwca, osoby fizyczne, które 
będą chciały wyciąć drzewo na własnej 
posesji, fakt ten będą musiały zgłosić 
w gminie. Zgłoszenie obejmuje następu-
jące przypadki, gdy:

obwód pnia na wysokości 5 cm prze-1. 
kracza 80 cm – dotyczy topól, wierzb, 
klonów jesionolistnych, klonów sre-
brzystych;
obwód pnia na wysokości 5 cm prze-2. 
kracza 65 cm – dotyczy kasztanowców 
zwyczajnych, robinii akacjowych, pla-
tanów klonolistnych;
obwód pnia na wysokości 5 cm prze-3. 
kracza 50 cm – dotyczy pozostałych 
drzew.

Należy pamiętać, że powyższy obowią-
zek nie dotyczy:

krzewu albo krzewów rosnących  1. 
w skupisku, o powierzchni do 25 m²;
drzew i krzewów złamanych lub wy-2. 
wróconych w wyniku działania czyn-
ników naturalnych, wypadku lub kata-
strofy;
drzew lub krzewów usuwanych w celu 3. 
przywrócenia gruntów nieużytkowa-
nych do użytkowania rolniczego.

W przypadku drzew lub krzewów owo-
cowych również można usunąć je bez ze-
zwolenia. Wyjątek stanowią rośliny znaj-
dujące się na terenie nieruchomości wpi-
sanych do rejestru zabytków lub na tere-
nach zieleni (np. bulwarach, ogrodach 
dworskich udostępnianych do zwiedza-
nia). Również w ogródkach działkowych 
i przydomowych drzewa i krzewy owoco-
we można wyciąć bez zezwolenia gminy.

Pamiętać należy, że jeżeli nie zgłosimy 
zamiaru usunięcia drzewa gminie, czeka 
nas dotkliwa kara. 

Zgłoszenie o wycinkę drzew składamy 
w urzędzie gminy na piśmie (przykład 
zgłoszenia znajduje się w ramce). Od mo-

mentu zgłoszenia właściwy organ jest zo-
bligowany do przeprowadzenia oględzin 
w terenie w terminie 21 dni od dnia zgło-
szenia. Podczas oględzin urzędnik ma 
obowiązek sprawdzić, czy to co zawarli-
śmy w zgłoszeniu jest zgodne ze stanem 
faktycznym. Ustala zatem gatunek drze-
wa oraz mierzy jego obwód na wysokości 
5 cm. Z oględzin sporządza się protokół. 
Naszą uwagę powinien zwrócić fakt, że 
protokół traci moc po sześciu miesiącach 
liczonych od dnia jego sporządzenia. 
W przypadku, gdy nie usuniemy w tym 
terminie roślin protokół straci moc i ko-
niecznym będzie sporządzenie kolejnego 
zgłoszenia.

Po spisaniu protokołu w terenie organ 
będzie miał możliwość wniesienia sprze-
ciwu w ciągu 14 dni, w drodze decyzji 
administracyjnej. Wydanie powyższej de-
cyzji będzie stanowić podstawę dla osoby 
fizycznej do wystąpienia z wnioskiem 
o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew. 
Jeżeli natomiast po 14 dniach nie otrzy-
mamy żadnej odpowiedzi możemy uznać, 

że otrzymaliśmy pozwolenie na wycięcie 
drzewa lub krzewu z naszej posesji.

Należy jednak pamiętać o tym, że za 
dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się 
dzień nadania decyzji administracyjnej 
w placówce pocztowej. W tym przypad-
ku dla bezpiecznego dokonania wycinki 
należy odczekać do stosownego okresu 
czasu w oczekiwaniu na ewentualną ko-
respondencję zawierającą sprzeciw 
właściwego organu w zakresie wycinki 
drzew.

Obligatoryjnie organ jest zobowiązany 
do wniesienia sprzeciwu tylko w przypad-
ku, gdy zgłoszenie dotyczy drzewa, które-
go nie możemy usunąć bez zezwolenia 
lub w przypadku, gdy pomimo wezwania 
nas do uzupełnienia zgłoszenia nie dopeł-
niliśmy tego obowiązku. Organ ma rów-
nież prawo zgłoszenia sprzeciwu na pod-
stawie tzw. decyzji uznaniowych (organ 
jest uprawniony, ale nie zobowiązany), 
w następujących przypadkach:

Drzewo znajduje się na nieruchomości 1. 
wpisanej do rejestru zabytków;

Drzewo znajduje się na terenie prze-2. 
znaczonym w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego na 
zieleń lub chronionym innymi zapisa-
mi miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego;
Drzewo znajduje się na terenie: parku 3. 
narodowego, rezerwatu przyrody, par-
ku krajobrazowego, obszaru chronio-
nego krajobrazu, obszaru Natura 
2000;
Drzewo spełnia kryteria do uznania go 4. 
za pomnik przyrody.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej 
ustawy nie wynikają żadne dodatkowe 
kryteria, którymi organ powinien się kie-
rować wydając decyzję. Organ nie ma 
także obowiązku do uzgadniania rozstrzy-
gnięcia z innymi podmiotami np. z kon-
serwatorem zabytków w przypadku nieru-
chomości objętych ochroną konserwator-
ską.

W przypadku, gdy w terminie 5 lat od 
dokonania oględzin właściciel nierucho-
mości wystąpi z wnioskiem o wydanie 
pozwolenia na budowę, a budowa ta bę-
dzie związana z działalnością gospodar-
czą i będzie usytuowana w miejscu, gdzie 
wcześniej wycięto drzewa, które stanowi-
ły przedmiot procedury zgłoszenia, na 
właściciela nieruchomości nałożony zo-
stanie obowiązek uiszczenia opłaty za 
usunięcie drzew.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania 
oględzin właściciel nieruchomości wystą-
pi o wydanie decyzji o pozwolenie na bu-
dowę, a budowa ta będzie mieć związek 
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej i będzie realizowana na części nieru-
chomości, na której rosły usunięte drze-
wa, będące przedmiotem procedury zgło-
szenia, wówczas na właściciela nierucho-
mości nałożony zostanie obowiązek uisz-
czenia opłaty za usunięcie drzew

Na mocy nowej ustawy w terminie do 
jednego miesiąca od dnia wejścia w życie 
nowych przepisów minister właściwy do 
spraw środowiska w drodze rozporządze-
nia określi wysokość stawek opłat oraz 
ich zróżnicowanie. Do czasu wejścia 
w życie ww. rozporządzenia do ustalania 
opłaty za usunięcie zieleni stosowane bę-
dą maksymalne stawki określone w usta-
wie o ochronie przyrody, tj. 500 zł/1 cm 
obwodu drzewa dla drzew i 200 zł/1 m2 
krzewu). Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

EK
O
w
ia
do
m
oś
ci

Miejscowość, data 

Dane:
Imię i nazwisko wnioskodawcy
(właściciela nieruchomości)
Adres 
Tel. Kontaktowy

Organ do którego kierujemy zgłoszenie
(prezydent, burmistrz)
Adres

Zgłoszenie wycinki drzew lub krzewów

Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela nieruchomości) ..............
Oznaczenie nieruchomości, z której drzewo na zostać usunięte (np. po-
przez podanie jej adresu)……………………………………………………………...... 
Do zgłoszenia należy dołączyć rysunek albo mapkę określającą usytu-
owanie drzewa na nieruchomości (rysunek może mieć przy tym cha-
rakter uproszczony, określenie rysunek wskazuje, że nie musi on być 
opracowany w skali).

Podpis

Uwaga!!
Dane dotyczące drzewa, czyli rodzaj oraz obwód organ będzie musiał ustalić 
samodzielnie po dokonaniu jego oględzin. 
W przypadku jeśli zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa nie będzie zawiera-
ło wszystkich elementów właściwy organ nałoży (w drodze postanowienia) 
obowiązek jego uzupełnienia w ciągu 7 dni.
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41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl

Telefony:�Centrala�(32)�248-24-11,�tel./fax�(32)�248-43-22�w.�292�NIP�641�001�03�37�
Konto:�BZ�WBK�SA�I/O�Ruda�Śląska�13�1090�2037�0000�0005�3600�5415,� 
PKO�BP�SA�I/O�Gliwice�43-1020-2401-0000-0302-0039-3751� Informacje redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa

RUdzKA SpółdzIeLnIA MIeSzKAnIOwA w RUdzIe ŚL.  
ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22  

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokali użytkowych :

Ruda Śl. 9 ul. Jana Stefana dworaka 9
Ruda Śl. 1 ul. Cypriana norwida 26

Ruda Śl. 3 ul Joanny 14
Ruda Śl. 10 ul.Ignacego paderewskiego 4 

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

Warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowe informacje udziela Dział Członkowsko-Lo-
kalowy pokój 118 tel. 32 248-24-11 wew. 311. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

RUdzKA SpółdzIeLnIA MIeSzKAnIOwA  

informuje, że posiada do wynajęcia „ od zaraz” wymienione w wykazie lokale 
użytkowe + boksy handlowe oraz do zbycia prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Ww. wykaz oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz tel. 32 
248-24-11 wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym 

pokój 118 w Rudzie Śl. przyul. Magazynowej 12, a informacje dotyczące nabycia od zaraz prawa 
wieczystego użytkowania gruntów w Dziale Technicznym pok. 314 tel. 32 248-24-11 wew. 231. 

ODK RSM „JOWISZ” otwarty dla wszystkich 
od sierpnia 2017 r. w godz. od 9.00 do 15.00.

Więcej informacji pod numerem tel. 32 340-11-
02 lub w ODK „Jowisz” Ruda Śląska 3 ul. Joanny 
12.

ODK RSM „METEOR” organizuje „Akcję 
Lato” w sierpniu 2017 r. w godz. od 13.00 do 
19.00.

Więcej informacji pod numerem tel. 32 342-20-
05 lub w ODK „Meteor” Ruda Śląska 9 ul. Dwo-
raka 9.

ODK RSM „MATECZNIK” będzie czynny 
w lipcu 2017 r. w godz. od 9.00 do 15.00. 

Więcej informacji pod numerem tel. 32 248-30-
20 lub w ODK „Matecznik” Ruda Śląska 1 
 ul. Norwida 26. 

ODK RSM „MUZA” będzie czynny w sierpniu 
2017 r. w godz. od 15.00 do 19.30.

AKCJA „LATO” w OSIedLOwyCh dOMACh KULTURy RSM

Więcej informacji pod numerem tel. 32 242-66-
81 lub w ODK „Muza” Ruda Śląska 6 ul. Energety-
ków 25.

ODK RSM „PULSAR” ze względu na remont 
od początku lipca 2017 r. placówka będzie nieczyn-
na.

ODK RSM „COUNTRY” – od 3 lipca 2017 r. 
rozpoczyna się remont. Po jego zakończeniu pla-
cówka będzie czynna w godz. od 14.00 do 20.00.  
W tym czasie będą prowadzone zajęcia świetlicowe.

Więcej informacji pod numerem tel. 32 240-70-
90 lub w ODK „COUNTRY” Ruda Śląska 5  
ul. Sztygarska 9.

ODK RSM „NEPTUN” będzie czynny w sierp-
niu 2017 r. w godz. od 9.00 do 15.00.

Więcej informacji pod numerem tel. 32 340-13-
69 lub w ODK „Pulsar” Ruda Śl. 4 ul. Zielińskie-
go 8.

OGłOSzenIA:

Już�wakacje.�Jak�co�roku�nasze�placówki�kulturalne�przygotowały�na�ten�czas�
swoją�ofertę.�Nie�wszyscy�wyjeżdżają�na�urlop,�zatem�zapraszamy�do�skorzy-
stania�z�oferty�spółdzielczych�placówek.

zawiadamiamy Członków RSM, że w dniu 29 czerwca 2017 r. zakończyło się  
walne zgromadzenie Członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

przeprowadzone w 7 częściach w zasobach każdej Administracji.
w następnym wydaniu „wiadomości Rudzkich” zamieścimy informację z przebiegu  

ww. zebrania oraz podamy skład nowej Rady nadzorczej  
na okres kadencji 2017 – 2020.

Proponujemy�–�pracę�w�znanej�firmie,�umowę�o�pracę,�elastyczne�godziny�pracy�z�uśmiechniętymi�
i�życzliwymi�ludźmi.

Dodatkowo�oferujemy:
Kartę�MultiSport�–�dostęp�do�najlepszych�obiektów�sportowych,•�
Bonifikartę� McDonald’s� –� upoważaniającą� do� zakupu� po� obniżonych� cenach� we� wszystkich�•�
restauracjach�McDonald’s�w�Polsce,
możliwość�wykupu�polisy�ubezpieczeniowej�na�życie,�od�poważnych�chorób,�trwałej�niezdolności�•�
do�pracy�na�preferencyjnych�warunkach�dla�pracownika�i�jego�rodziny,
bezpłatne�napoje,�a�także�możliwość�zakupu�posiłków�w�restauracji,�w�czasie�godzin�pracy�po�•�
bardzo�konkurencyjnych�cenach,
możliwość�zdobycia�dodatkowego�dochodu�w�ramach�organizowanych�konkursów.•�

Poszukujemy� osób� w� różnym� wieku,� dyspozycyjnych,� potrafiących� pracować� w� zespole,�
zaangażowanych� i� sumiennych.� Zapraszamy� również� osoby� z� orzeczonym� lekkim� stopniem�
niepełnosprawności.

Osobom�wyróżniającym�się�i�ambitnym�stwarzamy�możliwości�dalszego�rozwoju�i�awansu.�
Do�Twoich�obowiązków�należała�będzie�praca�w�kuchni,�obsługa�gości,�prace�porządkowe.�
Do�obowiązków�osób�pracujących�na�nocnej�zmianie�należeć�będzie:
przyjmowanie� dostaw,� prace� porządkowe� w� kuchni,� na� zapleczu,� sali� dla� gości� i� terenie�
zewnętrznym.�

pracownikom zmiany nocnej przysługuje dodatek za pracę w godzinach nocnych w wysokości 
20% stawki podstawowej.
Osoby�ubiegające�się�o�pracę�powinny�posiadać�aktualną�książeczkę�Sanepidu.
Prosimy�o�dostarczenie�CV�bezpośrednio�do�restauracji�bądź�przesłanie�mailem.
Skontaktujemy�się�tylko�z�wybranymi�kandydatami.

Restauracja�McDonald’s��Ruda�Śląska�ul.�Zabrzańska�49� 

zATRUdnI 
na pełny/niepełny etat pracowników na stanowisku: 

pracownik Restauracji oraz 
pracownik zmiany nocnej  

– praca w godzinach 22.00-7.00.

Ulica Janasa 
– deptak czy przejazd?

Trwają�konsultacje�społeczne�dotyczące�rewitalizacji�ul.� Janasa.�Pełno-
letni��mieszkańcy�Rudy�Śląskiej�mogą�opowiedzieć�się�za�jednym�z�dwóch�
poddanych� pod� głosowanie� wariantów� zagospodarowania� tego� terenu.�
Pierwszy�zakłada�całkowitą�przejezdność�drogi,�drugi�–�budowę�deptaka�
na�odcinku�od�ul.�Smołki�do�ul.�Wolności.�wszelkie informacje dotyczą-
ce konsultacji oraz wymaganą do głosowania ankietę można znaleźć na 
stronie www.rudaslaska.pl/janasa. Konsultacje potrwają do 4 sierpnia.



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

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Bronisława Roszkowskiego
długoletniego pracownika

Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Andrzeja Nowara
wieloletniego pracownika 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej-
Halembie i Kochłowicach

rodzinie oraz bliskim 

składają 
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

PREZydENt MIAStA 
RUdA ŚląSKA 

informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokali 

mieszkalnych usytuowanych w budynkach mieszkalnych na 
terenie Miasta Ruda Śląska:

– ul. Zabrzańska 62/1,
– ul. Ignacego Nowaka 5/12,

– ul. Grodzka 1/2,
– ul. Grodzka 1/32,

stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska a 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 

rzecz ich najemców.

PREZydENt MIAStA 
RUdA ŚląSKA 

informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska 
wykazu nieruchomości Gminy Ruda Śląska przeznaczonych do 
zbycia poprzez zamianę z Rudzką Spółdzielnią Mieszkaniową 
w Rudzie Śląskiej. Zamiana nieruchomości polegać będzie na 
ustanowieniu przez Gminę Ruda Śląska na rzecz RSM prawa 

użytkowania wieczystego gruntu obejmującego działki nr 
3167/54, nr 3170/54, nr 3172/54, nr 3175/54, nr 3177/54, 
nr 3178/54, nr 3179/54 o łącznej pow. 124 m2, obręb Nowy 

Bytom, k.m.1 i nr 1712/99 o pow. 19 m2, obręb Bykowina, k.m. 
1 w zamian za przeniesienie przez RSM na rzecz Gminy Ruda 
Śląska prawa użytkowania wieczystego działek nr 2558/227 o 
pow. 140 m2, obręb Bielszowice, k.m. 4, nr 2238/5 o pow. 70 

m2, obręb Ruda, k.m. 9, nr 2716/226, 3681/227 i nr 3685/227 o 
łącznej pow. 322 m2, obręb Bielszowice, k.m. 4.

„Kiedy Kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Pani Renacie Łukasik
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

OJCA
składają 

koleżanki i koledzy z Wydziału Komunikacji
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UsłUgi

 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.

 Remonty�mieszkań� i� łazienek� dla�
osób� niepełnosprawnych.� 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.

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

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

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

 POŻYCZKI� KRÓTKOTERMINO-
WE,�tel.�516-516-611,�32�260-00-
33.�Pośrednik�CDF�S.C.�firmy�Mat-
pol�Finanse�Sp.�z�o.o.

 Przeprowadzki tanio, dojazd 
gratis. Tel. 605-109-517.

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

 Czyszczenie, udrażnianie kanali-
zacji. Tel. 503-574-985.

UsłUgi Pogrzebowe

 DOM� POGRZEBOWY� ,,HOF-
MAN”.� Usługi� pogrzebowe� i� kre-
macyjne. Ruda� Śląska-Wirek,� ul.�
Nowary�27,�tel.�32�240-03-88,�32�
242-26-27.

NierUChomośCi

 KUPIĘ�MIESZKANIE�W� RU-
DZIE� ŚLĄSKIEJ.� TEL.� 501-239-
405.�ANEL.

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

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

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

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

 Atrakcyjne�domy�szeregowe:�
RUDA�1�–�82�m2�od�270.000�zł.�
GODULA�os.�Paryż�od�125�m2 
cena�od�330.000�zł.�WIREK,�ul.�

Jankowskiego�107�m2�od�350�000�
zł.�HALEMBA�ul.�Solidarności�od�

74�m2�cena�od�255�000�zł.�
Pomagamy�uzyskać�kredyt�

hipoteczny.� 
www.nieruchomoscigabriel.pl� 

tel.�691�523�055.

 Tanie� mieszkania� na� WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię� mieszkanie� w� Rudzie�
Śląskiej,�pilne.�Tel.�502-107-384.

 Kawalerki:� Jankowskiego� 33�
m2,�6�piętro,�66�tys.�LOKATOR,�tel.�
793-017-323.

 Dwupokojowe:� Osiedlowa� 46�
m2,��95�tys,�Olszynowa�46�m2,�117�
tys.�LOKATOR,�tel.�793-017-323.

 Trzypokojowe:� Bykowina� 60�
m2,� 159� tys.� LOKATOR,� tel.� 793-
017-323.

 KUPIĘ� BEZPOŚREDNIO� DOM,�
KAMIENICE,� DZIAŁKĘ.� Tel.� 887-
877-189.

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

 Sprzedam�kawalerkę�32�m2,�Nowy�
Bytom,� ul.� Pokoju� 21,� bez� pośredni-
ków,�50�tys.�zł,�centralne�ogrzewanie,�
łazienka� do� generalnego� remontu.�
Kontakt:� barbara.schombara@gmx.
de,�tel.�004915734425322.

 Sprzedam� kawalerkę� 38� m2,�
c.o.,� Godula.� Bez� pośredników.�
Tel.�790-241-963.

 Szukam�mieszkania�do�wynaję-
cia.�Tel.�797-737-587.

 Kupię� mieszkanie� na� Bykowinie.�
Tel.�795-988-331.

 Do wynajęcia mieszkania i 
kwatery pracownicze również dla 
obcokrajowców. Dzielnica Nowy 
bytom, ul. Niedurnego i wirek, 
ul. Dąbrowskiego. Tel. 725-025-
008. rozmawiamy po rosyjsku.

moToryzaCja

 skup samochodów. Płacimy 
najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 
792-155-155.

 Kupię� skorodowane� auta,� po-
wypadkowe,�do�wyrejestrowania.�
Tel.�507-572-625.

 Pomoc� drogowa,� złomowanie�
pojazdów,� skup� samochodów�
wszystkich� marek,� całych,� uszko-
dzonych,� skorodowanych.� Tel.�
502-752-634,�502-865-808.

 Skup�samochodów�za�gotówkę�
PŁACĘ�WIĘCEJ�NIŻ�KONKURENCJA.�
Tel.�733-031-261.

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

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

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

 Skup� zużytych� akumulatorów� 
i�felg�aluminiowych.�Tel.�665-953-
566.

 Skup� samochodów� na� części.�
Tel.�665-953-566.

 Skup�wszystkich�samochodów!�
Recykling� samochodowy.� Wyda-
wanie� zaświadczeń.�Cena�0,60�za�
kg.�Odstąpię�zbiornicę�z�możliwo-
ścią� współpracy� z� recyklingiem.�
DOBRA� CENA� AKUMULATORÓW.�
TANIE�OPONY.� Tel.� 32� 771-61-31,�
502-097-300.�Ruda�Śląska�–�Cheb-
zie� ul.� Kokotek� 52.� Dysponujemy�
dużym�placem� z� garażem� i� kana-
łem� do� samochodów� ciężaro-
wych.

PraCa

 Studio� Fryzjerskie� Damian�
Duda� przyjmie� uczniów� do� prak-
tycznej�nauki�zawodu�,,Zostań�Mi-
strzem”.� Tel.� 32� 340-85-75,� 606-
804-990.�zapraszamy.

 Zatrudnię�murarzy� i� pomocni-
ków.�Tel.�603-580-070.

 Potrzebuję� pracownika� do�
drobnych�robót�budowlanych�tel.�
691-523-055.

 Przyjmiemy� do� pracy� spawa-
czy,� ślusarzy,� frezerów,� tokarzy� i�
kierownika� warsztatu� ślusarki�
konstrukcyjnej.� Kontakt� pod� nr�
tel.�697-480-004�i�32�248-33-38.

różNe

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

 Kupię� radia,�wzmacniacze,�ko-
lumny� itp.� Kolejki� PIKO,� HO,� TT.�
Tel.�607-912-559.

 
 Kupię akcje huty Pokój. Tel. 

507-851-852.

 Kupię wszelkie starocie porce-
lanę, szkło, zegary, figurki, obra-
zy. Tel. 603-280-675.

PRACA DLA
OPIEKUNEK
OSÓB STARSZYCH

 W NIEMCZECH

32 395 88 83
www.ajpartners.pl

do 1500 € ,,na rękę”
+ PREMIE

KUPIĘ AKCJE 
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA
TEL. 510-806-072 | 519-700-062  

NAJWYŻSZE CENY | BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA | UMOWY 
ZAWIERANE W KANCELARIACH NOTARIALNYCH | GOTÓWKA OD RĘKI 

 

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna

ul.�Kochłowicka�3
41-706�Ruda�Śląska

Specjalista�I�stopnia�stomatologii�ogólnej� •�
i�II�stopnia�stomatologii�zachowawczej
Profilaktyka,�leczenie,�usuwanie,�protezowanie•�
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PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA
informuje

�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�(II�piętro,�
naprzeciw�pokoju�215)�wykazu�nieruchomości�gruntowej�

znajdującej�się�w�rejonie:�ul.�Podlaskiej,�która�zostanie�oddana�
w�dzierżawę,�na�okres�9�lat�pod�ogródki�rekreacyjne.

SKUP 
SAMOCHODÓW
O S O B O W Y C H
I DOSTAWCZYCH
gOTÓWKA

tel. 660-476-276 Dojeżdżamy
na miejsce

Informujemy, że w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) 
redakcja „Wiadomości Rudzkich” czynna będzie w 

poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 16.00, wtorek, środa, 
czwartek – od godz. 7.00 do godz. 15.00  

oraz w piątek od godz. 7.00 do godz. 14.00. 

PREZYDENT�MIASTA� 
RUDA�ŚLĄSKA�

informuje�
o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�wykazu�

lokalu�mieszkalnego�usytuowanego� 
na�terenie�Miasta�Ruda�Śląska:
ul.�Piotra�Niedurnego�50/1,

stanowiącego�własność�Miasta�Ruda�Śląska�a�
przeznaczonego�do�sprzedaży�w�drodze�bezprzetargowej�

na�rzecz�najemcy.

|�Polecamy
Katarzyna�Kołczewska
odzyskać utracone
Białystok�1950�rok.�Miranda,�córka�przedwojennego�oficera�Wojska�

Polskiego,�wraca�z�zesłania�po�dziesięciu� latach�katorżniczej�pracy�na�
dalekiej�Syberii.�Przez�cały�ten�czas�marzyła�o�domu,�rodzinie,�dawnym�
życiu.�Tylko�że�tego�dawnego�życia�już�nie�ma;�nie�ma�tamtego�domu�
ani� tamtej� rodziny� i�przyjaciół,�a�przedwojenny�Białystok�przestał� ist-
nieć.�Ukochany�ojciec�dziewczyny�nie�żyje� i�nikt�z�bliskich�nie�chce�o�
nim�rozmawiać,�jakby�wszyscy�nagle�zapomnieli,�że�w�ogóle�był.�Każdy�
jest�zajęty�własnymi�sprawami�i�stara�się�odnaleźć�w�nowej�rzeczywi-
stości.

�Doskonale�daje�sobie�z�tym�radę�matka�Mirandy.�Maria�prowadzi�
podejrzane�interesy,�handluje�czym�się�da,�potrafi�wszystko�załatwić�i�
na�wszystkim�zarobić.�Dziewczyna�nie�może�jej�darować�sprzeniewie-
rzenia�się�dawnym,�przedwojennym�zasadom,�uważa�ją�za�winną�całe-
go�zła,�jakie�dotknęło�ich�rodzinę.�W�dodatku�Maria�całkowicie�usunęła�
z�pamięci�zmarłego�męża,�nawet�wróciła�do�panieńskiego�nazwiska.
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W zawodach wystartowało blisko 70 łuczników. 
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Łucznictwo 

Ruda Śląska łucznictwem stoi

I Otwarty Puchar Rudy Śląskiej w Łucznictwie Dzieci 
i Młodzików odbył się na torach łuczniczych przy ul. Tun-
kla w Kochłowicach. W zawodach wzięło udział prawie 70 
zawodników z województwa śląskiego, a także ze święto-
krzyskiego, małopolskiego i wielkopolskiego. – Pogoda 
nie zawiodła, co prawda trochę straszyła ciężkimi chmura-
mi i przelotnymi opadami, ale zawody udało się rozegrać 
bez większych przeszkód. Zawodnicy Grotu Ruda Śląska 

Zawodnicy UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska 
w ostatnich dwóch miesiącach odnieśli niebywały suk-
ces. Na wszystkich imprezach rudzcy pływacy wywal-
czyli 32 medale – 25 indywidualnie oraz siedem 
w sztafetach, co jest najlepszym wynikiem w historii 
działalności klubu. Niedawno odbyły się także najważ-
niejsze, rocznikowe zawody pływackie w wojewódz-
twie śląskim, czyli Mistrzostwa Śląska 10-, 11-, 12- i 13-
latków oraz Mistrzostwa Śląska Open dla młodzieży 
w wieku od 14 do 18 lat. 

Medaliści w konkurencjach indywidualnych: 
Mistrzostwa Śląska 10-latków: Marta Poppe – cztery 

złote medale, Michalina Skudlik – złoty medal oraz 
dwa brązowe medale. 

Mistrzostwa Śląska 11-latków: Dawid Malik – dwa 
złote oraz dwa srebrne medale, Magdalena Kobylska – 
dwa srebrne oraz dwa brązowe medale.  

Mistrzostwo Śląska 12 -latków: Inga Pieczul – brązo-
wy medal.

Mistrzostwa Śląska 14-latków: Arkadiusz Grychtoł 
– trzy złote medale, jeden srebrny oraz brązowy.

Mistrzostwa Śląska 15-latków: Wiktor Kijek oraz Do-
minika Nocoń zdobyli po jednym brązowym krążku.

Mistrzostwa Śląska 16-18 latków: Arkadiusz Czyżak 
– srebrny oraz brązowy medal. 

Warto dodać, że zawodnicy wywalczyli aż siedem 
medali w konkurencjach sztafetowych. Dziewczyny 
z rocznika 2007 – Marta Poppe, Michalina Skudlik, 
Kinga Nowara oraz Wiktoria Drażyk, podobnie jak 
chłopcy z rocznika 2006, czyli Dawid Malik, Jakub 
Pawlaczyk, Adam Pawlik oraz Konrad Zdebel, nie mie-
li sobie równych zarówno w konkurencji 4 x 50 stylem 
dowolnym, jak i 4 x 50 m stylem zmiennym, zdobywa-

PŁywanie 

Historyczny sukces Manty

jąc w sumie cztery złote krążki. Do worka medale do-
rzucili też zawodnicy z rocznika 2005, gdzie chłopcy 
w składzie Michał Trzcionka, Jakub i Kamil Staciwa 
oraz Mateusz Rudek zdobyli srebrny oraz brązowy me-
dal w sztafetach 4 x 100 m w stylu dowolnym i 4 x 100 
m w stylu zmiennym. W tej ostatniej konkurencji trze-
cie miejsce zajęły również dziewczyny w składzie: Inga 
Pieczul, Kinga Smykowska, Kamila Gruchel oraz Nata-
lia Kozubowska. 

W międzyczasie odbył się także Finał Międzynaro-
dowego Mitingu w Cieszynie, czyli zawody składające 
się z czterech rund, w których rywalizacja trwa cały rok 
i gdzie po raz kolejny bardzo dobrze zaprezentowali się 
zawodnicy UKS Manta, zajmując w klasyfikacji gene-
ralnej drugie miejsce, natomiast podsumowaniem całe-
go sezonu jest zdobycie pierwszego miejsca w klasyfi-
kacji generalnej w Międzywojewódzkich Drużynowych 
Mistrzostwach Młodzików przez zawodników z roczni-
ka 2005.

Robert Talarek, bokser i jednocześnie elektromonter 
z ruchu Bielszowice KWK Ruda, w wielkim stylu po-
konał na gali Polsat Boxing Night w trójmiejskiej Ergo 
Arenie Norberta Dąbrowskiego. Bokser z KWK Ruda 
zdominował rywala, posyłając go na deski w siódmej 
rundzie i pewnie zgarnął triumf na punkty. Zdaniem 
ekspertów pojedynek był fantastycznym spektaklem 
i prawdziwą wojną na ringu. 

– Brać górnicza to jest to – powiedział jeszcze w rin-
gu po wygranej walce Robert Talarek. Walka Talarka 
otworzyła sobotnią (24.06) galę bokserską, gdzie w rin-
gu stanął m.in Tomasz Adamek.

– Poświęciłem mnóstwo czasu na treningi siły i wy-
trzymałości. I właśnie w tym starciu miażdżyłem tą siłą. 
Jeżeli przełamiesz przeciwnika siłą, to nie ma przebacz 
– powiedział Robert Talarek po zakończeniu walki. 
Bokser nie sparował przed walką. – Ciężko pracuję 
w kopalni. Gdybym do tego miał jeszcze dodatkowo 
sparować, to przed taką walką byłbym „zajechany” na 
maksa. Odpuściłem sparingi kosztem ćwiczeń na tarczy. 

Pływacy Manty odnoszą coraz więcej sukcesów. 

Sukces górnika na ringu

To pozwoliło mi zacząć dobrze pracować na nogach 
– dodał. 

Robert Talarek jest elektromonterem, pracuje pod 
ziemią w oddziale MED1-B ruchu Bielszowice KWK 
Ruda. Pod koniec ubiegłego roku sięgnął po regionalny 
pas federacji IBF. Zajmuje 40. pozycję w światowym 
rankingu w swojej kategorii wagowej. Górnik przy każ-
dej okazji podkreśla wykonywany przez siebie zawód, 
który jest jego powodem do dumy.

BOkS

Ostatnie spotkanie rundy wiosennej w sobotę (1.07)
na Burloch Arenie rozegrały rudzkie Gryfy, podejmu-
jąc zespół KR Miedziowych 
Lubin. Zdobycie chociażby 
jednego punktu przypieczęto-
wałoby wygranie grupy połu-
dniowej II ligi, dzięki czemu 
jesienią rudzki zespół mógłby 
powalczyć o awans do I ligi. 
Jednak gospodarze mimo prze-
trzebionego kontuzjami składu 
chcieli zagrać o pełną pulę. Od pierwszego gwizdka 
rudzianie ruszyli mocno do przodu i w trzeciej minucie 
wynik otworzył Magner, grający z konieczności na no-
wej dla siebie pozycji środkowego ataku. Chwilę póź-
niej kolejne pięć punktów dorzucił Kozlov, wykańcza-
jąc na skrzydle akcję ataku, a kolejne dwa punkty 
z podwyższenia dorzucił Skubik. Rywale w tym okre-
sie gry nie byli w stanie zagrozić polu punktowemu 
Gryfów.Wszystkie ich akcje były szybko kończone 
przez dynamicznie wychodzącą obronę gospodarzy. 
Debiutujący w pierwszym składzie młody skrzydłowy 
Jakub Zabiegała w siedemnastej minucie zdobył przy-
łożenie, uciekając rywalom po skrzydle, a dwie minuty 
później zdobył swoje drugie przyłożenie, również bli-
sko linii autowej, wykorzystując szybkie rozrzucenie 
piłki przez formację ataku. Rudzianie wykorzystali  
w kolejnej akcji punktowej swoją najgroźniejszą broń 
w tej rundzie, czyli formację autową, po której przyło-
żenie zdobył Szymon Majchrzak. Na przerwę rudzia-
nie schodzili prowadząc więc 27:6. W drugiej połowie 

Ostatni mecz rundy wiosennej okazał się  
szczęśliwy dla Gryfów. 

gospodarze ponownie zabrali się do roboty, zwłaszcza 
formacja ataku dobrze wymieniała się piłką, co dało 
zespołowi kolejne przyłożenie w wykonaniu Jackow-
ca. Jednak od tej chwili coraz większą przewagę zyski-
wali goście, ale to nie trwało długo. Kolejne przyłoże-
nie zdobył Jan Muc, a tuż przed końcowym gwizdkiem 
ósme przyłożenie w tym spotkaniu zdobył Krzysztof 
Skubik i Gryfy mogły cieszyć się ze zwycięstwa 42:12, 
którym potwierdzili swoją dominację w grupie połu-
dniowej. Dzięki zwycięstwu w grupie południowej II 
ligi w rundzie jesiennej rudzianie powalczą o awans do 
I ligi w fazie finałowej, w której zmierzą się w dwume-
czach z zespołami AZS-u AWF Warszawa i Arki Ru-
mia. Decydująca faza rozpocznie się we wrześniu, a jej 
zwycięzca zagra 11 listopada w barażu o awans do I li-
gi.

Rugby 

Jesienią Gryfy powalczą o awans
KS Rugby Ruda Śląska – KR Miedziowi Lubin 42:12 (27:6)

Robert Talarek zdominował swojego przeciwnika. 

zdobyli aż siedem medali indywidualnych. Wysokie wyniki  
przyczyniły się również do wyraźnego zwycięstwa naszych 
łuczników w klasyfikacji klubowej – podkreśla Rafał Lepa, 
prezes UKS-u Grot Ruda Śląska. 

Wyniki: złote medale – Natalia Lepa, Jakub Sroka, Wik-
tor Szreder; srebrny medal – Daniel Kamiński; brązowe 
medale – Karolina Grudzień, Marcin Lesiński, Jakub Gę-
bala.

Punkty dla Rudy zdobyli: 
Jakub zabiegała 10 pkt. 

(2P), Krzysztof Skubik 7 pkt. 
(1P, 1pd), Mateusz Magner 

5 pkt. (1P), Vladyslav 
Kozlov 5 pkt. (1P),  Szymon 

Majchrzak 5 pkt. (1P), 
Michał Jackowiec 5 pkt. 
(1P), Jan Muc 5 pkt. (1P)

Aneta Rajda i Przemysław Basa to rudzcy biegacze, 
którzy zostali srebrnymi medalistami świata w klasyfika-
cji drużynowej podczas mistrzostw świata w biegu 24-
godzinnym, odbywających się w dniach 1-2 lipca w Bel-
faście (Irlandia Północna). Równocześnie zawodnicy po-
bili swoje rekordy życiowe. 

W 12. mistrzostwach świata i 22. mistrzostwach Europy 
w biegu 24-godzinnym wystartowała 11-osobowa repre-
zentacja Polski. W gronie tym znaleźli się również zawod-
nicy TL Pogoń i KRS TKKF Jastrząb. Podczas międzyna-
rodowego biegu 24-godzinnego w Belfaście kolejno Aneta 
Rajda przebiegła 225,6 km, pobijając tym samym swój do-
tychczasowy najlepszy wynik, Przemysław Basa pokonał 
248,3 km, co oznacza, że także on poprawił swój życiowy 
rekord. Aneta Rajda w klasyfikacji kobiet tym samym zaję-
ła 19. miejsce, a Przemysław Basa wśród mężczyzn – miej-
sce 17. Warto odnotować także ogromny sukces innej Ślą-
zaczki, Patrycji Bereznowskiej z AZS AWF Katowice, 

Wybiegali srebrne medale

której łupem w Belfaście padł złoty medal mistrzostw w ka-
tegorii kobiet. W 24 godziny przebiegła ona 258 km i 339 
m. Wyniki uzyskane przez reprezentację Polski, w tym Ru-
dy Śląskiej, przełożyły się na zdobycie srebrnych medali 
dla biało-czerwonych zarówno wśród kobiet, jak i w klasy-
fikacji mężczyzn. Dodajmy, że w 24-godzinnym biegu ry-
walizowali zawodnicy z ok. 40 krajów.

biegi

Przemysław Basa i Aneta Rajda wrócili  
z medalami z Belfastu.
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