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GODULA SZPITAL

Zmiany w godulskiej
izbie przyjęć

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej od 1 września ograniczył przyjmowanie pacjentów  wymagających udzielenia 
świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych w Izbie Przyjęć w Goduli. – Decyzja ta związana z realizacją inwestycji 
„Przebudowa, remont i adaptacja pomieszczeń Izby Przyjęć” dofinansowanej ze środków Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska. Powyższa inwestycja przewiduje wyburzenia i mokre prace budowlane, które uniemożliwią płynny transport 
pacjenta pomiędzy podjazdem dla karetek a pomieszczeniami, w których tymczasowo będzie funkcjonować Izba 
Przyjęć wprowadza również tymczasowe ograniczone możliwości lokalowe – tłumaczy Arkadiusz Loska, rzecznik 
prasowy Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

O powyższej sytuacji powiadomieni zostali Woje-
woda Śląski, Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódz-
kiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektor Woje-
wódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach 
oraz Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stosowną informa-
cję otrzymali również kierownicy Przychodni Rejono-
wych z obszaru Rudy Śląskiej. Pacjenci wymagający 
przedmiotowych świadczeń kierowani będą przez ze-
społy ratownictwa medycznego do jednostek, które 
wyraziły zgodę na ich zabezpieczenie, tj. Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu 
Szpitali Miejskich w Chorzowie, Zespołu Opieki Zdro-
wotnej Sp. z o.o w Świętochłowicach oraz Szpitala 
Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. – Jednocześnie infor-
mujemy, że świadczenia w zakresie położnictwa i gine-
kologii będą udzielane nadal w Szpitalu w Goduli. Pa-
cjenci oczekujący na przyjęcia planowe będą hospitali-
zowani zgodnie z ustalonym terminem. W Izbie Przyjęć 
w Goduli oczywiście udzielana będzie również pomoc 
pacjentom w przypadkach bezpośredniego zagrożenia 
życia – mówi Arkadiusz Loska – Natomiast świadcze-
nia w zakresie pediatrii, psychiatrii oraz chorób płuc 
będą udzielane, tak jak do tej pory, w Izbie Przyjęć na-
szego Szpitala w Bielszowicach. Bez zmian pracuje 
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Goduli  
– dodaje. 

Ograniczenia obowiązywać będą do 31.10.2019 ro-
ku. Wtedy planowane jest zakończenie prac budowla-
nych i modernizacyjnych utrudniających normalne 
funkcjonowanie godulskiej izby przyjęć. – Trwający od 
kilku miesięcy remont wchodzi w kolejną fazę. Dzięki 
tej inwestycji cała Izba Przyjęć zostanie zmodernizo-

Remont Izby Przyjęć trwa od początku września.
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wana i przebudowana. Wszystkie dotychczasowe po-
mieszczenia zmienią swoją funkcję, co poprawi funk-
cjonalność oddziału. Prosimy mieszkańców o cierpli-
wość i zrozumienie, a także przepraszamy za chwilowe 
niedogodności – mówi Krzysztof Mejer, zastępca pre-
zydenta miasta Ruda Śląska 

W ramach remontu powstaną 4 pokoje zabiegowe,  
3 gabinety lekarskie, pokój badań USG i dwie sale ob-
serwacyjne pacjentów, w tym jedna dla pacjentów trud-
nych. Punkt rejestracji zostanie przeniesiony  
w okolice holu głównego Szpitala, co usprawni ruch 
pacjentów, jedynie pacjenci przywożeni do Szpitala 
przez karetki pogotowia trafiać będą na Izbę od strony 
podjazdu do karetek. Zamontowany zostanie nowocze-
sny system kolejkowy z wyświetlaczami w poczekalni 
i nad gabinetami. Wszystkie pomieszczenia będą kli-
matyzowane. W zmodernizowanej przestrzeni swoje 
miejsce znajdą Izby Położnicza, Ginekologiczna i Neo-
natologiczna. AW

OGŁOSZENIA

EDUKACJA

Rozpoczął się nowy rok szkolny
Ponad 19 tysięcy uczniów rozpoczęło 2 września naukę w rudzkich szkołach. Dla ponad 1380 z nich był 
to wyjątkowy dzień, bo progi szkoły przekroczyli po raz pierwszy. Uczniowie zdobywać będą wiedzę pod 
okiem ponad 2400 nauczycieli i wychowawców. W niektórych rudzkich szkołach pojawi się nowy przed-
miot – wiedza o regionie. – Życzę wszystkim uczniom samych sukcesów w nauce, radości ze zdobywania 
wiedzy i uczestnictwa w życiu szkolnym – mówiła prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Pedagogom 
życzę, aby ten rok szkolny był spokojny, by potrafili odkrywać i rozwijać zainteresowania uczniów, bo 
w każdym dziecku drzemią ukryte talenty – dodała. 

Od września w rudzkich szkołach, gdzie nauczyciele 
mają kwalifikacje w zakresie edukacji regionalnej, bę-
dą prowadzone zajęcia z wiedzy o regionie. Będą to 
dodatkowe zajęcia edukacyjne, za które uczniowie 
otrzymają oceny wpisane na świadectwo. Lekcje zapla-
nowano w klasie III i VI w 11 szkołach podstawowych 
oraz w klasie I w II i III Liceum Ogólnokształcącym. 
– Cieszę się, że w naszym mieście mamy tak wielu na-
uczycieli regionalistów, którzy chcą przekazywać 
uczniom wiedzę o regionie. Dzięki ich zaangażowaniu 
możemy poszerzyć naszą ofertę edukacyjną o tak  
ważny dla nas przedmiot – mówi prezydent miasta Gra-
żyna Dziedzic. – Przypomnę, że program edukacji re-
gionalnej w szkołach i instytucjach kultury naszego 
miasta realizowany jest już od ładnych paru lat. To 
właśnie w Rudzie Śląskiej powstała w 2011 roku  
pierwsza w regionie klasa regionalna – dodaje.

Podobnie jak w roku ubiegłym podręczniki finanso-
wane z budżetu państwa otrzymają wszyscy uczniowie 
klas I – VIII szkół podstawowych. – Szkoły zapewnią 
także opiekę w świetlicy szkolnej dzieciom, które ze 
względu na pracę zawodową rodziców muszą przeby-
wać dłużej w placówce – mówi Anna Krzysteczko, wi-
ceprezydent ds. oświaty. – W placówkach jest również 
możliwość wykupienia posiłków – dodaje.

Pierwszoklasistów pasowała na uczniów  
wiceprezydent Anna Krzysteczko.
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PREZyDENt MIAStA RUDA ŚLąSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy 
Pięknej, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące 

ogródki rekreacyjne na rzecz Stowarzyszenia „PIĘKNA DOLINA”. 

Dzieci i młodzież będzie uczyć ponad 2400 nauczy-
cieli. Ponad 60% z nich to nauczyciele dyplomowani, 
czyli z najwyższym tytułem osiąganym na ścieżce 
awansu zawodowego. W rudzkich szkołach naukę roz-
pocznie 19 tysięcy uczniów. Z kolei wychowaniem 
przedszkolnym objętych zostanie ponad 4500 dzieci.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 29 ośmioletnich 
szkół podstawowych /w tym 3 specjalne/, 5 liceów 
ogólnokształcących, 6 techników oraz 7 szkół branżo-
wych I stopnia. Najmłodsi uczęszczają do 29 przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych w 5 szkołach pod-
stawowych. AW 

PREZyDENt 
MIASTA 

RUDA ŚLąSKA 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta, wykazów dotyczących części  

nieruchomości  gruntowych położonych 
przy ul. Solidarności 21, Katowickiej (lokal 

użytkowy, , grunt, garaże), które przydzielone 
zostaną w trybie bezprzetargowym na 

podstawie umów najmu zawartych na czas 
oznaczony na okres do 3 lat.

PREZyDENt 
MIASTA  

RUDA ŚLąSKA
informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) 

wykazu nieruchomości gruntowych 
które zostaną oddane w dzierżawę, 

znajdujących się w rejonie ulic: Grobli 
Kolejowej, Cegielnianej, Parannej, Długiej, 

Świętochłowickiej – z przeznaczeniem  
pod oprawy rolne, Radoszowskiej  
– z przeznaczeniem pod ogródek 

przydomowy.  
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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.

����������

Śmieci niczyje?   | WIREK
Worki prawdopodobnie z odpadami budowlanymi, zużyte części, czy stare opo-
ny. Taki właśnie obraz w sierpniu można było zastać na placyku gospodarczym 
w pobliżu kompleksu garaży u zbiegu ulic Głównej i Słowackiego na granicy Wirku 
i Bielszowic. Jak się okazuje, fi rma wywożąca odpady w naszym mieście nie ma 
obowiązku odbierać tego typu śmieci, lecz odbywa się to po indywidualnym zgło-
szeniu problemu, bądź w specjalnie przeznaczonym do tego celu punkcie. 

Jak tłumaczy Aneta Błaszczyk, zastępca 
naczelnika Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska, zgodnie 
z uchwałą rudzkiej Rady Miasta z 2018 ro-
ku - odpady komunalne budowlane i roz-
biórkowe odbierane są jeden raz w roku na 
indywidualne zamówienie, które należy 
złożyć bezpośrednio w fi rmie PreZero Se-
rvice Południe (w przypadku Rudy Ślą-
skiej). – Po złożeniu zamówienia przedsię-
biorca udostępnia wnioskodawcy pojemnik 
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padku pozostawienia odpadów typu gruz 
w workach foliowych przy pojemnikach na 
odpady (tj. w sposób niezgodny z wyżej wy-
mienioną uchwałą) wymagają one uprząt-
nięcia we własnym zakresie przez zarządcę 
nieruchomości – tłumaczy Aneta Błasz-
czyk.

Inaczej sprawa ta wygląda w przypadku 
porzuconych opon, bo te należy oddać 
w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbie-

rania Odpadów Komunalnych. – Również 
w tym przypadku zużyte opony pozostawio-
ne przy placyku gospodarczym winny być 
uprzątnięte przez zarządcę nieruchomości 
– podkreśla Błaszczyk. 

Joanna Oreł

Śmieci pojawiły się przy kompleksie 
garaży na początku sierpnia.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Jana Dobrego, 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska będzie niezabudowana 
nieruchomość gruntowa o powierzchni 2430 m2, położona w Rudzie Śląskiej 
– Rudzie przy ul. Jana Dobrego, obejmująca stanowiące całość gospodarczą 
działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjny-
mi: 1494/43 o powierzchni 2146 m2, KW nr GL1S/00005543/1 oraz 1498/107 
o powierzchni 284 m2, KW nr GL1S/00005546/2, zapisane na k.m.11, obręb 
Ruda. Działy III i IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów. 

 W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
działki fi gurują jako UP1- teren zabudowy usługowej z podstawowym prze-
znaczeniem gruntów pod usługi publiczne takie jak: nauki, oświaty, kultury, 
zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne, bazy 
gospodarcze zieleni miejskiej (symbol planu UP1) oraz częściowo teren ulic 
dojazdowych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10 m (symbol 
planu KD1/2). 

 Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, porośnięta drzewami 
i krzewami, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przychod-
ni i zabudowy garażowej, a także zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej. Dojazd do działek może odbywać się z drogi publicznej ulicy 
Jana Dobrego. 

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 424.000,00 zł. 
Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od 

towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości 
(aktualnie stawka podatku wynosi 23 %). 

 Przetarg odbędzie się w dniu 14.10.2019 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć oso-
by fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamiesz-
czoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.rudasla-
ska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 9.10.2019 r.
dokonają wpłaty wadium w wysokości 21.200,00 zł, przelewem na konto: 
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda 
Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul.Jana Dobrego” 
(za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 
i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, 
piątek 8.00-14.00 – powyższe nie dotyczy osób prowadzących działalność go-
spodarczą oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty 
i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. 
Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z za-
warciem aktu notarialnego.

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

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA CZAS OZNACZONY W DNIACH OD 26.10.2019 R.

DO 04.11.2019 R. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA POŁOŻONEJ W REJONIE 
UL. RYSZARDA MAGDZIORZA W CELU PROWADZENIA HANDLU W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na czas oznaczony w dniach od 26.10.2019 r.
do 04.11.2019 r. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej przy 
ulicy Ryszarda Magdziorza, zapisanej w obrębie Nowa Wieś na karcie mapy 1, o numerze geodezyjnym:

– 3117/305 o powierzchni całkowitej 1537 m², księga wieczysta: GL1S/00019225/7, obręb Nowa Wieś, k.m.1.
Nieruchomość przeznaczona w najem: 4 miejsca handlowo/gastronomiczne o powierzchni 5 m² każde, oznaczone 

numerami od 1 – 4.
Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.
Wywoławcza (nett o) wysokość czynszu najmu gruntu pod każde stanowisko wynosi 150,00 zł za cały okres trwania 

umowy najmu tj. od 26.10.2019 r. do 4.11.2019 r. 
Wywoławcza (nett o) wysokość czynszu najmu ustalona na przetargu za cały okres trwania umowy najmu tj. od 

26.10.2019 r. do 04.11.2019 r. zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Najemca uiści czynsz z tytułu najmu gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług do dnia 31.10.2019 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.09.2019 r. o godzinie 13.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które po zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia (zamiesz-

czoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, stronie internetowej – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Ruda Śląska w terminie do dnia 20.09.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt 
złotych) za każde licytowane stanowisko, przelewem na konto Nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski 
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo – Księgowy z dopiskiem „wadium najem gruntu 
pod stanowisko handlowe/gastronomiczne w rej. ul. Ryszarda Magdziorza nr …(podać nr stanowiska na które wpłacane 
jest wadium)”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda 
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 
8.00-14.00.

Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko uprawnia do licytacji tylko tego konkretnego stanowiska. Osoby, które 
chcą brać udział w licytacji więcej niż jednego stanowiska winny dokonać wpłaty wadium na każde stanowisko osobno.

Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem gruntu. Pozostałym 

uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. 
Umowa najmu zostanie zawarta z osobą fi zyczną lub podmiotem, która nie zalega z opłatami względem Miasta Ruda 

Śląska. Przystępujący do przetargu złoży oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległości wobec Gminy. 
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226) tel. 32-244-90-00 wew. 

2260.
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REKLAMA

Orzegów

Narodowe Czytanie z Powstańcami Śląskimi
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Nowele polskie czytano w sobotę (7.09) w Centrum Inicjatyw Społecznych „Stary Orzegów”. W ten sposób Ruda Śląska 
po raz kolejny włączyła się w akcję „Narodowe Czytanie”. Wśród lektorów pojawiła się wyjątkowa postać – Leon Latka  
– potomek powstańca styczniowego Konstantego Latki, którego sześciu synów walczyło w Powstaniach Śląskich.

Na ósmą edycję wydarzenia wybrano osiem lektur. 
Były to: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Ma-
rii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój 
ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru „Sanatorium 
pod Klepsydrą”) Bruno Schulza, „Rozdzióbią nas kru-
ki, wrony…” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henry-
ka Sienkiewicza oraz „Sawa” (z cyklu „Pamiątki Sopli-
cy”) Henryka Rzewuskiego. 

– W naszym mieście nie brakuje miłośników literatu-
ry, a szeroki wybór tegorocznych lektur sprawił, że każ-
dy znalazł interesującą dla siebie pozycję – zauważa 
prezydent Grażyna Dziedzic. – Wybrane fragmenty lek-
tur czytaliśmy  w doborowym, wyjątkowym gronie.  W na-
wiązaniu do Roku Powstań Śląskich zaprosiliśmy do 
udziału w wydarzeniu potomków Powstańców Śląskich 

– podkreśla Agnieszka Płaszczyk, kierownik MBP CIS 
„Stary Orzegów”.

Osiem dzieł na tegoroczną edycję wydarzenia wy-
brała jak zwykle para prezydencka. – Jest to wybór tek-
stów, których wspólnym mianownikiem jest polskość 
w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad 
człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie 
w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która 
pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane 
wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej ak-
tualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować 
się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam 
stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć 
o naszej historii – napisał w specjalnym liście Prezy-
dent RP Andrzej Duda. AL

W tym 
roku 

„Narodowe 
Czytanie”

odbyło się 
w CIS 

„Stary 
Orzegów”.

NOWy BytOM

Olimpijskie zmagania
XIX Miejska Olimpiada dla Osób z Niepełnosprawnością odbyła się w środę (4.09) na terenie basenu 
letniego przy ul. Ratowników. W zawodach, w których każdy był zwycięzcą, niepełnosprawni z rudzkich 
ośrodków, mogli sprawdzić swoje siły w kilkunastu konkurencjach, zintegrować się z innymi zawodni-
kami, a przede wszystkim wspaniale bawić się w kręgu rówieśników.

– Miejska Olimpiada dla Osób z Niepełnosprawno-
ścią zawsze wzbudza wielką radość i emocje. Tak było 
i tym razem. Na terenie basenu przy ul. Ratowników 
spotkałam się z niepełnosprawnymi z naszego miasta, 
którzy po raz kolejny udowodnili, że kochają sport i ak-
tywność fizyczną, dlatego wspaniale się bawiłam mo-
gąc im kibicować – zaznaczyła Grażyna Dziedzic, pre-
zydent Rudy Śląskiej. – Na początku zawodów nastąpi-
ło odczytanie Apelu Olimpijskiego, zapaliliśmy też 
znicz olimpijski oraz odśpiewaliśmy hymn, a później 
uczestnicy z uśmiechem na ustach oraz wielkim zaan-
gażowaniem sprawdzali swoje siły w kilkunastu konku-
rencjach sportowych – dodała. 

Niepełnosprawni mogli wziąć udział w kilkunastu 
konkurencjach m.in.: pchnięciu kulą, skoku w dal 
z miejsca, rzutach do kosza, minihokeju, rzutach obrę-
czami do celu,  rzutach piłką lekarską oraz w biegu 
z przeszkodami. Nie zabrakło też wielu wspólnych  
zabaw.  – Celem tej imprezy jest upowszechnienie spor-
tu i podnoszenie sprawności fizycznej wśród osób  
niepełnosprawnych oraz umożliwienie im udziału  

w imprezie sportowo-rekreacyjnej. Każdy uczestnik na-
szej olimpiady jest zwycięzcą. Powinniśmy się wszyscy 
uczyć od tych ludzi tolerancji ponad granicami porozu-
mienia, zaangażowania i radości z najmniejszych rze-
czy – powiedziała Aleksandra Poloczek dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
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W olimpiadzie wzięli udział podopieczni 
rudzkich ośrodków. 

RUDA ŚLĄSKA 

Sukces rudzkiego zespołu 
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W ubiegły weekend podczas 13. turystycznego Przeglądy Piosenki Studenckiej Danielka 2019 rudzki zespół Cztery 
Piąte zdobył I nagrodę w kategorii piosenka. Do wiersza Bolesława Leśmiana muzykę napisał rudzianin Krzysztof 
Kasprzyk i wspólnie z zespołem wyśpiewali nagrodę za najlepszą piosenkę Festiwalu. 

Zespół Cztery Piąte tworzą trzej mieszkańcy nasze-
go miasta: Maciej Duczyński (gitara akustyczna, 
śpiew), Marcin Malik (gitara basowa, gitara akustycz-
na, śpiew) oraz Krzysztof Kasprzyk (gitara klasyczna, 
śpiew, muzyka). Z kręgiem piosenki turystycznej zwią-
zani są od dawna, jednak dopiero w ubiegłym roku zde-
cydowali się na stworzenie grupy muzycznej. Jak wi-
dać – z powodzeniem. – Poezja śpiewana i piosenka 
turystyczna – gatunki może mniej obecne w mainstre-
amowych mediach, maja się jednak całkiem nieźle. 
W Polsce odbywa się kilkanaście przeglądów tego typu 
muzyki, a frekwencja na tego typu spotkaniach jest bar-
dzo duża. Festiwal Danielka to kilkaset osób słuchają-
cych i śpiewających kompozycje nowych i starych  
zespołów – mówi Krzysztof Kasprzyk. W Rudzie Ślą-
skiej ten rodzaj muzyki obecny jest dzięki harcerskie-
mu Festiwalowi Cmok Song, koncertom podczas La-
win Stowarzyszenia In-nI, przeglądowi organizowane-
mu przez Młodzieżowe Stowarzyszenie Świętego Ne-
reusza czy działaniom Miejskiego Centrum Kultury 
(Krakowski Salon Poezji). – W skład Jury Danielkowe-
go Konkursu 2019 wchodziły znane i cenione postaci 
polskiej sceny muzycznej. Warto przywołać postać pie-

śniarza i kompozytora Adama Drąga czy poetki Alek-
sandry Bacińskiej. Stąd ta nagroda jest dla nas tak 
ważna – dopowiada Maciej Duczyński.

Pełen werdykt Jury można zobaczyć na stronie Fe-
stiwalu (http://festiwal.danielka.com.pl/), zaś piosenek 
zespołu Cztery Piąte trzeba szukać na portalach spo-
łecznościowych. – Mamy nadzieję zagrać dla rudzian. 
Z tego co wiem, Stowarzyszenie In-nI planuje organiza-
cję wieczoru poetyckiego z naszym udziałem. Może tak-
że scena Cmok Songu... Ale to dopiero początek, kolej-
ne Festiwale, studio nagrań dopiero  przed nami – pod-
kreśla Marcin Malik.   Red. 

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
Muzeum Miejskie zaprasza na spacer 

historyczny
Śladami Powstańców Śląskich po 

Fryncicie

14 września 2019 r.
Zbiórka i wymarsz z placu Jana Pawła II 

(Nowy Bytom)

godzina 10:00.
Prosimy o wcześniejsze zapisy  
– telefonicznie 32 248 44 57,

osobiście lub e-mailowo info@muzeumrsl.pl.

PREZyDENt MIAStA  
RUDA ŚLĄSKA 

informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta wykazu garażu usytuowanego na 

terenie Miasta Ruda Śląska:
– garaż nr 20, ul. Solidarności 

stanowiącego własność  
Gminy Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego 

do sprzedaży w drodze  
bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

OGŁOSZENIA
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Rudzki Informator Samorządowy

XIX Międzynarodowy 
Festiwal Orkiestr Dętych

Artystka zaczarowała publiczność swoim śpiewem.

Statuetkę festiwalową otrzymał m.in. zespół The Sound Pack.

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego dla Orkiestry Dętej KWK „Bielszowice”. 

Orkiestra Dęta KWK „Halemba” z kapelmistrzem Piotrem Szczygiołem.Orkiestra Dęta KWK „Pokój” pod dyrekcją Jacka Kampy.

Na scenie wystąpili soliści operowi Iwona Socha oraz Adam Sobierajski. 

Wiceprezydent Michał Pierończyk 
oficjalnie otworzył festiwal.

Gwiazdą tegorocznego festiwalu 
była Grażyna Łobaszewska.

Wydarzenie zgromadziło wielu rudzian. 
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Przy parku Strzelnica budowane jest rolkowisko.

Rudzki Informator Samorządowy 
Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Sałatka z muszelek i pasztet z cukinii smakami wakacji w konkursie „Rudzkie Smaki”. Przepisy na zwycięskie dania przesłały Klaudia Kuszka z Rudy Śląskiej i Krystyna Owczarczyk z Psar. 
Zabawa trwa dalej. Do końca września można przesyłać przepisy na zdrową przekąskę dla ucznia. 

Wakacyjne smaki 
Pani Klaudia Kuszka przesłała 

przepis na sałatkę z makaronowymi 
muszelkami. – Sałatka gości na moim 
stole przy każdym grillu, jest świetna 
na letnie upały i łatwa do zrobienia  
– mówi autorka przepisu. Z kolei pro-
pozycja pani Krystyny to ciekawy 
sposób na potrawę z cukinii. To sezo-
nowe warzywo, które możemy upra-
wiać na działce, jest lekkostrawne, 
zawiera witaminy, żelazo, potas i ma-
gnez. Z cukinii można przyrządzić 
wiele dań, m.in. leczo, placki, zapie-
kanki, kotleciki czy właśnie pasztet. 
Laureatki lipca i sierpnia otrzymują 
nagrody, a ich przepisy znajdą się 
w kalendarzu kulinarnym na 2020 rok, 
który wyda rudzki magistrat.

Do końca września można przesy-
łać propozycje zdrowej przekąski dla 

W parku Strzelnica w ramach budżetu obywatelskiego powstaną trasy rowerowe typu singletrack. Wyłoniono już wykonawcę tej inwestycji. W parku powstanie też kort tenisowy, dzięki 
czemu oferta rekreacyjna jednego z największych kompleksów zieleni w mieście jeszcze się poszerzy. Rozstrzygnięte zostały również przetargi na rozbudowę strefy aktywności przy  
ul. Górnośląskiej oraz budowę placu zabaw przy ul. Fojkisa.

Kolejne atrakcje w parku Strzelnica
– Mamy już wykonawców 9 z 10 in-

westycji, które zostały wybrane do te-
gorocznego budżetu obywatelskiego. 
Nadrabiamy też zaległości z wcześniej-
szej edycji, które powstały z powodu 
trudnej sytuacji na rynku zamówień 
publicznych – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Mam nadzieję, że 
wszystkie zwycięskie pomysły miesz-
kańców zostaną zrealizowane – doda-
je.

Trasy rowerowe w parku Strzelnica 
zostaną wykonane w formule „projek-
tuj i buduj”, czyli wyłoniony właśnie 
w przetargu wykonawca najpierw 
przygotuje dokumentację inwestycji, 
a następnie ją zrealizuje. – Szczegóło-
we założenia poznamy po opracowaniu 
dokumentacji, ale już teraz wiemy, że 
tor będzie miał długość ok. 1800 m i zo-
stanie zlokalizowany na terenie o po-
wierzchni ok. 50 000 m2 – mówi Piotr 
Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji 
UM. Zadanie ma zostać zrealizowane 
do końca listopada br., a jego koszt to 
ponad 226 tys. zł.

Przypomnijmy, że przy parku Strzel-
nica budowane jest rolkowisko, które 
zostało wybrane do realizacji w ramach 
budżetu obywatelskiego na 2018 r., 
ale nie udało się wówczas znaleźć od-
powiedniego wykonawcy. W ubiegłym 
roku w blisko 40% przetargów organi-
zowanych przez miasto musiało zostać 
unieważnionych ze względu na zbyt 
wysoką cenę lub brak ofert. W tej sytu-
acji miasto wygospodarowało w tym 
roku potrzebne ponad 800 tys. zł 
z ogólnych środków na inwestycje. Po-
wstaje trasa dla rolkarzy o długości ok. 

674 m i szerokości 3 m, infrastruktura 
towarzysząca: strefa hamowania, ubie-
rania rolek, odpoczynku, slalomu oraz 
skoków, a także ławki, stojaki na ro-
wery, ściana graffiti, kosze na śmieci 
oraz parking.

W parku powstanie też pełnowy-
miarowy kort tenisowy o nawierzchni 
z trawy syntetycznej, również wybra-
ny do realizacji z budżetu obywatel-
skiego na 2018 r. Kort zostanie otoczo-
ny piłkochwytem o wysokości 3 m, 
zadanie obejmuje również montaż ła-
wek i budowę chodnika. Teren budo-
wy został już przekazany wykonawcy, 
a koszt prac wyniesie 150 tys. zł.

Warto dodać, że w 2016 r. miasto 
wybudowało w parku Strzelnica kom-
pleks boisk do piłki nożnej, koszyków-
ki i siatkówki, a w 2015 r. pierwszy 
w Rudzie Śląskiej tor do jazdy na ro-
werze typu pumptrack. Z kolei  
w 2014 r. w tym miejscu powstały plac 
zabaw i siłownia plenerowa. Łączny 
koszt tych inwestycji wyniósł ponad 
1,1 mln zł.

Kolejny rozstrzygnięty w ostatnim 
czasie przetarg dotyczy rozbudowy 
strefy aktywności w rejonie ul. Górno-
śląskiej. To zadanie również miało być 
wykonane w ramach ubiegłorocznego 
budżetu obywatelskiego, ale jego wy-
konawcę udało się wyłonić w przetar-
gu dopiero w tym roku. 

– Zainstalowane zostaną tam cztery 
podwójne urządzenia siłowni, podwój-
na huśtawka, karuzela, stół do ping-
ponga, stojaki na rowery, ławki i stoły 
oraz tablica ogłoszeniowa – wylicza 
Piotr Janik. Inwestycja będzie koszto-

wać ponad 189 tys. zł, wykonawca na 
jej realizację ma czas do połowy grud-
nia br.

Strefa aktywności przy ul. Górno-
śląskiej powstała w wyniku realizacji 
zadań z budżetów obywatelskich na 
lata 2015-2017. Obecnie obejmuje ona 
ścieżkę pieszo-rowerową, plac zabaw 
typu statek, urządzenia do street wor-
kout, piaskownicę oraz grill z zadaszo-
nymi stolikami. 

W ramach tegorocznego budżetu 
obywatelskiego w tym rejonie ma zo-
stać wybudowana tężnia solankowa.  
– Niestety, jedyna oferta, którą wpły-
nęła w pierwszym przetargu, przewyż-
szała kwotę wynikającą z kosztorysu 
inwestorskiego i postępowanie musia-
ło zostać unieważnione. Obecnie przy-
gotowujemy kolejny przetarg – infor-
muje Piotr Janik.

Wyłoniono natomiast wykonawcę 
innej inwestycji z tegorocznego budże-
tu obywatelskiego – budowy placu za-
baw przy ul. Fojkisa. Obejmie on ze-
staw zabawowy składający się z plat-
form, barierek, drążków, balustrad, 
zjeżdżalni i słupków, dwupoziomową 
piaskownicę z koparką, trampoliny, 
huśtawkę oraz karuzelę. Ustawione 
zostaną ławki i kosze na śmieci, a ca-
łość zostanie ogrodzona. Koszt to po-
nad 177 tys. zł, prace mają się zakoń-
czyć w połowie grudnia br.

Tegoroczny budżet obywatelski  
w Rudzie Śląskiej obejmuje 10 zadań  
– 1 ogólnomiejskie i 9 dzielnicowych. 
Zadanie ogólnomiejskie to tężnia so-
lankowa w strefie aktywności przy  
ul. Górnośląskiej – przygotowywany 

jest kolejny przetarg. Stan realizacji 
zadań dzielnicowych prezentuje się 
następująco: Bielszowice – budowa te-
renowych tras rowerowych typu sin-
gletrack/bikepark w okolicy Parku 
Strzelnica – wyłoniony wykonawca, 
Bykowina – rozbudowa pasa drogo-
wego wzdłuż ulicy Alfonsa Zgrzebnio-
ka na miejsca postojowe – w realizacji, 
Godula –  rozbudowa infrastruktury 
sportowej przy Szkole Podstawowej  
nr 40 – zrealizowano, Halemba – Ha-
lembska Strefa Aktywności Fizycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 24 – w re-
alizacji, Kochłowice – strefa aktywno-
ści „Mrówcza Górka” – przekazany 
teren budowy, Nowy Bytom – strefa 
crossfit/siłownia napowietrzna typu 
street workout – w realizacji, Orzegów 

– plac zabaw z dwupoziomową pia-
skownicą, trampolinami oraz innymi 
atrakcjami przy ul. Fojkisa – wyłonio-
ny wykonawca, Ruda – strefa aktyw-
ności lokalnej Park Gorgol – wyłonio-
ny wykonawca, Wirek  budowa ścież-
ki sensorycznej i placu zabaw przy 
Miejskim Przedszkolu nr 37 – w reali-
zacji.

Od 9 do 20 września rudzianie gło-
sują na projekty do budżetu obywatel-
skiego na 2020 rok. Do wyboru jest  
20 zadań małych (koszt realizacji do 
270 tys. zł) i 4 duże (koszt powyżej 
270 tys. zł). Pula środków wyniesie  
3 994 000 zł, z czego 1 024 000 zł na 
projekty duże i 2 970 000 zł na projek-
ty małe. Wyniki zostaną ogłoszone  
27 września. WG

ucznia. – Czekamy na pomysły na dru-
gie śniadanie dla dziecka, które nie 
tylko dostarczy mu cennych składni-
ków, ale będzie też atrakcyjnie wyglą-
dać i zachęcać do spałaszowania  
– mówi Iwona Małyska z Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Promocji 
Miasta. Przepisy wraz ze zdjęciem po-
trawy można przesyłać drogą  
e-mailową na adres media@ruda-sl.pl, 
pocztą na adres Urzędu Miasta z dopi-
skiem „Rudzkie Smaki”, bądź składać 
osobiście w Wydziale Komunikacji 
Społecznej i Promocji Miasta  
(p. 325).

Podsumowaniem każdej edycji kon-
kursu jest kalendarz kulinarny z przepi-
sami nadesłanymi przez laureatów po-
szczególnych miesięcy. Ponadto co 
miesiąc każdy zwycięzca otrzymuje na-

grodę. W tym roku jest to ciekawa pu-
blikacja wydana przez Urząd Marszał-
kowski: „Śląskie od kuchni”. – Zapra-
szamy do kulinarnej zabawy nie tylko 
mieszkańców Rudy Śląskiej, ale całego 
regionu – zachęca Iwona Małyska.

Sałatka z muszelek 

Składniki: 0,5 kg makaronu muszel-
ki, 1 duży ogórek zielony, 1 pęczek 

świeżego kopru, 1 duży ząbek czosn-
ku, 1 puszka kukurydzy,1 łyżka majo-
nezu. 

Przygotowanie: Makaron gotujemy 
według przepisu, studzimy. Dodajemy 
pokrojony ogórek, kukurydzę,  czo-
snek przeciśnięty przez praskę i  po-
szatkowany koperek. Solimy do sma-
ku, dodajemy majonez i delikatnie 
mieszamy. Przed podaniem dobrze 
jest schłodzić sałatkę w lodówce. 

Pasztet z cukinii
Składniki: 3 szklanki startej  na du-

żych oczkach i odciśniętej cukinii,  
0,5 szklanki oleju, 1,5 szklanki bułki 
tartej, 20 dkg sera żółtego startego na 
dużych oczkach, 3 jajka, 2 duże mar-
chewki starte na dużych oczkach,  
2 duże pietruszki starte na dużych 

oczkach, 3 cebule pokrojone w kostkę, 
koperek, sól, pieprz.

Przygotowanie: Składniki miesza-
my z żółtkami jajek. Dodajemy ubitą 
pianę z białek i poszatkowany kope-
rek, przyprawiamy.  Masę wykładamy 
do  keksówki wysmarowanej  masłem 
i posypanej tartą bułką, pieczemy oko-
ło 1 h w temperaturze 180 stopni.

Smacznego! IM
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OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI
 Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-

potrzebnych, remonty. Tel. 607-219-
491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Malowanie, tapetowanie, remonty 
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-
605.

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

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

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, 
tapicerki. Tel. 512-120-119.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gra-
ti s. Tel. 605-109-517.

 Pranie tapicerki meblowej i dywa-
nów. Solidnie. Tel. 737-593-999.

 Usługi dekarskie, krycie papą ter-
mozgrzewalną. Tel. 512-549-097.

 „Złota rączka” – kompleksowe pro-
fesjonalne remonty łazienek, panele, 
instalacje c.o. Tel. 784-699-569.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapice-
rek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 
606-274-056.

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

 Pożyczka gotówkowa, kredyt samo-
chodowy i mieszkaniowy, konsolidacja 
– sprawdź SKOK „Śląsk” – tel. 32 240-
00-49, www.skok.slask.pl

USŁUGI 
POGRZEBOWE

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

NIERUCHOMOŚCI
 

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

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

 Godula, dwupokojowe, 38 m2, 113 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bykowina, szeregowiec, 127 m2, 
490 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-
885.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej 
pilne, gotówka. Tel. 730-770-900.

 Sprzedam M-4 Kanarków 64 m2, 
M-2 Bykowina 38 m2. Tel. 793-017-323, 
www.lokator.nieruchomosci.pl.

  NIERUCHOMOŚCI GABRIEL 
– specjalizujemy się w sprzedaży 

atrakcyjnych domów jednorodzinnych. 
Obecna oferta: HALEMBA 

ul. Solidarności 89 m2 i 101 m2. 
Pomagamy uzyskać kredyt. 

Tel. 691-523-055.

 Sklep 20 m2, do wynajęcia, Wirek. 
Tel. 692-765-153.

 Do wynajęcia lokal na biura, 
gabinety, mieszkanie, 80 m2 – Wirek. 
Tel. 692-765-153.

 Mieszkanie do wynajęcia, 
Bielszowice. Tel. 733-332-531.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy naj-

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

 Skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Pomoc drogowa, złomowanie 
pojazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-
808.

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

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

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Re-
cykling samochodowy. Wydawanie za-

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 

(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości 
gruntowej położonej w rejonie 

ulicy Kochłowickiej, która zostanie oddana 
w najem na okres 1 roku z przeznaczeniem pod 

składowanie materiałów budowlanych.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) 

wykazu nieruchomości, która zostanie oddana 
w dzierżawę oraz najem z przeznaczeniem 

pod istniejące ogródki rekreacyjne oraz garaż 
wolnostojący w rej. ul. Orzegowskiej.

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. Joanny 24/13, ul. Zwycięstwa 7/5,
ul. Zwycięstwa 5/2, ul. Międzyblokowa 2/45,

ul. 1 Maja 7C/11, ul. Ogrodowa 16/6,
ul. Joanny 23/22, ul. Grodzka 1/24,

ul. Joanny 27/36, ul. Ludwika Solskiego 13/14,
ul. Heleny Modrzejewskiej 4/19

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

bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

W ofercie również: LECZENIE LASEREM bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, 
leczenie opryszczki, aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl 
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE LECZENIE
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

W ofercie również: LECZENIE LASEREM

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl
Zaprasza dorosłych i dzieci na 
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

IMPLANTY ZĘBOWE
SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

osocze i fi bryna bogatopłytkowa – jako zabiegi regeneracyjne, wzmacnianie włosów, leczenie 
blizn, rozstępów, łysienia | mezoterapia | botox | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta 

ZABIEGI W NARKOZIE

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-
799-211, Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra 
Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 9.00-16.00, wt., śr., czw. 9.00-15.00, pt. 9.00-14.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. 
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publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

świadczeń. Cena 0,45 gr/kg. DOBRA 
CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. 
Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda 
Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedale-
ko Urzędu Skarbowego).

 Sprzedam OPEL ASTRA 1.4 16V, 
1996 r., przebieg 198 tys., po kapital-
nym remoncie, cena 2500 zł. Tel. 608-
625-514.

PRACA

 Opiekun/ka seniorów w Niem-
czech – pomocy w domowych 
czynnościach potrzebuje 80-letnia, 
samodzielna Pani Mariels. Za-
mieszkanie w domu podopiecznej, 
dla opiekunki pokój i własna ła-
zienka. Zadzwoń: 506-288-940.

 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego. Tel. 693-338-276.

 Firma Bedamex zatrudni pracowni-
ków budowlanych na umowę o pracę. 
Doświadczenie min. 2 lata. Tel. 601-
504-030.

 Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel 
785-081-977.

 Zatrudnię emerytkę lub rencistkę 
w charakterze prasowaczki w pralni 
w Rudzie Śląskiej Goduli.Tel 32 608-85-
33 w godzinach 9.00-17.00.

RÓŻNE
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny 

itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-
559.

 Antyki, starocie, szkło porcelana, 
zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki 
– kupię. Tel. 603-280-675.
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PreZero Service 
Południe Sp. z o.o.
ul. Kokotek 33
41-700 Ruda Śląska
Tel. (+48) 32 248-10-81

Wnioski o podstawienie pojemników na popiół i żużel z palenisk domowych można składać do 
Wydziału Gospodarki Komunalnej drogą elektroniczną na adres 

e-mail: gkos-ro@ruda-sl.pl bądź w wersji papierowej. 
(!) - zmiana terminu wywozu odpadów ze względu na dni świąteczne.

BIELSZOWICE
Basenowa, Broniewskiego, Bukowa, Chroboka, Cicha, Cyn-
kowa, Gęsia, Gliniana, Główna od 24, Jordana, Halembska 
od 158, Kokota, Kossaka, Kwiatowa, Lelewela, Mokra, Ni-
ska, Partyzantów, Pasieczna, Piernikarczyka, Powstańców 
Śl., Równoległa, Słoneczna, Szpitalna, Wideckiego, Wspól-
na, Wysoka

2019.10.23, 2019.11.20, 2019.12.18
Admiralska, Al. Gurtlerów, Arki Bożka, Dolna, Górna, Hrube-
go, Husarska, Jasna, Kasprowicza, Kingi, Kowaczka, Łokiet-
ka, Niedzieli, Noblistów Śląskich, Obrońców Pokoju, Pogod-
na, Poligonowa, Poznańska, Rycerska, Sportowców, Szkolna, 
Twaruszki, Ułańska, Wierzbowa, Wiosenna, Zajęcza

2019.10.24, 2019.11.21, 2019.12.19
Bema, Bielszowicka od 91, Budowlanych, Drzymały, Fińska, 
Grott gera, Jasińskiego, Jaworowa, Jedności, Jodłowa, Ko-
muny Paryskiej, Krzywa, Kunickiego, Mierosławskiego, Na 
Piaski, Narutowicza, Pawłowska, Pionierów, Szymanow-
skiego, Ustronna, Węzłowa, Wróblewskiego, Wypoczynko-
wa, Zielona

2019.10.25, 2019.11.22, 2019.12.20

WIREK
1 Maja od 148 do 370, Bocianów, Borówkowa, Brata Alber-
ta, Bytomskiego, Dębowa, Joliot Curie, Korczaka, Krasiń-
skiego, Kupiecka, Niedurnego do 13, Obrońców Wester-
platt e, Osiedlowa, Paderewskiego, Pocztowa, Sienkiewicza, 
Szopena, Szyb Andrzeja, Tuwima, Zdziebkowskiej

2019.10.18, 2019.11.16 (!), 2019.12.13
Bielszowicka do 36, Czajkowskiego, Długosza, Jankowskie-
go, Karłowicza, Kąpielowa, Kolberga, Kolonia Zwycięstwa, 
Krótka, Licealna, Maliszewskiego, Mostowa, Noskowskie-
go, Magdziorza, Nowa od 28, Nowary, Nowoka, Ogińskie-
go, Piaskowa, Radosna, Rejtana, Różyckiego, Spokojna, Sy-
gietyńskiego, Szeligowskiego, Wiejska, Wyzwolenia od 152 
do 217 

2019.10.21, 2019.11.18, 2019.12.16
Dąbrowskiego, Fitelberga, Gabora, Główna do 20, Gołębi, 
Gwiżdża, Kałusa, Katowicka do 54, Kopernika, Kubiny, Le-
cha, Ludowa, Odrodzenia, Okopowa, Polna, Robotnicza, 
Rostka, Słowackiego, Strażacka, Szyb Aliny, Ściegiennego, 
Targowa, Teatralna, Wodna, Wrzosowa, Żwirki i Wigury

2019.10.22, 2019.11.19, 2019.12.17

NOWY BYTOM
1 Maja od 374 do 378, Damrota, Dobrej Nadziei, Furgoła, 
Grochowska, Hutnicza, Konstytucji, Kościuszki, Krasickiego, 
Łączna, Markowej, Mieszka I, Podgórze, Smolenia, Wojska 
Polskiego, Żelazna

2019.10.15, 2019.11.13 (!), 2019.12.10
Chorzowska, Dworaka, Kolista, Hallera, Lisia, Lompy, Pilec-
kiego, Plac Jana Pawła II, Pokoju, Ratowników, Rudzka, 
Spółdzielcza, Szarotek, Szymały, Parkowa

2019.10.16, 2019.11.14 (!), 2019.12.11
Czarnoleśna, Kazimierza, Niedurnego od 14 do 107, Objaz-
dowa, Planty Kowalskiego, Stalowa, Tołstoja

2019.10.17, 2019.11.15 (!), 2019.12.12

CHEBZIE
Asfaltowa, Dworcowa, Niedurnego od 125, Nowobytom-
ska, Pawła, Plac Szkolny, Przedtorze, StyczyńskIego, Sza-
franka, Szyb Barbary, Węglowa, Zabrzańska od 2 do 28

2019.10.15, 2019.11.13 (!), 2019.12.10

BYKOWINA
11 Listopada, Boczna, Brygadzistów, Chrobrego, Drażyka, 
Drozdów, Górnośląska, Grzegorzka, Gwarecka, Jagielloń-
ska, Karskiego, Katowicka od 66, Kombajnistów, Kopalnia-
na, Korfantego, Kręta, Krzywoustego, Kukułcza, Okrężna, 
Otylii, Plebiscytowa, Poloczka, Pordzika, Potyki, Prosta, Ry-
mera, Siekiela, Sikorek, Skowronków, Sławika, Słowików, 
Szpaków, Szramka, Sztolniowa, Sztygarska, Szybowa, Wilka, 
Wita Stwosza, Zgody, Zgrzebnioka

2019.10.14, 2019.11.12 (!), 2019.12.09

KOCHŁOWICE
Bałtycka, Bończyka, Bratnia, Chmielna, Długa, Drobna, Ga-
jowa, Grobla Kolejowa, Jana, Kamienna, Kochanowskiego, 
Kochłowicka od 98 do 185, Krańcowa, Letnia, Mazowiecka, 
Oświęcimska, Piłsudskiego do 74, Pomorska, Radoszowska, 
Reja, Siewna, Turskiego, Warmińska, Wrocławska, Wschod-
nia

2019.10.09, 2019.11.06, 2019.12.04
Brzozowa, Dunikowskiego, Głogowa, Handlowa, Huculska, 
Jacka, Jagodowa, Jeżynowa, Karolinki, Kwapulińskiej, Łąko-
wa, Łowiecka, Łukasiewicza, Malczewskiego, Mrówcza, On-
draszka, Opłotki, Opolska, Orzechowa, Poziomkowa, Prze-
mysłowa, Pukowca, Rybna, Sadowa, Solna, Strumykowa, 
Strzelecka, Świętochłowicka, Tęczowa, Tunkla, Weteranów, 
Wirecka, Żymły

2019.10.10, 2019.11.07, 2019.12.05
Aleja Dworcowa, Barbary, Batorego, Ciasna, Cyprysowa, 
Do Dworca, Do Gródka, Dojazdowa, Dożynkowa, Dzierżo-
nia, Jagiełły, Józefa, Kasztanowa, Kaszubska, Klonowa, Kło-
sowa, Krakusa, Malinowa, Młodzieżowa, Moniuszki, Nasy-
powa, Oddziałów Młodzieży Powstańczej, Prusa, Rogoziń-
skiego, Staff a, Szyb Artura, Śląska, Średnia, Wyspiańskiego, 
Wyzwolenia od 1 do 150, Ziemska, Zjednoczenia, Żurawia

2019.10.11, 2019.11.08, 2019.12.06

ORZEGÓW
Bogusławskiego, Bytomska, Czapli, Fojkisa, Gliwicka, Hlon-
da, Janty, Jaracza, Joanny, Kopalnia Karol, Królowej Jadwigi, 
Mateusza, Młodego Górnika, Modrzejewskiej, Nowaka, 
Orzegowska, Piaseczna, Plater, Puszkina, Skalna, Stroma, 
Szyb Zofi i, Warszawska, Wysockiej, Zielińskiego, Ziętka

2019.10.08, 2019.11.05, 2019.12.03, 2019.12.31

GODULA
Akacjowa, Banacha, Ciołkowskiego, Czereśniowa, Doro-
szewskiego, Fabryczna, Floriana, Gagarina, Goduli, Imieli, 
Jesionowa, Kolbego, Latki, Leszczynowa, Lipa, Lipińska, 
Młyn Szombierski, Olchowa, Owocowa, Plac Niepodległo-
ści, Podlas, Przedszkolna, Rencistów, Romera, Sierpińskie-
go, Smoluchowskiego, Solskiego, Stara, Tiałkowskiego, Tyl-
na, Wołkowa

2019.10.07, 2019.11.04, 2019.12.02, 2019.12.30

RUDA
Achtelika, Al. Powstań Śląskich, Astrów, Ballestremów, 
Brańskiego, Bratków, Jaśminów, Kędzierzyńska, Kokotek, 
Konwalii, Krokusów, Magazynowa, Maków, Matejki, Maya, 
Mickiewicza, Narcyzów, Różana, Sieronia, Skłodowskiej, 
Sprusa, Storczyków, Wenus, Wieniawskiego, Zabrzańska od 
38 do 72, Zwycięstwa

2019.09.30, 2019.10.28, 2019.11.25, 2019.12.21 (!)
Fiołków, Konopnickiej, Kościelna, Ligonia, Magnolii, Miarki, 
Noworudzka, Plac Chopina, Porębska, Powstańców, Pro-
mienna, Sasanek, Smołki, Sobieskiego, Stanisława, Szyb 
Powietrzny, Szyb Walenty, Wawelska

2019.10.01, 2019.10.29, 2019.11.26, 2019.12.23 (!)
Gierałtowskiego, Górnicza, Jana Dobrego, Mielęckiego, 
Morcinka, Na Łąkach, Ogrodowa, Orzegowska, Piastowska, 
Potokowa, Starowiejska, Szczęść Boże, Szyb Bartosza, Że-
leńskiego

2019.10.02, 2019.10.30, 2019.11.27, 2019.12.24 (!)
1 Maja od 380 do 385, Bankowa, Chryzantem, Janasa, Raci-
borska, Słowiańska, Wolności, Bujoczka, Głowackiego, Ma-
cieja, Nad Bytomką, Przy Kolei, Sosinki

2019.10.03, 2019.10.31, 2019.11.28, 2019.12.27 (!)
Czempiela, Dunajewskiego, Kilińskiego, Lema, Miłosza, 
Nałkowskiej, Norwida, Staszica, Wincentego, Wyleżoła, Że-
romskiego

2019.10.04, 2019.11.02 (!), 2019.11.29, 2019.12.28 (!)

HARMONOGRAM WYWOZU POPIOŁU
I ŻUŻLI Z PALENISK DOMOWYCH
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Po raz 
kolejny 
w „Biegu 
Wiewiórki” 
wystartowało 
kilkuset 
biegaczy 
w różnym 
wieku. 

Wrześniowy Bieg Wiewiórki za nami

Zapaleni biegacze i miłośnicy nordic walking 
po raz kolejny wzięli udział „Biegu Wiewiórki”. 
W sobotę (7.09) na bieżni Szkoły Podstawowej 
Sportowej nr 15 w Halembie młodsi i starsi za-
wodnicy sprawdzili swoją kondycję i jak zawsze 
dobrze się bawili. W tym roku wystartować w bie-
gu będzie można jeszcze 12 października i 9 listo-
pada. – Prognozy zapowiadały chłodną sobotę, 
ale okazało się, że uczestnicy sobotniego „Biegu 
Wiewiórki” rywalizowali w pełnym słońcu. Za-
wodnicy już wielokrotnie jednak pokazali, że bie-
gają przy każdej pogodzie i licznie stawili się na 
starcie. Gratuluję wszystkim, niezależnie od osią-
gniętego wyniku – zaznacza Anna Krzysteczko, 
wiceprezydent Rudy Śląskiej. 

Trasa „Biegu Wiewiórki” przebiegła ścieżkami 
halembskiego lasu, a rozpoczęła się i zakończyła 
na bieżni przy Szkole Podstawowej nr 15. Na po-
czątku biegu wystartowały dzieci w różnym wie-

ku na dystansie jednego kilometra. Natomiast 
później dorośli biegacze. Zawodnicy rywalizo-
wali na pętli o długości 4,2 km, którą, w zależno-
ści od predyspozycji, mogli pokonać od jednego 
do pięciu razy. Limit pokonania pełnego dystan-
su, czyli 21 km wynosi 2:45 godziny. Na tej sa-
mej trasie rywalizowali też wielbiciele nordic 
walking, dla których maksymalny dystans to 12,6 
km.

– „Bieg Wiewiórki” przede wszystkim ma uczyć 
aktywnych postaw i pokazać, jak można sportowo 
i zdrowo spędzać wolny czas, a przy okazji wspa-
niale się bawić – podkreśla Aleksandra Poloczek, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rudzie Śląskiej. – Bardzo się cieszymy, że 
z wiewiórką każdego miesiąca biegały całe rodzi-
ny. To wspaniała okazja, żeby na chwilę oderwać 
się od codzienności i spędzić czas na powietrzu 
– dodaje.

BIEGI

4. kolejka. Klasa A, Katowice.
UKS Szopienice – Grunwald Ruda Śląska 0:4

0:1 Kot, 13 min, 0:2 Ogłoza, 57 min, 
0:3 Jankowski, 66 min, 0:4 Jankowski, 76 min

Jastrząb Bielszowice 
– Gwiazda Ruda Śląska 2: 2

0:1 W.Grzywaczewski, 6 min, 0:2 17 min (sa-
mobójcza), 1:2 22 min, 2:2 60 min

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY 
Piłka ręczna 

14 września, godz. 16.00, 
hala Zgody Ruda Śląska – mecz I ligi 

KS Zgoda  Ruda Śląska
– K.S.AP-Poznań.

Piłka nożna 
14 września, godz. 11.00 – mecz Grunwald 

Ruda Śląska – Hetman 22 Katowice, stadion 
przy ul. Kłodnickiej 54 w Halembie.

14 września, godz. 11.00
 – mecz Urania Ruda Śląska – Orzeł Mokre, 

stadion Uranii w Kochłowicach.
Biegi 

14 września, godz. 10:00, 
stadion lekkoatletyczny przy ul. Czarnoleśnej 

– 5. PKO Bieg Charytatywny.
21 września, godz. 11:00, Burloch Arena 

– V Bieg dla zdrowia psychicznego. 

8 złotych, 5 srebrnych i 3 brązowe medale 
wywalczyli rudzcy łucznicy. 

Wystrzelali 16 medali
Łucznicy z UKS-u Grot Ruda Śląska wystarto-

wali w ostatnich już zawodach z cyklu IV Rundy 
Śląskiej Ligi Dzieci Młodzików w Łucznictwie, 
która odbyła się w niedzielę (8.09) na torach 
łuczniczych w Kochłowicach. Rudzcy łucznicy 
zdobyli aż 16 medali: 8 złotych, 5 srebrnych
i 3 brązowe. Wyniki: medale złote zdobyli: Do-
minika Ratyńska (mł. Starszy), Natalia Lepa 
(młodzik), Karolina Grudzień (dzieci starsze), 
Agnieszka Ficek  (dzieci młodsze), Magdalena 
Górska (pierwszy krok), Adrian Szłapak (mł. 
Starszy), Jakub Sroka (młodzik), Dawid Kowol 
(pierwszy krok). Srebrne medale zdobyli: Domi-
nika Brzezina (młodzik), Hanna Kuś (dzieci star-
sze), Paweł Korzonek (młodzik), Daniel Kamiń-
ski (dzieci starsze), Sebastian Olearczyk (dzieci 

młodsze), a medale brązowe wywalczyli: Alicja 
Kiera (dzieci starsze), Hanna Florczyk (dzieci 
młodsze), Maciej Sitek (młodzik). 

ŁUCZNICTWO
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Andrzej Sokalski  
na mistrzostwach świata

KOLUMNĘ SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

zaPasy 

Zawodnik ZKS-u Slavia Ruda Śląska, Andrzej 
Sokalski, już po raz trzeci w karierze, będzie miał 
okazję reprezentować Polskę podczas mistrzostw 
świata w zapasach. Gospodarzem championatu 
globu będzie stolica Kazachstanu Nur-Sułtan, 
a zawody rozegrane zostaną w dniach 14-22 
września tego roku. Zawodnik Slavii wystąpi w ry-
walizacji w stylu wolnym w kategorii do 79 kg, 
która rozgrywana będzie 21 września. Warto do-
dać, że Andrzej Sokalski ma 29 lat, a od szesnastu 
lat trenuje zapasy i jest wychowankiem ZKS
-u Slavia Ruda Śląska. W swoim dorobku ma 
wiele medali Mistrzostw Polski Seniorów, w tym 
trzy tytuły mistrzowskie.

Derbowy pojedynek wzbudził wiele emocji. 

Derby dla Wawelu
Piłka nożna 

Zapaśnik Slavii będzie reprezentował Polskę 
na MŚ w Kazachstanie. 

Dobry występ Zgody
Juniorki młodsze bielszowickiej Zgody mają 

kolejny powód do świętowania. W miniony week-
end wzięły udział w Ogólnopolskim Turnieju Pił-
ki Ręcznej Juniorek Młodszych, w którym wy-
startowały czołowe w tej kategorii wiekowej dru-
żyny w kraju i osiągnęły zadowalający wynik. 
W grupie eliminacyjnej dziewczęta Zgody poko-
nały Koronę Kielce oraz Zagłębie Lubin II. Mecz 
ćwierćfinałowy zakończył się także zwycięstwem 
dziewcząt z Rudy Śląskiej. W meczu półfinało-
wym rudzka drużyna uległa nieznacznie zespoło-
wi Warsovia Warszawa, a w meczu o trzecie miej-

sce zespół Zgody wynikiem 18:14 pokonał druży-
nę Zagłębia Lubin I i mógł cieszyć się z odebrania 
pucharu oraz brązowych medali. Ponadto Justyna 
Gontarek została wybrana najlepszą bramkarką 
turnieju a Joanna Kania otrzymała wyróżnienie. 

Skład zespołu: Justyna Gontarek, Oliwia Szew-
czyk, Wiktoria Pietryga, Julia Wilczyńska, Joan-
na Kania, Natalia Gardian, Natalia Szydełko, 
Wiktoria Skiba, Marta Bodzianowska, Oliwia 
Dera, Magdalena Młynarek, Daria Sierant, Karo-
lina Małek, Karina Doleżych, Zuzanna Matusek. 
Trenerzy: Józef Szmatłoch  i Adam Michalski

WaWel Wirek – Urania rUda Śląska 2:0 (1:0)
Emocji nie brakowało w sobotę (7.09) na stadio-

nie Wawelu. Kluby Wawel i Urania zmierzyły się 
na derbowym pojedynku, podczas którego to wła-
śnie Wawel może cieszyć się z wygranej i z kolej-
nych trzech punktów. Do 45 minuty spotkania dru-
żyny remisowały, jednak w 45 minucie gry wysoka 
piłka wpadła w pole karne, ale wyskakujący do 
futbolówki Paszke puścił ją „wysoką główką”, 
która przelobowała  bramkarza Uranii  i znalazła 
się w siatce. Od drugiej połowy zawodnikom to-
warzyszyła już kapryśna deszczowa pogoda, która 
znacznie utrudniła grę. Można powiedzieć, że 
mecz rozstrzygnął się w zasadzie w 65 minucie 
gry, kiedy nastąpiła kontra gospodarzy prawą stro-
ną, następnie wrzutka w pole karne i niezwykle 
spokojne i precyzyjne uderzenie głową Rutkow-
skiego wylądowało w przeciwległym okienku. 
Bramka ta znacznie podcięła skrzydła podopiecz-
nym trenera Mikusza i odebrała chęć walki o gola. 
Wynik mógł jednak ulec zmianie jeszcze w koń-
cówce spotkania. W 81 minucie Pardela uratował 

swój zespół, a trzy minuty później Paszke w sytu-
acji sam na sam posłał piłkę wysoko ponad po-
przeczką. W końcówce tego meczu – po rzucie 
rożnym – Urania była bliska zdobycia gola jednak 
strzał głową został wybity z linii bramkowej.
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Prezydent Miasta rUda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (ii piętro naprzeciw 

pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie 
ulicy w rejonie ulicy 11 listopada–Bocznej, która zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, w rejonie ulicy sikorek, 
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki 

rekreacyjne i ogródki przydomowe oraz w najem pod istniejące garaże, w rejonie 
ulicy katowickiej-zgody, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod 

istniejące ogródki przydomowe.

oGłoszenia
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