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BIURO KREDYTOWE – placówka 
partnerska, ul. 1 Maja 319 RUDA ŚL. 
– WIREK, 518-553-303, 609-760-333

OFERTA KREDYTÓW BANKOWYCH• 
NAJWIĘKSZA PRZYZNAWALNOŚĆ POŻYCZEK• 
NIE POBIERAMY ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT• 
KWOTA KREDYTU DO 100 TYSIĘCY, OKRES SPŁATY DO 72 MIESIĘCY• 
DECYZJA KREDYTOWA W 5 MINUT, MINIMUM FORMALNOŚCI• 
KREDYT NA WYCIĄG LUB PIT, MINIMALNY DOCHÓD• 
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH I ZGODY WSPÓŁMAŁŻONKA • 
NOWOŚĆ – DOWÓZ KLIENTA DO BIURA• 

SUPERKREDYT 
TO JEST KREDYT I TO MA SENS!!!

Redakcja 
,,Wiadomości Rudzkich”

czynna jest:
poniedziałek  8.00-17.00
wtorek, czwartek 8.00-16.00
środa    7.00-16.00
Piątek    8.00-15.00

Kredyty bankowe do 100 tys. • 
Nie pobieram żadnych • 
dodatkowych opłat. 
Dowóz klienta do biura• 
Pożyczki z komornikiem• 

CHWILÓWKI
do 25 tys. 
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magdalena.szewczyk@wiadomoscirudzkie.pl
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

DYŻUR REDAKTORA 
Magdalena Szewczyk, tel. 608-166-016

ALARM

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

Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel. 731 35 35 35

GOTÓWKOWE ORAZ 
KONSOLIDACYJNE

DO KAŻDEGO 

KREDYTU 

PREZENT!

Matka dzieci przebywała w rudzkim szpitalu 
już od dwóch miesięcy.

– Na początku potrzebowałam czasu, żeby 
oswoić się z informacją, że będę mamą czworacz-
ków, ale kiedy minęło pierwsze zaskoczenie cze-
kaliśmy tylko na kolejne badania, żeby uzyskać 
potwierdzenie, że wszystko jest w porządku, 
a dzieci rozwijają się prawidłowo. I oczywiście 
naszym celem było to, żeby ciążę utrzymać jak 

najdłużej, by dzieci były jak największe – opowia-
da Elwira Wojtak, mama czterech maleństw.

– Oczywiście stresowaliśmy się oczekując na 
dzieci, ale teraz mamy nadzieję, że będą się do-
brze rozwijały – mówi ojciec noworodków. 
– Pewnie dopiero jak wrócimy do domu ochłonie-
my z tych emocji. Jesteśmy pewni kadry, która 
pracuje w tym szpitalu, dlatego też wybraliśmy 
ten szpital i jesteśmy dobrej myśli – dodaje.

Jedno dziecko daje dużo radości, a czwórka niemowląt to już całe mnóstwo rozkosznego szczęścia.  
W czwartek (24.07.) Państwu Wojtak z Dąbrowy Górniczej urodziły się czworaczki. Amelia, Liliana, 
Oliwier i Nikodem przyszli na świat w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej.

Poczwórne szczęście
– Poród odbył się w 28. tygodniu ciąży przez 

cięcie cesarskie. Było to duże wydarzenie logi-
styczne, ponieważ trzeba było zgrać cztery zespo-
ły neonatologiczne, zespół położniczy i zespół 
anestezjologiczny. Wszystko to dla bezpieczeń-
stwa dzieci – tłumaczy doc. dr Wojciech Cnota. 
– Mama jest w świetnej kondycji i myślę, że w cią-
gu dwóch lub trzech dni będzie w stanie odwie-
dzać swoje dzieciaki – dodaje.

Dzieci ważą od 900 g do 1,1 kg. W szpitalu 
pozostaną jeszcze przez około dwa miesiące.

– Dzieci są w stanie stabilnym, aczkolwiek 
wszystkie są na Oddziale Intensywnej Terapii, bo 
w wieku płodowym, w którym przyszły na świat, 
są jeszcze niedojrzałe płuca, więc maszyny 

pomagają im oddychać – wyjaśnia prof. Janusz 
Świetliński, ordynator Oddziału Neonatologicz-
nego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Ciąża tego typu zdarza się raz na kilkaset tysię-
cy urodzeń. To pierwsze czworaczki, które uro-
dziły się w Rudzie Śląskiej w tym roku. W ubie-
głym roku były dwa takie porody. Czwartek za-
padnie na długo w pamięci personelu szpitalnego 
nie tylko z powodu Amelii, Liliany, Oliwiera i Ni-
kodema.

– Tego dnia odebraliśmy 21 porodów, co moim 
zdaniem jest absolutnym rekordem i powodem do 
dumy, ale też ogromem pracy – informuje prof. 
Janusz Świetliński. 

 Tekst i foto: Robert Połzoń

Nikodem Liliana Amelia Oliwier
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To nie zabawka!
Wyjeżdżając na upragniony urlop, 

czasem w ferworze przygotowań zapo-
minamy o tym, by zapewnić odpowied-
nią opiekę naszym zwierzętom. Na te-
renie Rudy Śląskiej działa hotel, w któ-
rym możemy pozostawić pupila na czas 
naszego urlopu. Niestety, wciąż zdarza-
ją się przypadki porzucania zwierząt, 
o czym alarmuje Beata Drzymała-Ku-
biniok, kierownik Społecznego Schro-
niska w Rudzie Śląskiej: – Zeszłoroczny 
czerwiec był wręcz tragiczny, przyjęli-
śmy o 50% więcej zwierząt niż normal-
nie. Było to zatem ok. 120 psów i 40 
kotów. Na szczęście sytuacja unormo-

wała się w lipcu 
i w sierpniu, co 
pozwoliło zrów-
noważyć wcze-
śniejszy nad-
miar. Obecnie 
w schronisku 
przebywa 280 
psów oraz 60 ko-
tów. Wiele z nich 
to zwierzęta schorowane lub stare, ma-
jące mniejsze szanse na adopcję. – Z ko-
lei te, które są chętnie przygarniane czy 
adoptowane, lepiej, by nie oswajały się 
z nowym środowiskiem w czasie wyjaz-

Brak wody i nadmiar słońca może mieć tragiczne skutki dla zwierząt. Foto: red.

Dziewiąty rok trwa już akcja, w któ-
rej strażnicy miejscy obdarzają zaufa-
niem nieodpowiedzialnych pływaków. 
Ci, którzy wybrali na wakacyjne kąpie-
le miejsca zabronione, czyli stawy, gli-
nianki i zalewiska, dostaną „Mandat 
zaufania”, czyli kartę upoważniającą do 
jednorazowego bezpłatnego skorzysta-
nia z basenu miejskiego. W tym roku 
rudzcy funkcjonariusze wlepili już nie-
spełna pięćdziesiąt takich upomnień.

– Działania te mają charakter pre-
wencyjno-kontrolny. Monitorujemy miej- 
sca przyległe do zbiorników wodnych 
oraz stawów. Chcemy kontrolować za-
chowanie amatorów kąpieli w niestrze-
żonych miejscach. Jeżeli ktoś łamie 
prawo, możemy wręczyć „Mandat za-
ufania”– tłumaczy mł. insp. Tomasz 
Parzonka, rzecznik prasowy Straży 

Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Oprócz 
tego chcemy też edukować młodzież. Od 
początku maja odwiedzamy szkoły oraz 
przedszkola i mówimy o zagrożeniach w 
tym zakresie – dodaje.

Projekt realizowany jest od roku 
2005 we współpracy z Wodnym Ochot-
niczym Pogotowiem Ratunkowym oraz 
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekre-
acji. W ubiegłym roku strażnicy miej-
scy w Rudzie Śląskiej wręczyli 90 man-
datów uprawniających do wejścia na 
basen. Taki napomnienie można otrzy-
mać tylko raz.

– Najwięcej takich mandatów rozda-
jemy w Kochłowicach oraz w okolicy 
zbiorników wodnych w Chebziu. Pod-
czas takich akcji korzystamy z rowerów, 
którymi dysponuje Straż Miejska. 
Umożliwiają one dojazd do ciężko do-

Mandat drugiej szansy

Strażnicy miejscy dbają o bezpieczeństwo przy stawach, gliniankach i zalewiskach. Foto: RP

stępnych miejsc, do których nie byłoby 
możliwości dostania się autem – mówi 
rzecznik prasowy Straży Miejskiej.

Zabawa kończy się wtedy, gdy ktoś 
nie wyciągnie odpowiedniej lekcji po 
otrzymaniu niestandardowego upo-

mnienia. Osoba, która po raz drugi zo-
stanie przyłapana na niedozwolonej 
kąpieli, musi się już liczyć z prawdzi-
wym mandatem. Za tego typu wykro-
czenie grozi kara nawet 250 zł.

Robert Połzoń

dów wypoczynkowych właścicieli. Pod-
czas urlopu nie jesteśmy w stanie po-
święcić tyle uwagi nowemu zwierzako-
wi, ile by jej potrzebował – dodaje Be-
ata Drzymała-Kubiniok.

W samym środku przesłuchania wdowy po młodym 
mężczyźnie powiązanym ze środowiskiem rockersów, 
do asystent kryminalnej Louise Rick dzwoni jej przy-
brany syn, Jonas. Na imprezie klasowej, na którą po-
szedł chłopiec, dochodzi do przemocy – do mieszkania 
wdarła się banda chuliganów, poszukujących alkoholu i 
cennych przedmiotów. Dwunastoletnia Signe wybiega 
z domu po pomoc, ale wpada pod samochód i jeszcze 
tej samej nocy umiera w wyniku odniesionych obrażeń. 
Dla matki Signe życie traci sens. 

Ale czy żal po stracie córki jest jej jedynym odczu-
ciem? Czy nie powoduje nią również pragnienie ze-
msty? Pożar, do którego doszło w wyniku podpalenia 
i który przyniósł ofiary w ludziach, staje się dla policji 
sprawą priorytetową. Ślady prowadzą w różnych kie-
runkach, a Louise, po otrzymaniu wskazówki od swojej 
przyjaciółki Camilli Lind, zaczyna rozumieć, że nie wszy-
scy mówią całą prawdę.

Sara Blædel (ur. 1964) – dziennikarka prasowa i te-
lewizyjna, duńska królowa kryminałów. Zaczynała jako 
kelnerka, ma wykształcenie graficzne, założyła też wła-
sne wydawnictwo, publikujące głównie kryminały za-
graniczne. „Bogini zemsty” to piąta część cyklu o Louise 
Rick.

* * *

Czeka wakacyjny zestaw książek!

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy zestaw 
książek do domowej biblioteczki. W zestawie czekają 
trzy pozycje:

„Długie lato w Magnolii”• 
„Masa o kobietach polskiej mafii”• 
„Michalina Wisłocka. Sztuka kochania gorszycielki”• 

Jak stać się szczęśliwym posiadaczem zestawu? Wy-
ślij SMS-a na nr 71100 w treści wpisując wiad. ksiazki 
+imię i nazwisko (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 
brutto). Na SMS-y czekamy od 30.07.2014 od godzi-
ny 10.00 do 1.08.2014 do godziny 12.00. Jedna osoba 
otrzyma cały zestaw książek. 

POLECAMY

Sara 
Blædel
Bogini 
zemsty

W upalne dni warto pamiętać o za-
opatrzeniu zwierząt w odpowiednią 
ilość wody. – Ważne, by była to świeża 
woda, schłodzona, którą wymieniamy 
każdego dnia. Jej brak ma tragiczne 
skutki, czego przykładem jest zeszło-
roczna historia kota, który trafił 
do schroniska zupełnie odwodniony. 
Mimo błyskawicznej interwencji lekar-
skiej, nie przeżył z powodu skrajnego 
wycieńczenia organizmu – wspomina 
Beata Drzymała-Kubiniok. Po takich 
doświadczeniach pracownicy schroni-
ska apelują do rudzian o dostarczanie 
wody również zwierzętom bezdomnym 
oraz zapewnienie pupilom schronienia 
przed słońcem.  Redakcja
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– Jakie jest przedszkole EJBISI i dla-
czego warto tam posłać swoje dziecko?

– EJBISI to przedszkole zapewniające 
dzieciom doskonały start edukacyjny. 
Wszyscy wiemy jak wygląda skuteczność 
nauki języków obcych tradycyjnymi metoda-
mi. Młode pokolenie Polaków nadal bardzo 
słabo posługuje się językami obcymi. Stąd 
też naszym priorytetem jest bezstresowa, na-
turalna i ciągła nauka języków obcych, po-
zwalająca na swobodną komunikację.

Dzieci uwielbiają bawić się słowami 
i dźwiękami, a natura obdarzyła je niezwy-
kłym słuchem językowym. Dlatego trzeba 

EJBISI – nowe przedszkole lingwistyczne i integracyjne w Rudzie Śląskiej. Przy KWK Halemba otwiera się już od 1 września 2014 roku 
nowoczesne i kompleksowo wyposażone przedszkole lingwistyczne i integracyjne. Przedszkole oferuje skuteczne metody nauczania języ-
ków obcych, specjalnie opracowane dla potrzeb najmłodszych, a także ciekawe ścieżki rozwoju uwzględniające podstawy programowe 
wyznaczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oprócz naturalnej, bezstresowej i ciągłej nauki języków obcych (do wyboru angiel-
ski, niemiecki i inne) przedszkole zapewni swoim wychowankom szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. Każdy rodzic będzie mógł zadecy-
dować w jakim kierunku edukacja jego dziecka ma zmierzać. Do wyboru będzie mnóstwo ciekawych i ogólnie rozwijających zajęć dodat-
kowych takich jak: rytmika, warsztaty kucharzenia, zajęcia piłki nożnej, basen, gimnastyka korekcyjna i artystyczna, zajęcia tematyczne, 
szachy, warsztaty artystyczne, zajęcia przyrodnicze, oraz rozwój zdolności ruchowych poprzez zajęcia w bezpiecznym parku linowym i na 
ścieżkach sensorycznych. O tym jak wygląda ta placówka od kuchni porozmawialiśmy z panią Joanną Trzcionką, prezesem Fundacji 
Uśmiech Dzieciom i wiceprezesem Regionalnego Centrum Biznesu w Katowicach.

wykorzystać tę zdolność już od najmłod-
szych lat.

Faktem jest, iż dzieci bilingwalne (dwu-
języczne) rozwijają się szybciej, są inteli-
gentniejsze, bardziej komunikatywne 
i otwarte. Łatwiej zdobywają wiedzę i świat. 
Dzieci będą uczyć się metodami naturalny-
mi, polegającymi na stałym kontakcie z ję-
zykiem obcym, na takiej samej zasadzie, na 
jakiej uczą się języka ojczystego – usta-
wicznie i w sposób ciągły. Codzienna prak-
tyka i aktywność połączona z zabawą bę-
dzie rozwijać umiejętność porozumiewania 
się w języku obcym . Będzie to stały kon-

takt z językiem we wszystkich sytuacjach 
życiowych.

– Przy nazwie przedszkole widnieje 
także przymiotnik „integracyjne”. Co to 
oznacza?

– Idea integracji ma przyczynić się do 
stworzenia nowej wartości w relacjach mię-
dzyludzkich. Z doświadczenia wiemy, że 
dzieci uczące się w oddziałach integracyj-
nych w ogóle nie zdają sobie sprawy, że coś 
takiego jak idea integracji istnieje. Żyją ra-
zem, a wspólne, codzienne przebywanie jest 
dla nich normalne. Natomiast odmienności 
w cechach lub postawach są integralnym 

składnikiem wpisanym w funkcjonowanie 
grupy przedszkolnej i są całkowicie nor-
malne. Integracja i edukacja w przedszkolu 
EJBISI ma na celu eliminacje barier jakie 
tworzą się na podstawie odmienności biolo-
gicznej i psychicznej.

– Zatem rodzice jakich dzieci mogą za-
pisać swoje dziecko do grupy integracyj-
nej?

– Zapraszamy wszystkie dzieci, zarówno 
te doskonale rozwijające się, jak i z różnymi 
dysfunkcjami – posiadającymi orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci 
wymagające szczególnej troski mogą liczyć 
na pełne wsparcie z naszej strony oraz na 
preferencyjne warunki. 

– Jak wygląda kadra w przedszkolu 
EJBISI?

– Nasza kadra to młode, pełne entuzja-
zmu świetnie wykształcone specjalistki 
wychowania przedszkolnego z doskonałą 
znajomością języków obcych oraz ze spe-
cjalizacją w rewalidacji i oligofrenopeda-
gogice.

– Przedszkole to także budynek. Wie-
my, że aby otworzyć taką placówkę trze-
ba spełnić wiele wymogów...

– Przedszkole będzie spełniać wszystkie 
wymogi przewidziane przez instytucje 
oświatowe i sanitarne. Obecnie jesteśmy na 
końcowym etapie adaptacji budynku /byłej 
stołówki KWK Halemba/. Ogromnym na-
kładem kosztów przystosowaliśmy 500m2 
na potrzeby przedszkola, tworząc przestron-
ne, nowoczesne i świetnie wyposażone mul-
timedialne sale do zajęć. Zaplecze przed-
szkola to między innymi kuchnia oferująca 
świeże i zdrowe posiłki. W strefi e placu za-
baw przy przedszkolu powstaną ścieżki sen-
soryczne, oraz bezpieczny park linowy ja-
kiego jeszcze nie ma na terenie Śląska. 

– Brzmi to bardzo zachęcająco ale ile 
kosztuje edukacja w takim przedszkolu?

– Opłaty jakie wnoszą rodzice są bardzo 
przystępne. Nauka języków obcych oraz in-
ne zajęcia dodatkowe są całkowicie bezpłat-
ne, a czesne uzależnione jest od liczby go-
dzin i waha się od 420 do 495 zł. Dzieci
z orzeczeniami o niepełnosprawności ko-
rzystają z przedszkola bezpłatnie. Szczegó-
ły znajdziecie Państwo na stronie www.ejbi-
si.pl. Zapraszamy rodziców do kontaktu z na-
mi.  Na wszystkie pytania odpowiemy indy-
widualnie.

Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał

ZAPISY NA ROKSZKOLNY2014/2015

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!
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Aleksander Zaniewski
syn Małgorzaty i Piotra

ur. 16.07. (3740 g i 57 cm)

Aproduction
Agnieszka Rolnik

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

Łucja Ozarowska
córka Lucyny i Piotra

ur. 20.07. (3000 g i 53 cm)

Maciej Jezierski
syn Joanny i Wojciecha

ur. 17.07. (4360 g i 60 cm)

Nikola Jamrozy
córka Izabeli i Wojciecha

ur. 14.07. (3740 g i 55 cm)

Wiktor Zientek
syn Beaty i Marcina

ur. 19.07. (3740 g i 55 cm)

Leon Lewiński
syn Kingi i Tomasza

ur. 18.07. (3450 g i 55 cm)

Kacper Lubiński
syn Angeliki i Szymona

ur. 19.07. (3290 g i 53 cm)

Amelia Grycz
córka Iwony i Marcina

ur. 18.07. (2800 g i 56 cm)

Julia Grzybek
córka Izabeli i Piotra

ur. 20.07. (3240 g i 52 cm)

Wiktor Zduniak
syn Joanny i Jarosława

ur. 17.07. (4100 g i 58 cm)

Szymon Gicewicz
syn Magdaleny i Adriana

ur. 20.07. (3750 g i 57 cm)

Eryk Gietman
syn Aleksandry i Michała

ur. 24.07. (3450 g i 57 cm)

Wiktoria Czołnik
córka Moniki i Łukasza

ur. 24.07. (2580 g i 51 cm)

Dominik Dubiel
syn Danuty i Michała

ur. 21.07. (3860 g i 59 cm)

Dawid Lniany
syn Magdaleny i Grzegorza
ur. 22.07. (3800 g i 56 cm)

Ksawery Żmuda
syn Olimpii i Cezarego

ur. 17.07. (3680 g i 55 cm)

Kacper Zieliński
syn Aleksandry i Marcina
ur. 23.07. (3060 g i 56 cm)

Nadia Budzińska
córka Magdaleny i Kamila
ur. 23.07. (2800 g i 53 cm)

Miłosz Kipka
syn Sylwii i Tomasza

ur. 24.07. (3160 g i 55 cm)

Dominik Michalski
syn Moniki i Łukasza

ur. 22.07. (3250 g i 50 cm)

Antoni Koźlik
syn Marty i Tomasza

ur. 22.07. (3330 i 57 cm)
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Rudzkie smaki
Trwa konkurs na najlepsze 

„Rudzkie Smaki”! Pod tą nazwą 
kryją się tradycyjne śląskie po-
trawy, jak i zupełnie nowe, in-
spirowane kuchniami świata, 
które warto przypomnieć lub 
spopularyzować. Najciekawsze 
publikowane są na stronie inter-
netowej miasta, powstanie też 
książka kulinarna „Rudzkie 
smaki”. Przepisy (mile widzia-
ne również zdjęcie potrawy) 
można przesyłać drogą e-
mailową na adres media@ruda-
slaska.pl, pocztą na adres Urzę-
du Miasta z dopiskiem „Rudz-
kie Smaki”,  bądź składać oso-
biście w Wydziale Komunikacji 
Społecznej i Promocji Miasta 
(pokój 325).

Wakacje z Muzeum – cz.II
Już od 25 do 30 sierpnia Mu-

zeum Miejskie zaprasza dzieci 
w wieku przedszkolnym oraz 
szkolnym do udziału w warszta-
tach letnich pt. „Odkrywamy 
ciekawostki z przeszłości”. 
W ramach zajęć zaplanowano 
m.in. zwiedzanie Górnośląskie-
go Parku Etnografi cznego, 
Zamku w Będzinie, Zamku Pia-
stowskiego w Gliwicach, zabyt-
ków dzielnicy Nowy Bytom 
oraz wiele innych atrakcji. Ist-
nieje możliwość uczestniczenia 
w pojedynczych warsztatach 
(koszt w zależności od dnia) lub 
w całym turnusie (100 zł). Zapi-
sy przyjmowane są do 18 sierp-
nia. Kontakt pod numerem tel. 
32 248-44-57.

Zbiórka krwi
31 lipca na wireckim targo-

wisku będzie można oddać 
krew. Krwiobus stanie tam 
w godzinach od 9.00 do 14.00. 
Zapraszamy!
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OFERUJEMY
montaż klimatyzacji, wentylacji, • 
urządzeń chłodniczych
serwis gwarancyjny, pogwarancyjny• 
duży wybór, atrakcyjne ceny • 

KLIMALUX
ul. Strażacka 72, 43-190 Mikołów
tel./fax 32 322-56-11
e-mail: info@klimalux.pl

www.klimalux.pl

DOBÓR URZĄDZEŃ I WYCENA GRATIS

ul. Zabrska 4 , 44-177 Paniówki , tel./fax 32 235-01-93, kom. 605-555-280

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH   

w w w . h m b u d . p l

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

Oferujemy:
chemię budowlaną• 
materiały izolacyjne• 
cegły, pustaki, bloczki• 
kostkę brukową, palisady, • 
obrzeża, krawężniki
okładziny ścienne i sufi towe • 
z płyt g-k i akcesoria
pokrycia dachowe, rynny i akcesoria• 
folie budowlane• 
płyty OSB• 
tynki, farby• 
materiały sypkie• 
materiały metalowe• 

DYSPONUJEMY WŁASNYM 

TRANSPORTEM!
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Teatr Bezpański dostał zaprosze-
nie na 18. edycję Festiwalu Szek-
spirowskiego w Gdańsku (nurt 
SzekspirOFF), która odbędzie się 
na przełomie września i październi-
ka 2014 roku. Bezpańscy zatańczą 
już 18 września 2014 roku. To 
ogromne wyróżnienie dla całej eki-
py teatralnej. Marlena Hermano-
wicz, dyrektor artystyczna, opo-
wiada nam o wielkim przedsię-
wzięciu pod tytułem: „Back to the 
roots”, będącym pierwszą polską 
taneczną inscenizacją „Kupca We-
neckiego” Szekspira.

– Jak ma wyglądać nowy pro-
jekt „Bezpańskich”?

– Ma on skupić polskich arty-

stów nieszablonowych z pograni-
cza różnych sztuk, którzy w ze-
tknięciu z materią tekstu klasyka
i specyfi ką dziedzictwa kultury ży-
dowskiej stworzyć mają poruszają-
ce widowisko inspirowane literac-
ko tekstami takimi jak „Świteź” 
Adama Mickiewicza, „Upadek Do-
mu Usherów” Edgara Allana Poe’a, 
„Sto lat samotności” Gabriela Gar-
cia Marqueza oraz „Potęga Spódni-
cy” mojego autorstwa.

– Do czego będzie nawiązywać 
spektakl?

– „Back to the roots” to próba 
nawiązania unikatowego dialogu 
z dziedzictwem trzech woje-
wództw: Śląska, Dolnego Śląska ,,Back to the roots” będzie najważniejszym projektem „Bezpańskich”. Foto: MS

Bezpańscy nad morzem.
Wrócą do korzeni

oraz Pomorza – ze szczególnym 
naciskiem na aspekt dziedzictwa 
kultury żydowskiej – propagować 
ma tradycję sztuki teatru tańca oraz 
twórczość Williama Szekspira. 
Podjęliśmy się zadania opowiedze-
nia o czymś, czego nigdy nie bę-
dziemy w stanie zobaczyć czy do-
świadczyć. Paradoksalnie to nie 
śmierć a utrata zdolności odczuwa-
nia staje się barierą uczestnictwa, 
skazującą postaci na desperackie 
próby przystosowania się do zasta-
nego świata, do ewoluowania.

– Kiedy będziemy mogli zoba-
czyć efekty pracy?

– W październiku oraz listo-
padzie odbędą się premiery na 
Śląsku i Dolnym Śląsku, przy 
czym to właśnie wrocławska bę-
dzie moją pracą dyplomową.

Magdalena Szewczyk

– Biesiady dla starszych osób  
są na pewno  wspomnieniem 
tradycji, przeżywanych w cza-
sach powojennych na Śląsku. 
Dla młodszego pokolenia to pie-
lęgnowanie tradycji swoich 
przodków i nauka wspólnej za-
bawy międzypokoleniowej. O to 
właśnie nam chodzi – mówił 
Kazimierz Myszur, wiceprezes 
zarządu Stowarzyszenia Prawo, 

Kolejny festyn rodzinny i ko-
lejne atrakcje, zarówno dla tych 
młodszych, jak i starszych! W so-
botę (26.07.) odbyła się miejska 
impreza, tym razem przy ulicy 
Kokota. Festyn tradycyjnie roz-
począł się od biegów rodzinnych, 
które prowadził rudzki ultrama-
ratończyk August Jakubik. Za-
wodnicy mogli przebiec dystanse 
od 200 m do 1,2 km. Zwieńcze-
niem rywalizacji sportowej 

był bieg rodzinny, w którym 
zwyciężyła, tak jak podczas po-
przednich festynów, rodzina Po-
łeć. Frekwencja podczas biegów 
potwierdza, że rudzianie kochają 
sport.

– Staramy się biegać dwa, do 
trzech razy w tygodniu. Syn chce 
biegać z nami – sam wyszedł 
z inicjatywą. Startujemy na każ-
dym festynie rodzinnym – mówili 
państwo Michalscy, którzy bie-

Biesiada z tradycją

Na biesiadników czekała moc atrakcji. Kolejna biesiada już 9 sierpnia. Foto: MS

Rodzina, Obywatel. 26 lipca na 
stadionie Grunwaldu w Halem-
bie odbyła się druga z cyklu bie-
siad organizowanych przez Sto-
warzyszenie PRO pod patrona-
tem prezydent miasta Grażyny 
Dziedzic. Jak co roku w dzielni-
cach Rudy Śląskiej rudzkie sto-
warzyszenie organizuje śląskie 
biesiady pełne atrakcji. W sobo-
tę przed sporą publicznością 

wystąpili tacy wykonawcy jak 
Janina Libera, Piotr Herdzina 
oraz New For You. – Są biesiad-
nicy, którzy jeżdżą z nami po ca-
łej Rudzie. Od paru lat obserwu-
jemy, że to nie tylko mieszkańcy 
Rudy Śląskiej, ale także miast 
ościennych dzwonią, pytają się 
o szczegóły – podkreślał Kazi-
mierz Myszur. – Na kolejną bie-
siadę zapraszamy już 9 sierpnia 
do ogrodów Miejskiego Cen-
trum Kultury – dodał. MS

Rozrywkowo na sportowo gają z pięcioletnim Piotrusiem. – 
Bardzo lubię biegać – przekony-
wał Piotrek Michalski.

Sportowo było także podczas 
pokazu młodych zapaśników 
ZKS Slavia, którzy zaprezento-
wali krótki program składający 
się z ćwiczeń oraz walk treningo-
wych. Standardowo o rozrywkę 
muzyczną zadbały zespoły: „Ka-
meleon” i „Ścigani”. Przed pu-
blicznością wystąpiła również 
Beata Żogała „Betty”. 

Magdalena Szewczyk Państwo Michalscy biorą udział w każdych biegach festynowych. Foto: MS
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Czy segregacja śmieci może być motywem dobrej zabawy? 
W Rudzie Śląskiej tak! W sobotę (26.07.), w ramach festynu ro-
dzinnego z okazji 55-lecia nadania Rudzie Śląskiej praw miej-
skich, odbyła się Gra Miejska „Akcja Segregacja”. Najmłodsi mu-
sieli odpowiadać na podchwytliwe pytania, dopasować odpady do 
odpowiednich kontenerów, czy popisać się umiejętnościami 
w bowlingu. Na najlepszych specjalistów od ekologii czekały 
atrakcyjne nagrody.

Udział w grze wzięło niemal 40 uczestników, w wieku od 9 do 
15 lat. Zmierzyli się oni w czterech konkurencjach, które zdaniem 
niektórych były sporym wyzwaniem.

– Najtrudniejszą konkurencją była dla mnie ta, w której trzeba 
było wybrać pytanie i na nie odpowiedzieć. Zdecydowałam się 
wziąć udział w tej grze, ponieważ skusiła mnie nagroda. Poza tym 

Mistrzowie segregacji
tematyka śmieci to ważna część naszego życia, a taka gra to dodat-
kowo dobra zabawa –  mówiła Monika Zarębska, uczestniczka 
gry.

Nagrodę główną – tablet – zdobyła czternastoletnia Agata Ma-
łyska, która z wiedzą o segregacji jest za pan brat. – Mój udział 
w grze był spontaniczny, ale uczyłam się i dużo czytałam na temat 
segregacji. W domu oczywiście również segregujemy – tłumaczyła 
Agata Małyska.

Zwyciężczyni zapewniała, że będzie pożytecznie korzystać z na-
grody: – Myślę, że zagram na tablecie w jakąś grę o segregacji, 
będę także czytać wiadomości o Rudzie Śląskiej.

II miejsce w grze zajął Marcin Dworaczek, natomiast na III 
stopniu podium znalazła się Emilia Głuszek. Wszystkim uczestni-
kom gratulujemy! Magdalena Szewczyk

ORGANIZATOR

Etap żółty – w tej konkurencji uczestnicy grali w kręgle.

Każdy z zawodników zmierzył się z segregacją śmieci w praktyce. Na dzieciaków czekała moc atrakcji.

Emilia, Agata i Marcin podczas dogrywki.

Zwyciężczyni nagrodę wręczał wiceprezydent Michał Pierończyk.

Podczas gry można było zdobyć punkty dodatkowe, odpowiadając na pytania.
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Od marca trwa budowa nowego bu-
dynku Sądu w Rudzie Śląskiej – przenie-
sie się on z ulicy 1 Maja na ulicę Buko-
wą. Od tej pory mieszkańcy będą mogli 
w komfortowych warunkach załatwić 
swoje sprawy, a pracownicy wykonywać 
swoje obowiązki w dogodnym miejscu. 
Inwestorem jest Sąd Okręgowy w Gliwi-
cach, a wykonawcą Coprosa Polska Sp. 
z o.o.

Co było powodem przeniesienia bu-
dynku z dzielnicy Wirek do Czarnego La-
su?

– Obecna siedziba Sądu Rejonowego 
w Rudzie Śląskiej mieści się na terenie in-

tensywnej zwartej zabudowy miejskiej 
z przełomu XIX i XX wieku. Warunki loka-
lowe są najtrudniejsze w całym okręgu 
gliwickim i jedne z najtrudniejszych w ob-
szarze apelacji katowickiej z uwagi na 
czynne szkody górnicze na tych terenach 
– powoduje to ciągłe pogarszanie się ich 
stanu technicznego, pomimo prowadzo-
nych na bieżąco napraw – informuje 
Amadeusz Jędrzejczyk, dyrektor Sądu 
Okręgowego w Gliwicach. 

Dyrektor dodaje, że brakuje odpowied-
niej ilości sal rozpraw, niezgodny z prze-
pisami jest także układ komunikacyjny. 
Poza tym duży problem stanowi stworze-

nie przy budynku większej ilości miejsc 
parkingowych. 

Nowy budynek będzie nowoczesnym 
miejscem, przystosowanym do przepisów 
oraz wyposażonym we wszelkie udogod-
nienia. Na powierzchni 6 tys. m2 znajdzie 
się poziom piwniczny, 5 kondygnacji 
nadziemnych w części środkowej oraz 4 
kondygnacje nadziemne w lewym i pra-
wym skrzydle. Budynek przewidziano 
dla 193 osób (w tym 30 sędziów), z za-
projektowanymi 16 salami rozpraw, któ-
rych tak duża ilość ma usprawnić prace 
wydziałów. Warto zaznaczyć, że obiekt 
będzie przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych. – Obiekt został zaprojektowa-
ny tak, by osoby niepełnosprawne miały 
pełen dostęp do wszystkich ogólnodostęp-
nych pomieszczeń sądu. Dzięki zorganizo-
waniu m.in. skomputeryzowanego i zin-
formatyzowanego punktu informacji stro-
ny uzyskają szybki dostęp do informacji 
o stanie zawansowania spraw, bieżącej 
informacji o miejscu oraz przebiegu każ-
dej sprawy – podkreśla dyrektor. 

Na rok 2014 zaplanowano wykonanie 
stanu surowego wraz z dachem, części 
przyłączy do sieci miejskich oraz wyko-
nanie części robót ziemnych na terenie 
nieruchomości, związanych z układem 
komunikacyjnym. Należy podkreślić, że 
na chwilę obecną nie występują żadne 
opóźnienia i zakończenie prac planuje się 
na wrzesień 2016 roku, natomiast urucho-
mienie działalności ma nastąpić na prze-
łomie 2016/2017 roku.

Magdalena Szewczyk

Sąd w budowie

Foto: Źródło: Wasko-Projekt S.C. Wizualizacja budynku po zakończeniu budowy.

ZAPROSZENIE

W dniu 3 sierpnia  2014 r. w  odbędzie się XIV Festiwal Orkiestr Dętych im. 
Augustyna Kozioła.

Impreza ta już  od czternastu lat jest wpisana w kalendarz kulturalny re-
gionu. Inicjatorem przedsięwzięcia był śp. radny Jan Konieczny. Każdego roku 
w tym wydarzeniu kulturalnym biorą udział rudzkie orkiestry dęte oraz za-
proszeni goście. W tegorocznej imprezie wystąpi gwiazda polskiej estrady, 
Zbigniew Wodecki z towarzyszeniem eM Band Marka Malisza. 

Zapraszam na XIV Festiwal Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła – wy-
darzenie, które pozwala czerpać mieszkańcom Rudy Śląskiej to, co najlepsze 
z historii i tradycji regionu. 

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Informuję o utrudnieniach w ruchu drogowym, spowodowanych organiza-
cją w dniu 3 sierpnia 2014 roku przemarszu uczestników XIV Festiwalu Or-
kiestr Dętych im. Augustyna Kozioła. Na odcinku od Muzeum Miejskiego im. 
M. Chroboka do zejścia przy restauracji Adria, ulica Wolności w godzinach 
14.45-15.30 będzie zamknięta.

Festiwal Orkiestr Dętych im. A. Kozioła jest imprezą cykliczną o zasięgu re-
gionalnym, cieszącą się dużą popularnością wśród miłośników tego rodzaju 
spektakli muzycznych. W bieżącym roku mieszkańcy Rudy Śląskiej oraz miast 
sąsiednich już po raz  czternasty będą mogli uczestniczyć w festiwalu.

Nad bezpieczeństwem uczestników przemarszu będzie czuwać Policja 
i Straż Miejska.

Przepraszam za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym.
Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta na XIV Festiwal Orkiestr Dę-

tych im. A. Kozioła w Rudzie Śląskiej – dzielnica Ruda.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

REKLAMA

TYLKO 4-6 sierpnia
od poniedziałku do środy
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Burloch dla rowerów
– To superoświetlone boisko 

z bieżnią, która jest niestety tyl-
ko dla rolkowców. A ja i inni  
ludzie pytamy, gdzie mają jeź-
dzić rowerzyści, osoby starsze 
i niepełnosprawne, dla których 
było to jedyne miejsce gdzie 
mogły spędzić aktywnie czas. 
Takie osoby boją się jeździć po 
zatłoczonych ulicach – mówi 
rozczarowana pani Aneta. – Na 
tak szerokiej bieżni spokojnie Po torze wokół boiska można jeździć tylko na rolkach. Foto: RP

Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej w Orzegowie to prawdziwa perełka. Nie wszyscy jednak są 
zadowoleni z nowej Burloch Areny. Brak miejsc dla rowerzystów jest dużym minusem dla niektórych 
mieszkańców.
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– Człowiek nie może sobie 
usiąść w spokoju i popatrzeć 
na bawiące się pociechy. 
Ławki na placu zabaw 
w okolicy ul. Szyb Zofii są  
w opłakanym stanie. Tak nie 
powinno to wyglądać. Są po-
pisane, stare i łamliwe – mó-
wi pan Grzegorz z Goduli. 
– Mała karuzela, na której 
bawią się dzieci, też nie jest 
sprawna, ponieważ kółko, 
które ma służyć najmłodszym 
do kręcenia się jest luźne, co 
może w przyszłości spowodo-
wać niebezpieczne sytuacje. 
W tym miejscu konieczne są 
naprawy – dodaje.

Po otrzymaniu informacji 
od pana Grzegorza od razu 
zwróciliśmy się do Urzędu 
Miasta: – Plac zabaw usytu-
owany w rejonie ul. Szyb Zo-
fii na działce nr 684/37 sta-
nowi tzw. Miejskie Tereny 
Zielone w zarządzaniu 
MPGM Sp. z o.o. W związku 
z powyższym, skierowane zo-
stanie pismo do zarządcy  
o dokonanie przeglądu urzą-
dzeń zabawowych oraz ławek 
celem wykonania koniecz-
nych napraw bieżących – tłu-
maczy naczelnik Wydziału 
Spraw Lokalowych Urzędu 
Miasta Ruda Śląska Anna 
Stemplewska. – Jednocze-
śnie informuję, że istnieje 
możliwość wystąpienia 
z wnioskiem m.in. przez 
Wspólnoty Mieszkaniowe 
Nieruchomości o udostępnie-
nie terenu pod place zabaw 
na preferencyjnych warun-
kach – umowa użyczenia – 
dodaje.

	*  
 Z redakcyjnej
 skrzynki

można byłoby wyznaczyć miej-
sce  dla rowerów. Dla niektó-
rych ludzi te przejażdżki były 
jedyną rozrywką. Kto jest za to 
odpowiedzialny? – dodaje.

By jak najszybciej rozwiązać 
problem, skontaktowaliśmy się 
z Urzędem Miasta. Zapytaliśmy, 
czy pojawi się miejsce, gdzie 
rowerzyści będą mogli spokoj-
nie pojeździć. – Na chwilę obec-
ną zakończyliśmy dopiero I etap 

– Ławki przy ulicy Achtelika  
są w opłakanym stanie. Przez 
te chwasty, które rosną wokół 
nich, nie można tam spokojnie 
usiąść. Ławki są brudne i nie 
nadają się do użytku – tłuma-
czy pan Ernest, mieszkaniec 
dzielnicy Ruda. – Trzeba spra-
wić, by to miejsce relaksu mo-

gło być dalej odwiedzane – do-
daje. – Tyle dziko rosnącej zie-
leni koło ławek jest niebez-
pieczne. W tym okresie jesteśmy 
bardzo narażeni na ataki klesz-
czy. Siedzenie w tak zarośnię-
tym miejscu nie jest zbyt dobre 
– komentuje pan Mateusz, 
mieszkaniec Rudy.

Problem z ławkami

Ławki przy ulicy Joachima Achtelika były mocno zarośnięte. Foto: RP

rewitalizacji ośrodka Burloch. 
Ogłaszamy przetarg na II etap, 
obejmujący zadaszenie lodowi-
ska oraz budowę zaplecza so-
cjalnego. Na III etap składa się 
wykonanie toru dla rowerów, 
który będzie przebiegał wokół 
całego ośrodka – tłumaczy 
Adam Nowak, rzecznik praso-
wy Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska.

Robert Połzoń

Przyjemna okolica koło groty przy ulicy Joachima Achtelika jest niewątpliwie świetnym miejscem na 
relaks. Mieszkańcy Dzielnicy Ruda często lubią wybrać się tam, by posiedzieć na ławce. Co jednak, gdy 
miejsca do siedzenia są zbyt mocno obrośnięte zielenią?

By zaradzić uciążliwej sytu-
acji, zainteresowaliśmy sprawą 
Urząd Miasta. Odpowiedź była 
niezwykle satysfakcjonująca: 

– Teren, o którym mowa, zo-
stał wykoszony – poinformował 
Adam Nowak, rzecznik praso-
wy Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska. Robert Połzoń

Po kilku telefonach odebranych od mieszkańców dzielnicy Ruda postanowiliśmy poruszyć sprawę przystanku 
tramwajowego „Ruda Południowa”, który do niedawna znajdował się przy restauracji McDonald’s. Po zakończo-
nych pracach modernizacyjnych znajduje się obecnie na wysokości sklepu „Media Expert”.

 Mieszkańcy burzą się na 
zmianę jego lokalizacji, twier-
dząc, że to usytuowanie jest 
bardzo niewygodne, szczegól-
nie dla starszych osób, które 
przesiadają się w tym miejscu 
z autobusów. Zwróciliśmy się 
do spółki Tramwaje Śląskie 
S.A. z prośbą o ustosunkowa-
nie się do zażaleń rudzian. – 
Przystanek Ruda Południowa 

został usytuowany w obecnej 
lokalizacji, aby ułatwić pasa-
żerom możliwość przesiadania 
między liniami tramwajowymi 
nr 1 i 18. Dzięki jednemu przy-
stankowi dla obu tych linii 
zniknął również problem wy-
siadania i wsiadania do tram-
waju linii nr 18 (jadącego 
w kierunku Chebzia) bezpo-
średnio z pasa jezdni, co znacz-

Zmiana miejsca przystanku

Przystanek linii tramwajowej „1” znajduje się teraz w tym miejscu. Foto: MS

REklAMA

RE
KL

A
M

A
re

kl
am

a@
w

ia
do

m
os

ci
ru

dz
ki

e.
pl

nie poprawiło bezpieczeństwo 
pasażerów i usprawniło ruch 
samochodów w kierunku Rudy. 
Zmiana ta została podjęta 
w porozumieniu z UM Ruda 
Śląska. Nie przewidujemy moż-
liwości kolejnej zmiany lokali-
zacji rzeczonego przystanku – 
tłumaczy Andrzej Zowada, 
rzecznik prasowy TŚ S.A.

Magdalena Szewczyk
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Z posiadania „Rudzkiej Karty Ro-
dziny 3+” nie kryje zadowolenia pan 
Leszek Krzymiński z Bykowiny: – Od 
początku moja rodzina korzysta z rudz-
kiej karty, głównie podczas wejść na 
basen czy imprez kulturalnych – mówi 
pan Leszek, który kilka dni temu ode-
brał też Ogólnopolską Kartę Dużej 
Rodziny. – Na pewno moja rodzina 
częściej będzie korzystać z atrakcji 
oferowanych w ramach rudzkiego pro-
gramu, ale przy okazji dalszych wyjaz-
dów ogólnopolska karta z pewnością 
się przyda – dodaje pan Leszek.

Państwo Katarzyna i Dariusz Gan-
carzowie z Rudy przy okazji składania 
wniosku o „Rudzką Kartę Rodziny 
3+” dowiedzieli się też o ogólnopol-
skim programie ,,Duża Rodzina”. – To 
bardzo fajny pomysł. Dzięki temu bę-
dziemy mogli częściej korzystać z do-
stępnych atrakcji w mieście i kraju – 
mówi pani Katarzyna. – Korzystanie 
z obu kart pomoże trochę zaoszczędzić 
– dodaje.

O wydanie Ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny, w ramach której zniż-
ki oferuje kilkadziesiąt podmiotów 
w całym kraju, można starać się od 16 
czerwca br. Od tego czasu rudzki ma-
gistrat przyjął już 107 wniosków 

o wydanie 577 kart. Z tego prawie 300 
już jest w rękach wnioskodawców. – 
Obserwujemy teraz znaczne zaintere-
sowanie wydaniem ogólnopolskiej 
karty. Mamy okres wakacji, a karta ta 
oferuje szeroką gamę atrakcji dostęp-
nych na preferencyjnych warunkach  
na terenie całego kraju: od parków 
narodowych, po Centrum Nauki Ko-
pernik, Kopalnię Soli w Wieliczce 
i muzea oraz ośrodki wypoczynkowe 
i sportowe – mówi Mirosława Gamba, 
naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych.

Wiele ciekawych atrakcji na prefe-
rencyjnych warunkach czeka też na 
posiadaczy rudzkiej dyskietki. Niższe 
ceny biletów wstępu na miejskie base-
ny, 50% zniżki na wejście do Muzeum 
Miejskiego oraz ulgi w opłatach za za-
jęcia dodatkowe w rudzkich placów-
kach kulturalnych, to tylko niektóre 
preferencje dla rodzin wielodzietnych 
mieszkających w Rudzie Śląskiej. Do 
programu dołączają kolejne instytucje 
i prywatni przedsiębiorcy. Śląskie We-
sołe Miasteczko oferuje rudzianom 
20% zniżki na karnety całodniowe, 
Śląski Ogród Zoologiczny rabat 50% 
od cen zawartych w cenniku. Wykaz 
wszystkich partnerów programu do-

Duży może taniej

Prawie 2000 kart uprawniających członków dużych rodzin do korzystania z ulg 
wydał już od początku roku rudzki magistrat. Posiadacze „Rudzkiej Karty Rodziny 
3+” mogą liczyć m.in. na tańsze bilety na basen, wydarzenia kulturalne, bonifi ka-
ty przy zakupie podręczników, kursów językowych, wstępu do sal zabaw, zoo 
i wesołego miasteczka. Do programu włączyło się już 18 partnerów oferujących 
zniżki, z kolejnymi podpisywane są porozumienia.

stępny jest na stronie www.rudaslaska.
pl.

Program „Rudzka Karta Rodziny 
3+” został wprowadzony w życie pół 
roku temu. Skorzystało z niego już 
365 rodzin. „Rudzka Karta Rodziny 
3+” oferuje system zniżek dla dużych 
rodzin, czyli wychowujących co naj-
mniej troje dzieci w wieku do 18 lat 
lub do 24 lat, o ile dzieci uczą się lub 
studiują, zameldowanych i zamieszka-
łych w Rudzie Śląskiej. Z karty mogą 
korzystać też osoby prowadzące ro-
dzinną pieczę zastępczą, mające na 
utrzymaniu troje i więcej dzieci oraz 
rodzinne domy dziecka działające 
w mieście, mające na utrzymaniu troje 
lub więcej dzieci, a także całodobowe 
placówki opiekuńczo-wychowawcze. 
W Rudzie Śląskiej program dotyczy 
prawie 9,5 tys. dzieci. O kartę mogą 

ubiegać się również rodzice i opieku-
nowie prawni, co łącznie daje prawie 
15 tys. osób.

Żeby otrzymać „Rudzką Kartę Ro-
dziny 3+”, trzeba wypełnić odpowied-
ni druk, który dostępny jest na stronie 
internetowej miasta. Wszystkie pod-
mioty zainteresowane uczestnictwem 
w programie – poprzez udzielenie ulg 
na określonych przez siebie warun-
kach – mogą przystąpić do programu 
na podstawie deklaracji złożonej 
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecz-
nych Urzędu Miasta Ruda Śląska, tel. 
32 244-90-00,wew. 3292, email: zdro-
wie@ruda-sl.pl.

Obok funkcjonującej już rudzkiej 
karty dla dużych rodzin można ubie-
gać się o Ogólnopolską Kartę Dużej 
Rodziny, która jest uzupełnieniem zni-
żek, do których uprawnia „Rudzka 

Karta Rodziny 3+”. Jej posiadacze 
mają możliwość korzystania z katalo-
gu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy 
transportowej na terenie całego kraju. 
Zniżki mogą oferować nie tylko insty-
tucje publiczne, ale również przedsię-
biorcy prywatni.

Karta Dużej Rodziny przyznawana 
jest rodzinie, która utrzymuje przynaj-
mniej trójkę dzieci. Dotyczy to także 
rodzin zastępczych oraz rodzinnych 
domów dziecka. Otrzymuje ją każdy 
członek rodziny, bez względu na kry-
terium dochodowe, podobnie jak 
w przypadku rudzkiej karty. Ogólno-
polska karta uprawnia do zniżek, które 
oferowane są zarówno przez instytu-
cje państwowe, jak i fi rmy prywatne 
z całego kraju. Lista miejsc i wyso-
kość zniżek dostępna jest na stronie 
internetowej www.rodzina.gov.pl. 
O wydanie ogólnopolskiej karty nale-
ży złożyć wniosek w urzędzie odpo-
wiadającym miejscu zamieszkania. 
Rudzianie mogą składać wnioski 
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecz-
nych – tam, gdzie przyjmowane są też 
wnioski o wydanie rudzkiej karty. 
Wniosek, w imieniu rodziny, może 
złożyć każdy pełnoletni jej członek. 
Co ważne, musi posiadać przy sobie 
dokumenty tożsamości wszystkich 
członków rodziny. IM

Skarby na gródku

Już ponad 1000 elementów odnaleziono podczas prowadzonych od kilku tygo-
dni prac archeologicznych na terenie średniowiecznego gródka w Rudzie Ślą-
skiej-Kochłowicach. Podczas Dnia Otwartego zainteresowani mogli zwiedzić te-
ren prac, a także zobaczyć wydobyte skarby – ślady mieszkańców warowni sprzed 
ponad 500 lat.

Tegoroczne prace są kontynuacją 
badań przeprowadzonych latem 2013 
roku, kiedy zespół pod kierunkiem ar-
cheologa Dariusza Goińskiego odna-
lazł w niewielkim wykopie sondażo-
wym na dnie fosy resztki drewnianych 
konstrukcji. To właśnie teren pięknie 
zachowanej do naszych czasów fosy 
jest miejscem prowadzenia wykopów. 
Archeolodzy prowadzą prace w czte-
rech kwadratach 5 x 5 m, każdy o głę-
bokości 2,5 m i do tej pory odnaleźli 
ponad 1000 elementów, zarówno cera-
micznych, jak i metalowych. Tydzień 
temu można było podglądać ich prace, 
przyjrzeć się, jak wygląda prawidłowy 
wykop archeologiczny, a także podzi-
wiać pierwsze efekty ich pracy – wy-
dobyte elementy.

– Jestem tutaj wolontariuszem już 
drugi sezon i bardzo mi się ta praca 
podoba – mówił Dariusz Wodarz, stu-

dent historii. – Cieszę się, że mogę 
swoją wiedzę czerpać nie tylko z ksią-
żek, ale z bezpośredniego doświadcze-
nia, jakie daje taka praca. Do pomocy 
przy wykopaliskach mogą zgłaszać się 
wszyscy, bez względu na wykształce-
nie. – Nie trzeba być zawodowym ar-
cheologiem, a pomocy potrzebujemy 
zarówno do kopania, jak i przeszuki-
wania wykopanej ziemi – mówił Prze-
mysław Noparlik. – Wykopy trzeba 
będzie również zasypać i tutaj też po-
moc będzie bardzo mile widziana – 
apelował. 

– Przyszłam tutaj, ponieważ bardzo 
interesuję się historią – mówiła 10-
letnia Zofi a Jarek. – Wiedziałam już 
wcześniej, że jest tutaj takie stare miej-
sce, ale nie wiedziałam, czy można tu-
taj przyjść. Bardzo się cieszę, że tu je-
stem i na pewno będę to miejsce od-
wiedzać, jeśli tylko nadarzy się taka 

okazja – dodawała. Gródków tego ty-
pu jest w okolicy więcej, m.in. w Za-
brzu i Mikołowie. – Żaden z gródków 
nie jest tak duży jak ten – podkreślał 
Przemysław Noparlik. – Obiekt jest 
bardzo ładnie zachowany i ma coś, 
czego nie mają pozostałe, czyli pod-
grodzie – zauważał.

O gródku na pewno wiemy to, że na 
szczycie kopca stała drewniana wieża, 
oblepiona grubą warstwą gliny. Do-
okoła kopca była drewniana palisada, 
czyli pale wbite w ziemię, które chro-
niły przed atakiem z zewnątrz. Wokół 
palisady biegła fosa. – Największą za-
gadką tego miejsca jest jego funkcja – 
mówił Przemysław Noparlik. – Arche-
olodzy potwierdzają, że był to obiekt 
warowny, czyli budowla, która była 
obronna. Natomiast do czego służyła, 
nie wiadomo – podkreślał. Są dwie hi-
potezy: jedna zakłada, że była to sie-
dziba rycerska, co jednak jest mało 
prawdopodobne, bo Kochłowice nigdy 
nie były wsią rycerską a książęcą.
Druga hipoteza, ku której skłaniają się 
historycy zakłada, że była to strażnica 
celna przy granicy księstw: bytomskie-
go i opawsko-raciborskiego. Warto 

przy okazji zaznaczyć, że w 2007 roku 
na łące niedaleko gródka, archeolodzy 
odkryli resztki pieców i palenisk do 
wytopu żelaza oraz sporo skorup. Osa-
da ta datowana jest na XI/XII wiek.

Już za miesiąc, czyli 23 i 24 sierp-
nia, pod grodem będzie zorganizowane 
obozowisko rycerskie z mnóstwem 
atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dla 

dorosłych. – Serdecznie wszystkich za-
praszam na imprezę „In memoriam 
castri – Ku pamięci grodu” – mówił 
Przemysław Noparlik. – Będą pokazy 
walk rycerskich oraz tańców średnio-
wiecznych – zapowiadał. W przed-
ostatni weekend wakacji będzie można  
więc przenieść się do średniowiecza 
pod kochłowickim gródkiem. AS

Katarzyna i Dariusz Gancarzowie wychowują troje dzieci. Wraz z 4-letnim Dominikiem złożyli właśnie 
wnioski, by otrzymać karty.

W trakcie wykopalisk archeolodzy odnaleźli ponad 1000 elementów, zarówno ceramicznych, jak i me-
talowych.
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– Przebudowa dróg gruntowych jest 
jednym z priorytetów inwestycji drogo-
wych w naszym mieście. Ich realizacja 
uzależniona jest jednak od rozwiązania 
kwestii własnościowych. Nieuregulowa-
ny stan prawny często uniemożliwia nam 
szybką realizację tych inwestycji – wyja-
śnia prezydent Grażyna Dziedzic.

Aktualnie ulica Wysoka na odcinku 
ponad 200 m jest drogą gruntową. Nie 
posiada w tym miejscu chodnika ani od-
wodnienia. Sami zaś mieszkańcy tej uli-
cy na jej remont czekają od wielu lat. – 
Oprócz tego, że jest to droga dojazdowa 
do posesji położonych wzdłuż tej ulicy, to 
łączy ona jedną z głównych dróg w mie-
ście – ul. Kokota z osiedlem mieszkań 

Czas na Wysoką

Kolejna droga gruntowa w mieście doczekała się modernizacji. W tym tygo-
dniu rozpoczną się prace związane z przebudową ponad 200 m odcinka ul. Wy-
sokiej. Za kwotę ponad 550 tys. zł powstanie 5 m utwardzona jezdnia, chodnik 
oraz oświetlenie. Prace zakończą się w listopadzie.

komunalnych przy ul. Cynkowej-Wyso-
kiej – podkreśla Mariusz Pol z Wydziału 
Dróg i Mostów.

W ramach prac, które rozpocząć się 
mają w tym tygodniu, wykonawca 
w pierwszej kolejności zajmie się prze-
budową sieci teletechnicznej, wodocią-
gowej oraz zabezpieczeniem istniejącej 
sieci gazowej. Kolejnym elementem 
wartej ponad 550 tys. zł inwestycji bę-
dzie wykonanie odwodnienia ulicy oraz 
wykonanie warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni.

Po przebudowie ulica posiadać będzie 
jezdnię o szerokości 5 m. – Obecnie jest 
ona o metr węższa. Dodatkowo powsta-
nie chodnik o szerokości od 1,75 m do 3 

Ostatniego lipca w Wirku odbędą się 
warsztaty dotyczące przestrzennego 
zagospodarowania tej dzielnicy pod 
względem rekreacji. W ich trakcie od-
będzie się dyskusja dotycząca nowego 
zagospodarowania terenów przy Szy-
bie „Andrzej”, plant Gutsfelda, tere-
nów zlokalizowanych przy ul. Kupiec-

O przyszłości Wirku
kiej oraz ul. Dąbrowskiego, hałdy przy 
KWK „Pokój”, jak i parku przy ul. 
Czarnoleśnej. Podczas spotkania bę-
dzie można zapoznać się z problema-
tyką tych  przestrzeni, wziąć udział 
w warsztatach oraz dyskusji plenarnej. 

Spotkanie realizowane jest w ra-
mach opracowania „Zintegrowanego 

Tradycyjnie już w Parku im. A. Ko-
zioła, 3 sierpnia o godz. 15.00, rozle-
gnie się brzmienie orkiestr dętych. 
Gwiazdą tegorocznej, czternastej edy-
cji Festiwalu Orkiestr Dętych, będzie 
Zbigniew Wodecki, który wystąpi 
z „eM Band” Marka Malisza. Podczas 
imprezy zagrają wszystkie orkiestry 

Wakacje pełne atrakcji!

Festyny rodzinne, Festiwal Orkiestr Dętych, zajęcia sportowe, letnie biesiado-
wanie – to tylko niektóre imprezy zaplanowane na nadchodzące tygodnie waka-
cji. Dzięki licznym atrakcjom, przygotowanym przez rudzkie instytucje kultural-
no-rozrywkowe, mieszkańcy Rudy Śląskiej na pewno nie będą narzekać na nu-
dę. 

dęte z Rudy Śląskiej: Orkiestra Dęta 
„Wirek” z KWK Halemba – Wirek pod 
dyrekcją Mieczysława Mazura, Orkie-
stra Dęta „Halemba” z KWK Halemba 
na czele z dyrygentem Piotrem Szczy-
giołem. Jacek Kampa poprowadzi 
z kolei Orkiestrę Dętą „Pokój” z KWK 
Pokój, a Zygmunt Kliks – Orkiestrę 

Dętą „Bielszowice” z KWK Bielszo-
wice. 

Po raz drugi głośnego brzmienia or-
kiestr dętych mieszkańcy Rudy Śląskiej 
będą mieli okazję posłuchać 23 sierpnia 
o godz. 17.00. W ogrodzie Miejskiego 
Centrum Kultury im. H. Bisty wystąpi 
Orkiestra Dęta z KWK „Pokój”. 

Miłośnicy zabytków będą mogli od-
wiedzić rudzką wieżę ciśnień 9 i 10 
sierpnia w godz. od 10.00 do 17.00. 
W budowli z 1900 roku będzie można 
podziwiać wystawę „RE-aktywacja 
przedmiotu”. Odwiedzający na własne 
oczy przekonają się, jak piękne i unika-
towe meble da się stworzyć z pozornie 
niepotrzebnych rzeczy.

Lato to czas, który warto spędzić ak-
tywnie i sportowo. Kto nie wybiera się 
nad morze lub w tropiki, może poczuć 
morską bryzę w Aquadromie. Park 
wodny przygotował specjalne waka-
cyjne karnety oraz wakacyjny kurs na-
uki pływania dla dzieci. W sierpniu 
aquadromowicze będą mogli podzi-
wiać pokaz mody pod wodą, a na za-
kończenie wakacji – wziąć udział 
w imprezie przygotowanej z okazji za-
kończenia lata. Więcej informacji znaj-
duje się na stronie internetowej www.
aquadrom.pl. Na pozostałych miejskich 
basenach w dzielnicach: Ruda, Ko-
chłowice i Nowy Bytom, tradycyjnie 
już w okresie letnim, obowiązują „wa-

Projektu Przekształcania Kluczowych 
Przestrzeni Publicznych Obszaru 
Funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Ślą-
skiej i Świętochłowic”. Skierowane 
jest ono do wszystkich mieszkańców 

zainteresowanych wspomnianą pro-
blematyką i odbędzie się 31 lipca br. 
w godzinach od 15.00 do 18.00 w Ze-
spole Szkół nr 5 przy ul. Jankowskie-
go 2. DR

kacyjne” ceny biletów. Bilet ulgowy 
(dzieci i młodzież szkolna do godziny 
15.00) – 3,50 zł, bilet grupowy (dzieci 
i młodzież szkolna) – 2,50 zł. Wstęp na  
miejski basen odkryty przy ul. Ratow-
ników kosztuje 4 zł (bilet ulgowy-
szkolny), a dla grup zorganizowanych 
1,50 zł od osoby.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zaprasza na „Śniadanie z jogą” w każdą 
wakacyjną niedzielę o godz. 10.00, na 
terenie basenu odkrytego w dzielnicy 
Nowy Bytom. Jest to bezpłatny trening, 
przeznaczony dla wszystkich zaintere-
sowanych – bez względu na wiek, płeć 
i stopień zaawansowania w ćwiczeniach. 
Zajęcia odbywają się niezależnie od po-
gody. Natomiast Studio Energia organi-
zuje „Fitness pod chmurką” w każdą 
sobotę o godz. 9.00, w Parku Strzelnica 
w Bielszowicach. Zajęcia rozpoczynają 
się „joggingiem w grupie”, a o godz. 
10.00 startuje fitness. Spotkania potrwa-
ją do końca sierpnia. Z kolei najmłodsi 
rudzianie 30 i 31 sierpnia mogą wziąć 
udział w VII Rudzkim Nocnym Street-
ballu, który odbędzie się na Terenach 
Targowych w Wirku. Turniej koszyków-
ki ulicznej  dzieci i młodzieży z podzia-
łem na kategorie wiekowe rozpocznie 
się o godzinie 12.00.

Wakacje to także wspaniała okazja, 
żeby zabawę i odpoczynek połączyć  
z nauką, dlatego wszystkie dzieci zain-

teresowane odkrywaniem zakątków 
Rudy Śląskiej i okolicznych miast, 
Muzeum Miejskie zachęca do udziału 
w kolejnych  zajęciach letnich. Podczas 
warsztatów dzieci odwiedzą ciekawe 
miejsca w Rudzie Śląskiej i sąsiednich 
miastach, poznają dawne gry i zabawy 
na śląskim placu oraz dawne podania 
i wierzenia ludowe. Ilość miejsc jest 
ograniczona, a zapisy przyjmowane są 
do 18 sierpnia br. Kontakt: tel: 32  
248-44-57, e-mail:  muzeumrudasl@
interia.pl.

Na wakacyjną nudę zaradzi także 
Dom Kultury w Bielszowicach, który 
przygotował dla dzieci zajęcia pod ha-
słem „Cudze chwalicie, swojego nie 
znacie”. W programie warsztatów: spo-
tkanie z Policją i Strażą Pożarną, wy-
cieczki do gospodarstwa agroturystycz-
nego w Proboszczewicach, parku 
atrakcji w Rybniku, Warowni w Pszczy-
nie, wyjazd na kręgle do Centrum Han-
dlowego Plaza oraz gry i zabawy na 
powietrzu. 

Wiele atrakcji czeka również na 
rudzkie dzieciaki w Bibliotece Miej-
skiej. Najmłodsi będą mogli wziąć 
udział w różnych zabawach i warszta-
tach czytelniczych oraz plastycznych, 
głośnym czytaniu książek, karaoke, 
oglądaniu filmów oraz zajęciach świe-
tlicowych. Szczegółowy program na 
stronie internetowej biblioteki.  AL

m wraz z wyniesionym przejściem dla 
pieszych – wylicza Mariusz Pol. Jako 
materiał do wykonania drogi, chodników 
i zjazdów zastosowana zostanie betono-
wa kostka brukowa. Co ważne, w ramach 

inwestycji zainstalowanych zostanie tak-
że 7 słupów oświetleniowych. Prace 
związane z przebudową ul. Wysokiej 
zgodnie z podpisaną umową z wykonaw-
cą zakończyć się mają w listopadzie.

W Rudzie Śląskiej jest jeszcze 13 km 
dróg gruntowych będących drogami pu-
blicznymi. – Oprócz tak ważnych inwe-
stycji drogowych w mieście, jak budowa 
trasy N-S, likwidacja niebezpiecznych 
wiaduktów, czy budowa kanalizacji desz-
czowej, pamiętamy również o przebudo-
wie dróg gruntowych – mówi Grażyna 
Dziedzic.

W 2013 roku za kwotę ponad 730 tys. 
zł przebudowano ul. Moniuszki w Ko-
chłowicach, natomiast w tym roku na 
przebudowę dróg gruntowych w Rudzie 
Śląskiej w budżecie miasta zarezerwo-
wano ponad 2,4 mln zł. Aktualnie trwają 
prace związane z przebudową ul. Jaśmi-
nów, oprócz tego w tym roku rozpoczną 
się jeszcze prace przy przebudowie ul. 
Przemysłowej i Dobrej Nadziei. Ponadto 
opracowywane są dokumentacje projek-
towe dla ul. Młyńskiej, Odrzańskiej oraz 
Reja.

 TK

Miejskie kąpielisko cieszy się wśród mieszkańców dużą popularnością.

Prace związane z przebudową ul. Wysokiej zakończą się w listopadzie.
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Prezydent 
Miasta 

Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu 

na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta wykazu 

lokali użytkowych:

ul. Solidarności 9/8
ul. Grodzka 5/09

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

bezprzetargowej na rzecz 
najemców.

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. Sejmu Śląskiego 4a/8
ul. Sejmu Śląskiego 4b/1

ul. Joanny 23/6
ul. Jerzego Kukuczki 1a/1

stanowiących własność 
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 wykazu 

lokali mieszkalnych 
usytuowanych 
w budynkach 

mieszkalnych na terenie 
Miasta Ruda Śląska:

ul. Emanuela Imieli 2/12
ul. Józefa Szafranka 14/7

ul. 1 Maja 5a/5
ul. Ignacego Nowaka 2/9
ul. Emanuela Imieli 2/3

ul. ks. Józefa  
Czempiela 5/4
ul. 1 Maja 57/2
ul. 1 Maja 57/1a

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

bezprzetargowej na rzecz 
najemców.
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Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Heleny Głuszak
byłej pracownicy Administracji nr 4
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

rodzinie zmarłej
składają

Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech 

nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 
ulicy ks. Józefa Niedzieli z przeznaczeniem pod zabudowę  

zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta  

Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 10.04.2014 r. 
oraz 8.07.2014 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przezna-
czeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska są dwie niezabudowane nieruchomość gruntowe własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. ks. Józefa Nie-
dzieli, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 5033/397 o powierzchni 1593 
m2, 5034/397 o powierzchni 839 m2, 5036/397 o powierzchni 881 m2, obręb Bielszowice, zapi-
sane na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr KW GL1S/00026950/0. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych 
zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/3 część niezabudowanej działki przezna-
czonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 5035/397 o powierzchni 698 
m2, obręb Bielszowice, k.m. 3, nr KW GL1S/00026950/0.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska działka nr 5033/397 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol pla-
nu MN2), działka nr 5034/397 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 
planu MN1, MN2) oraz teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szeroko-
ści min. 6 m (symbol planu KDW), natomiast działka 5035/397 stanowi teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej (symbole planu MN1, MN2), teren ulic zbiorczych o liniach rozgrani-
czających w pasie o szerokości 20m; przekrój ulic jednojezdniowy o 2 pasach ruchu o szerokości 
pasa min. 3,5 m (symbol planu KZ1/2) oraz teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających 
w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW).

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową 
wraz z udziałem wynoszącym 1/3 prawa użytkowania działki nr 5035/397 wynoszą dla 
działki nr : 5033/397 – 84.700,00 zł, 5034/397 – 47.700,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od to-
warów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na por-
talu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 16.09.2014 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokościach dla działki nr: 5033/397 – 4.300,00 zł, 5034/397 – 2.400,00 zł, z dopi-
skiem „wadium – ul. ks.Niedzieli działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 
1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda 
Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu 
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pokój nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 
8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą 
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, (pokój 223), 
tel. 32 248-75-63.

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 21.07.2014 r. do dnia 10.08.2014 r., na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222) 
wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach przy  ulicy Wysokiej, stanowiącej działkę nr 4008/198 o powierzchni 
4686 m2, obręb Bielszowice, karta mapy 4, KW nr GL1S/00046562/9,  która zostanie sprzedana 
w drodze przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
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„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Jolanty Chlewickiej
byłego pracownika Miejskiego Centrum Kultury  

im. Henryka Bisty

przekazuje
Grażyna Dziedzic

Prezydent Miasta Ruda Śląska

kOMUNIkAT
PREZYdENTA MIASTA

– SZEFA OBRONY 
CYWIlNEJ MIASTA  

RUdA ŚlĄSkA 

Informuję, że w dniu 1 sierp-
nia 2014 o godzinie 17.00 zo-
stanie przeprowadzony trening 
sprawności syren alarmowych 
wykorzystywanych w systemie 
ostrzegania i alarmowania lud-
ności, umożliwiający jednocze-
śnie upamiętnienie obchodów 
70. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego.

W ramach treningu emitowany 
będzie dźwięk ciągły trwający 
trzy minuty – oznaczający odwo-
łanie alarmu.

NOWO Ś Ć
P O Ż YC Z K A�

H I P O T E C Z N A
pod�zastaw�nieruchomości� 

bez�BIK�KRD�itp.� 
honorujemy�zajęcia�komornicze

tel.�515-299-985



Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa 
Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice

kapitał zakładowy: 100 401 600,00 zł NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie 

odrębnej własności n/w lokali mieszkalnych wraz z pomieszczenia-
mi przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

1.  Lokal  mieszkalny nr  4  położony w Rudzie  Ś ląskiej 
przy  ul .  ŁUKOWEJ 2a
– cena wywoławcza: 65 000 zł, wadium: 6 500 zł,
   postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 28,90 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne 
ogrzewanie, centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,60 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0141
Dzielnica: Kochłowice  Ilość kondygnacji: 5  Piętro: parter
2.  Lokal  mieszkalny nr  4  położony w Rudzie  Ś ląskiej 
przy  ul .  ŁUKOWEJ 2b
– cena wywoławcza: 75 000 zł, wadium: 7 500 zł,
   postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 32,60 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne 
ogrzewanie, centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,50 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0158
Dzielnica: Kochłowice  Ilość kondygnacji: 5  Piętro: parter

Termin i miejsce przetargu: 
21 sierpnia 2014 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej 
w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). 
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 28 
lipca 2014 r. do 20 sierpnia 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu 
terminu z Działem Obsługi Nieruchomości Administracji „ŚLĄSK” 
przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie Śląskiej tel. 32 342-34-75, która 
udzieli również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 19 sierpnia 
2014 r. (wtorek) - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto 
Spółki: ING Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 
0010 0201 2175. -Wadium złożone przez oferentów, których oferty 
nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu 
wyboru oferty. 
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników 
przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. 
– Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet 
ceny. 
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, 
jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej 
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia 
oraz złożone wadium. 
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży 
i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca. 
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty 
wylicytowanej należności, we wskazanej przez Spółkę Kancelarii 
Notarialnej. 
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym 
imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem 
lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania 
oświadczeń woli. 
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać 
odpowiednie urzędowe wypisy. 

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany 
warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, 
w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia 
umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów 

z dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż 
składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami 

Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: 
www.sdsm.pl

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

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

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

 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-83-
55-81.

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.

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

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

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjo-
nalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, in-
stalacje c.o., remonty. Tel. 785-983-057, 784-
699-569.

 A masz pilne wydatki? Gotówka do 
25.000 zł. Tel. 698-959-501, 728-874-276.

 Remonty mieszkań. Remonty łazienek, kafel-
kowanie. Tel. 668-032-470.

 Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykła-
dzin, solidnie. Tel. 606-274-056.

 Pranie tapicerki, wykładzin, dywa-
nów – solidnie i fachowo. Tel. 509-985-
012.

 DOCIEPLANIE BUDYNKÓW, TANIO! 
WOLNE TERMINY. Tel. 602-461-615.

 Kompleksowe remonty mieszkań, pro-
fesjonalnie i solidnie. Tel. 602-445-909, re-
postor@poczta.fm.

 Pożyczka w domu. Tel. 780-116-672.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi 
pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, 
ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny 
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AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
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NIERUCHOMOŚCI
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.

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

 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 59 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 108 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m2, 95 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kochłowice, nowy dom, 138 m2, 580 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 Bykowina, jednopokojowe, 38 m2, 75 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 NOWE domy szeregowe od 105 m2, od 
265 tys. w Kochłowicach i Kłodnicy. www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 
691-523-055.

 Ruda 1, M-3, 41 m2, 94 tys. VestraLocum.pl, 
tel. 600-445-053. 

 Wirek, M-4, 60 m2, 125 tys. VestraLocum.pl, 
tel. 600-445-053.

 OKAZJA, Wirek, M-5, 70 m2, 140 tys. Ve-
straLocum.pl, tel. 600-445-053.

 
 Wirek, M-2, 24 m2, 51 tys .VestraLocum.pl, 
tel. 600-445-053.

 Nowy Bytom – sprzedam 37,40 m2, 89 tys., I 
piętro. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Wirek – OKAZJA! sprzedam, 54 m2, 86 
tys., w kamienicy. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Do wynajęcia 1-pokojowe mieszkanie w Go-
duli. Tel. 601-875-010. 

 Do wynajęcia trzy stanowiska piekarni-
czo-cukiernicze i kiosk mięsno-wędliniar-
ski. Dobra lokalizacja. Tel. 887-693-777.

 Do wynajęcia komfortowa kawalerka na 
Goduli. Tel. 690-982-623.

 
 Orzegów – OKAZJA sprzedam 38 m2, 40 
tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Do wynajęcia mieszkania, Nowy Bytom, 
Niedurnego 45. Tel. 725-144-808.

 
Sprzedam kawalerkę w Goduli, po remoncie, 
bez pośredników. Tel. 509-147-563.

 
 Do wynajęcia mieszkanie 38 m2, częściowo 
umeblowane – Bytom-Szombierki. Cena 550 zł 
+ media. Tel. 607-219-491.

 
 Sprzedam bez pośredników 3-pokojowe, 54 
m2, 4 piętro w bloku czteropiętrowym. Bykowi-
na. Tel. 600-090-252.

 
 Odstąpię pub Wirek. Tel. 698-284-524.

 
 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 39 m2, 
wieżowce, Czarny Las. tel. 502-670-830. 

 
 Odstąpię dzierżawę działki rekreacyjnej w 
rejonie ul. Panewnickiej. Tel. 502-670-830.  

 
 Sprzedam kawalerkę 37 m2, Kochłowice, po 
remoncie. Tel. 506-066-860.

 
 Do wynajęcia mieszkanie w Rudzie 1. Tel. 
512-352-132.

 
 Do wynajęcia PUB (lub inna działalność), 80 
m2, Wirek, Kubiny. Tel. 883-401-000.

 
 Do wynajęcia mieszkanie ok 42 m2, wc i c.o. 
Wirek. Cena 850 zł. Tel. 883-401-000.

 Orzesze Gardawice 7000 m2 budowlane 70 
zł/m2. Tel. 501-361-504.

 Działki budowlane Orzesze Zawada 750 m2 
– 60 tys. Tel. 501-361-504.

 Do wynajęcia mieszkanie 66 m2 Bykowina. 
Tel. 784-924-530.

 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 49,5 m2 
wraz z garażem. Tel. 787-733-087.

 Okazyjnie odstapię PUB – Ruda 1, tel. 508-
396-323.

 Wynajmę lokal użytkowy w Rudzie Śląskiej-
Goduli o powierzchni 130,5 m2. Tel. 606-800-
258.

 Wynajmę lokal na sklep mięsny z wyposaże-
niem w Rudzie Śląskiej-Goduli. Tel. 606-800-
258.

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

 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo, Corsę, 
Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507-572-625.

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

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

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

 
 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO, 
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515-
533-560.

 Kupię części – Warszawa, Syrena. Tel. 515-
533-560.

 
 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ 
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791-669-
630.

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

PRACA
 Zatrudnię: kierowcę kat C., operatora kopar-
ko-ładowarki i operatora dźwigu z doświadcze-
niem. Praca na terenie woj.śląskiego. Tel. 601-
512-389.

OGŁOSZENIA DROBNE  Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej. Tel. 
518-103-998.

 Zlecimy remonty mieszkań na terenie miasta 
Chorzów. Tel. 32 273-63-69.

 Firma budowlana zatrudni pracowników bu-
dowlanych z doświadczeniem. Tel. 32 242-24-
11, od 7.30. do 14.30.

 Restauracja i Pizzeria „Kuźnia Smaku” poszu-
kuje pracowników na stanowisko: kucharz, kel-
ner. Wymagania: doświadczenie w branży gastro-
nomicznej, umiejętność pracy w zespole, aktualna 
książeczka sanepidowska, samodzielność. Oferu-
jemy: zatrudnienie na umowę o pracę, możliwość 
elastycznych godzin pracy. CV (wraz ze zdję-
ciem) i list motywacyjny prosimy składać drogą 
mailową na poczta@kuznia-smaku.pl lub osobi-
ście do lokalu. W razie pytań proszę dzwonić pod 
numer: 666-054-579, 601-730-400.

 Zatrudnię barmana/barmankę z praktyką. Tel. 
501-933-518.

 Praca dla opiekunek w Niemczech. Tel. 32 
271-09-66,781-98-98-73.

 ZATRUDNIĘ (z doświadczeniem) TOKA-
RZA i FREZERA – rekrutacja@bro-mar.pl.

 ZATRUDNIĘ (praca fi zyczna) OPERATORA 
PRAS I WYTŁACZARKI – rekrutacja@fh-
olimpia.pl.

 Chcesz zostać opiekunką osób starszych 
w Niemczech? Oferujemy: legalne zatrudnie-
nie  (niemiecka umowa o pracę, karta AOK), 
wynagrodzenie max. 1500 euro netto/ miesięcz-
nie, bezpłatny dojazd, zakwaterowanie i wyży-
wienie. Zgłoś się do nas! Tel: 71 707-26-69, 
biuro@pfl egeengel24std.com, www.pl.pfl ege-
engel24std.com 

 Firma Euro-Locks z Rudy Śląskiej poszukuje 
pracowników o specjalności technik mechanik. 
Mile widziana znajomość obróbki plastycznej na 
zimno. Proszę wysyłać CV na adres: personel@
euro-locks.pl.

 Fryzjerkę w Halembie zatrudnię. Tel. 502-
434-143.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221. 

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

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, 
ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.

 Antyki, starocie, meble, fi gurki, zegary, inne 
kupię. Tel. 515-533-560.

ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

Posiadłość dochodowa 207/1881 m2  800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
Świętochłowice 3174 m2 165 zł/m2

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  65 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  75 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice 37 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek (bez prowizji!!!) 35 m2  75 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  35 m2  95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  38 m2  95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  40 m2  135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 43 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Wirek 43 m2  159 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula (bez prowizji!!!) 48 m2  109 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda 50 m2  140 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  129 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  52 m2  147 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 57 m2  140 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Kochłowice 54 m2  125 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda               55 m2                         135 tys. zł             
M-4 Ruda Śl.-Bykowina  76 m2  195 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Wirek  70 m2  199 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 69 tys. zł
M-2 Mikołów-centrum 38 m2 110 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2              1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 38 m2              1100 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom 42 m2  1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2              950 zł/m-c
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  275 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda 60 m2  183 tys. zł
Ruda Śl.-Nowy Bytom  180 m2  5900 zł/m-c 
Ruda Śl. - Ruda 137 m2 2800 zł/m-c
Ruda Śl. - Wirek 80 m2 2200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom 37 m2  600 zł/mc
Ruda Śl. - Wirek, sprzedaż  2010 m2 600 tys. zł
                                wynajem 2010 m2 10 tys. zł/mc
Zabrze Makoszowy 1022 m2  120 tys. zł
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Europejski producent zamków i urządzeń zamykających, 

ZATRUDNI 
do zakładu produkcyjnego w Rudzie Śląskiej 

odpowiedzialną osobę na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
WYMAGANIA:

wykształcenie wyższe techniczne • 
minimum 2-letnie doświadczenie w obróbce plastycznej• 
bardzo dobra znajomość rysunku technicznego• 
znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację• 
umiejętność posługiwania się programem Autocad, Inventor,• 

ZADANIA:
inżynieryjne wsparcie działań fi rmy• 
modernizacja istniejącego parku maszynowego, projektowanie oprzyrządo-• 
wania i części zamiennych do maszyn
koordynowanie i nadzór nad procesem od momentu wykonania rysunku do • 
momentu zainstalowania oprzyrządowania,
udział w transferach maszyn i technologii z innych fi rm należących do Grupy,• 
opracowywanie dokumentacji technicznej• 
poszukiwanie rozwiązań optymalizujących procesy produkcji poprzez analizę • 
pracy maszyn, ergonomię stanowisk i normowanie poszczególnych czynności
nadzorowanie wdrożeń nowych linii technologicznych i nowych produktów,• 
tworzenie struktur materiałowych produktów i ich weryfi kacja• 
wsparcie inżynieryjne rozwiązań poprawiających jakość produktów• 
poszukiwanie usprawnień oraz nadzór inżynieryjny nad projektami zgłaszany-• 
mi przez inne działy.

OFERUJEMY:
szczegółowe warunki pracy i płacy zostaną omówione w trakcie rozmowy • 
kwalifi kacyjnej 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV 
oraz listu motywacyjnego na adres 

Euro-Locks Sp. z o.o.
ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, 32 344-78-79 

www.euro-locks.pl; e-mail: personel@euro-locks.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883)”.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 



Łucja i Józef Bartoszkowie. Edward Chrząszcz. Elżbieta i Horst Czupałowie. Maria i Henryk Gaborowie.

Anna i Wilhelm Hajdugowie. Stefania Hajduk z córką. Magdalena i Karol Jagodowie. Adelajda i Henryk Karczewscy.

Stanisława i Kazimierz Kwitowscy. Teresa i Waldemar Lemanikowie. Edward Marszałek z wnuczką. Bronisława i Józef Morawcowie.

Maria i Jerzy Ratkowie. Urszula i Bolesław Sitkowie. Stanisława i Stefan Swaczynowie. Jadwiga i Marian Wochniakowie.

25 lipca w Ośrodku Święta Elżbieta w Rudzie odbyła się uroczystość złotych godów. Tego dnia wyróżnienia z rąk prezydent Grażyny Dzie-
dzic odebrało 18 par. Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z kolejnych lat życia spędzonych razem.Z ł o t e  g o d y

Rudzki senior
Rozwój sprawił, że rodzina rozjechała 

się po całym świecie. Często jednak po-
jawia się jeden problem – utrzymanie 
kontaktu z bliskimi. Bo o ile telefon ko-
mórkowy posiada prawie każdy, to ceny 
połączeń u niektórych operatorów są bar-
dzo wysokie. By obniżyć koszty związa-
ne z rozmowami zagranicznymi, warto 
zaopatrzyć się w kartę sim – Qsim TRA-
VEL. Używanie startera pozwala zaosz-
czędzić na rozmowach nawet 80%. 

Naszym użytkownikom proponujemy 
najniższe koszty roamingu w Unii Euro-
pejskiej. Za minutę rozmowy z Niemiec, 
Holandii czy Wielkiej Brytanii pobiera-
my tylko 50 groszy. Inni polscy operato-
rzy za tę samą usługę liczą 97 groszy. 

Tańsze mamy też rozmowy przychodzą-
ce – 15 groszy za minutę ( u innych ope-
ratorów trzeba zapłacić 25 groszy). Ta-
kich cen do Unii Europejskiej nie znaj-
dziecie.

Wystarczy na stronie internetowej za-
mówić kartę sim (www.qsim.pl) 
i w przypadku wyjazdu zagranicznego 
wymienić ją z aktualnie używanym 
starterem. Można też wysłać kartę wnu-
kom i dzieciom, żeby to oni mogli 
dzwonić częściej. Kupując starter nie 
związujesz się umową. Wykorzystujesz 
tylko tyle środków, na ile został on zała-
dowany (kwota wyjściowa to 50 zł) 
i w dowolnym momencie możesz go 
doładować. 

Z kartą Qsim TRAVEL rozmowy z zagranicy są bardzo tanie. W stosunku do 
zwykłych operatorów koszt połączeń jest niższy nawet o 80%.

Nie martw się o koszty połączeń Rozdajemy
ciśnieniomierz!

Miej swoje ciśnienie zawsze pod 
kontrolą i badaj je codziennie. Ma-
jąc na uwadze zdrowie naszych Czy-
telników, mamy do przekazania je-
den ciśnieniomierz Beurer BC18. 
Jak go otrzymać? Wyślij SMS-a na 

nr 71100 w treści wpisując wiad.

cisnienie + imię i nazwisko (koszt 

SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 

brutto). Na SMS-y czekamy od 

30.07.2014 od godziny 10.00 do 

1.08.2014 do godziny 12.00. Sprzęt 

otrzyma jedna osoba.
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W pierwszym meczu rozgrywek trze-
ciej ligi Grunwald Ruda Śląska zmierzył 
się z drużyną Piasta II Gliwice. „Zieloni” 
świetnie rozpoczęli wygrywając w Gliwi-
cach 0:2.

W 38. minucie padła pierwsza bramka 
dla zawodników z Halemby. Szybką 
kontrę swoich kolegów wykorzystał Za-
lewski.  Drugiego gola podopieczni trene-
ra Bratka zdobyli w 68.minucie, gdy  po 
dość szczęśliwej dla rudzian akcji piłka 
trafi ła pod nogi Kowalskiego a ten wpa-
kował ją do siatki. Trzeba podkreślić, że 
w meczu, który był bardzo szybki, za-
wodnicy Grunwaldu mieli jeszcze wiele 
okazji, by podnieść rozmiary zwycię-
stwa.

– Przyjechaliśmy tu w roli beniaminka 
i to było widać na boisku. Mimo że grali-
śmy z młodzieżą Piasta, to zespół bardzo 
solidny, wiedzący o co chodzi w piłce noż-
nej, dlatego byliśmy dzisiaj ustawieni na 
grę z kontry – tłumaczył Jacek Bratek, 
trener Grunwaldu. – Myślę, że chłopcy 
zrealizowali to zadanie w stu procentach. 
Zagraliśmy na zero z tyłu i to jest ważne, 
a najważniejsze w piłce są punkty.  Te trzy 
jadą do Halemby i z tego trzeba się cie-
szyć – dodał. 

W sobotnim meczu (26.07.) kibicom 
zaprezentowali się także nowi zawodnicy, 
którzy dołączyli do ekipy Jacka Bratka. 
Na boisku zameldowali się: 21-letni na-
pastnik Rafał Stanisławski, 20-letni po-

Piłka nożna – III liga

Udana inauguracja

Rudzianie rozegrali dobre spotkanie w Gliwicach.

Kolumnę sportową zredagował Robert Połzoń

9 sierpnia godz. 9.00 
boisko orlik, Nowy Bytom
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2 000 ZŁ
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TURNIEJ
PIŁKARSKI

mocnik Bartosz Włodarczyk (obaj Ruch 
Chorzów S.A.) i 23-letni napastnik Kamil 
Zalewski (Slavia Ruda Śląska). 

– Co do nowych zawodników, to jestem 
pozytywnie zaskoczony. Podobała mi się 
dzisiaj postawa Kamila Zalewskiego, któ-
ry brał grę na siebie. Był jednym z wyróż-
niających się zawodników. Pozostali, któ-
rych chcieliśmy mieć w drużynie, warci 
byli sprowadzenia do nas – mówił trener 
„zielonych”.

Piast II Gliwice
Grunwald Ruda Śląska 0:2 (0:1)

Grunwald: Lamlih – Łęcki, Szpoton, 
Wolek, Szczypior – Włodarczyk, Ma-
ciongowski, Jagodziński, Ciołek – Kot 
(kpt), Zalewski 

Rezerwa: Soldak – Brzozowski, Sta-
nisławski, Dreszer, Kowalski, Szczy-
gieł, Nowicki

Trener: Jacek Bratek 

W ciągu ostatniego tygodnia swoje me-
cze kontrolne rozgrywały Slavia, Wawel 
i Urania.  Prawdziwe powody do zadowole-
nia na pewno ma sztab trenerski Slavii. 
Podopieczni trenera Piotrowicza strzelili 
podczas dwóch sparingów aż 11 bramek.

Slavia
W środę zawodnicy zagrali już drugi  

mecz derbowy podczas przygotowań do no-
wego sezonu. W meczu z Wawelem po 
pierwszych czterdziestu pięciu minutach za-
wodnicy trenera Piotrowicza  prowadzili już 
3:0. Na listę strzelców w tym meczu kolejno 
wpisywali się: Wawrzyczek, jeden z testo-
wanych zawodników, Lach, T. Rejmanow-
ski,  M. Rejmanowski i Gancarczyk.  

(23.07.) Slavia Ruda Śląska 
– Wawel Wirek 6:0 (3:0)

Kolejny sparing zawodnicy Slavii wy-
grali ze  Śląskiem Świętochłowice aż 5:1. 
W 17. minucie pierwszego gola strzelił M. 
Rejmanowski. Dziesięć minut później, po 
kolejnym celnym strzale M. Rejmanow-
skiego, było już 2:0. W 42. minucie świet-

Piłka nożna – sparingi

W rytmie przygotowań
ne podanie Kowalika ze środka pola wy-
korzystał zawodnik testowany. Piłkarze 
schodzili na przerwę z wynikiem 3:0. 
W drugiej połowie niebezpiecznie zaata-
kowali goście i już w 52. minucie zdołali 
strzelić gola honorowego. Sześć minut 
później odpowiedzieli rudzianie. Bramkę 
na 4:1 zdobył Piwczyk. Końcowy wynik 
ustalił Lach strzelając ładnego gola po po-
daniu T. Rejmanowskiego.

(25.07.) Slavia Ruda Śląska 
– Śląsk Świętochłowice 5:1 (3:0)

Wawel
Na pewno nie miał po środowym meczu 

powodów do świętowania trener Jarosław 
Zajdel. Duża porażka ze Slavią nie była 
dobrym prognostykiem.

– Ten mecz był szkołą życia dla tych 
młodych piłkarzy, którzy dzisiaj wystąpili  
– mówił po meczu Jarosław Zajdel, trener 
Wawelu. – W pierwszej połowie mecz z na-
szej strony jeszcze jakoś wyglądał. Nieste-
ty, w drugiej części gry coś się posypało –  
dodał.

Mecz Slavii z Wawelem obfi tował w wiele goli.

Zapasy

Dwóch zawodników ZKS SLAVIA Ru-
da Śląska znalazło się w składzie reprezen-
tacji Polski w zapasach w stylu wolnym na 
zawody „Golden Grand Prix”. Ten bardzo 
prestiżowy turniej odbył się w dniach 25-
27.07.2014 w stolicy Azerbejdżanu – Ba-
ku.

Andrzej Sokalski  bronił barw naszego 
kraju w kategorii do 74 kg, natomiast Ka-
mil Wojciechowski w kategorii do 97 kg. 
Mimo że zapaśnicy Slavii nie zdołali zdo-
być medali, to sam fakt występu w tak pre-
stiżowym turnieju na świecie jest nie lada 
wyróżnieniem.

Presti żowe starty

Zapaśnicy wzięli udział w presti żowym turnieju.

W drugim sparingu, który odbył się 
w piątek, zawodnicy Wawelu zremisowali 
z drużyną MKS Zabrze-Kończyce. Gola 
na wagę remisu zdobył Maciejok, świetnie 
wykorzystując rzut wolny.

(25.07.) 
MKS Zabrze-Kończyce 
– Wawel Wirek 1:1 (1:1)

Urania
W środę kolejny sparing 

kochłowiczan nie skończył 
się szczęśliwie dla podopiecz-
nych trenera Mikusza.  W wy-
jazdowym meczu z Unią Ka-
lety zawodnicy Uranii prze-
grali 2:0. W środę  zespół 
z Rudy Śląskiej, który miał 
w składzie dwóch testowa-
nych zawodników, schodził 
na przerwę z bezbramkowym 
remisem. W drugiej połowie 
brak skuteczności rudzian 
i dwie dobre akcje gospoda-
rzy zaowocowały dwiema 
straconymi bramkami. 

(23.07.) Unia Kalety 
– Urania Ruda Śląska 

2:0 (0:0)
O wiele lepiej zaprezentowali się pod-

opieczni trenera Mikusza z drużyną 
Gwiazdy Chudów. Kochłowiczanie wy-
grali ten mecz 3:0. Dwie bramki dla ru-
dzian w tym meczu strzelił Musiał a jedno 
trafi enie zanotował Kornas.

(26.07.) Gwiazda Chudów 
– Urania Ruda Śląska 0:3(0:2) 

Maciej Białdyga znowu jednym z naj-
lepszych! Podczas ostatnich Mistrzostw 
Świata w wędkarstwie rudzianin drużyno-
wo zdobył złoty medal, zaś indywidualnie 
zajął miejsce trzecie. W zawodach zorga-
nizowanych w Assen w Holandii udział 
wzięły drużyny z 17 krajów, po pięciu za-
wodników z każdej. Maciej Białdyga star-
tował w kategorii młodzieżowej U-23. – 
To mój ostatni rok w tej kategorii. Ten 
sukces jest wspaniałym zwieńczeniem do-
tychczasowych osiągnięć – podkreśla Ma-
ciej.  Do najważniejszych osiągnięć w ka-
rierze sportowej młodego rudzianina nale-
ży m.in. trzykrotny tytuł Mistrza Polski 
w wędkarstwie spławikowym. – Ten rok 
był zdecydowanie najlepszym w mojej ka-
rierze. Zdobyłem mistrzostwo Polski oraz 

Międzynarodowy sukces!

dwa medale – jeden drużynowy, drugi in-
dywidualny  podczas mistrzostw świata – 
podkreśla Maciej. 

Wędkarstwo

Maciej Białdyga indywidualnie stanął na trzecim 
stopniu podium. Foto: arch.
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