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

tel. 
731-35-35-35 Najtańsze kredyty 

gotówkowe!

KREDYT 

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

Zadzwoń albo 
napisz SMS-a
o treści TAK

668-447-277
ODDZWONIMY

Dojeżdżamy 
do Klienta
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,,Wiadomości Rudzkie” grają po śląsku! 

KUP PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI!
www.wiadomoscirudzkie.pl

kg

Wybory 
Miss Wakacji 2016 
rozstrzygnięte! Więcej str. 11

DYŻUR REDAKTORA

tel. 503-590-069
magdalena.szewczyk@wiadomoscirudzkie.pl

Magdalena 
Buchta

ZBIERAMY 
KREW 

DLA POLSKI

Ruda Śląska – Bykowina, 
ul. Górnośląska 13

 w dniu 20.08.2016 r.
w godz. 10.00-14.00

ZACHĘCAMY!!!
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BYKOWINA

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  pełna oferta www.intermarche.pl | Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13  
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• WĘDZONA DYMEM OLCHOWO-BUKOWYM
• 100 KG SZYNKI POWSTAŁO 
Z 115 KG MIĘSA WIEPRZOWEGO

• WĘDZONA DYMEM OLCHOWO-BUKOWYM
• 100 KG SZYNKI POWSTAŁO 
Z 115 KG MIĘSA WIEPRZOWEGO

PIWO  ŻUBR, 6 x 0,5 l 

OLEJ 
RZEPAKOWY
1 L

349
szt.

1199
6-pack

ZESZYTY
TEMATYCZNE
A5
60 KARTEK

079
szt.

129
szt.

KAWA 
ROZPUSZCZALNA

NESCAFE, 200 g

1439
szt.

460 zł TANIEJ
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RODZINNE DOMY DZIECKA

Nowy dom dla niezwykłej rodziny
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– Placówka opiekuńczo-wychowawcza 
typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka 
nr 3 od 2004 roku funkcjonowała w pry-
watnym budynku wynajmowanym przez 
miasto w dzielnicy Godula. Ze względu na 
pogarszający się stan techniczny budyn-
ku, spowodowany m.in. brakiem ocieple-
nia oraz przemarzaniem ścian zewnętrz-
nych, budynek ten wymagał poważnych 
nakładów fi nansowych. Ponieważ nie by-
ło możliwości inwestowania środków sa-
morządowych w prywatną własność, 
przeniesienie placówki do innego budyn-
ku, którego miasto byłoby właścicielem, 
planowano od dłuższego czasu – wyjaśnia 
Krystian Morys, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie 
Śląskiej. – Budynek przy ul. Lecha 10 
z racji swojego położenia i otoczenia, 

Rodzinny Dom Dziecka nr 3 przeniósł się na Wirek.

a także obszernego przyległego do niego 
terenu i dużej ilości zieleni, uznano za od-
powiedni dla Rodzinnego Domu Dziecka 
nr 3 – argumentuje.

W nowym budynku zamieszkało ośmioro 
dzieci wraz z opiekunami. Jest on dwukon-
dygnacyjny, częściowo podpiwniczony oraz 
jest budynkiem miejskim, zarządzanym 
przez MPGM (obecnie MPGM TBS Sp. z 
o.o.), co dało możliwość miastu wyremon-
towania obiektu oraz przygotowania go do 
zamieszkania przez rodzinę. – W piwnicy 
przewidziano miejsce na pralnię oraz po-
mieszczenia magazynowo-gospodarcze. Na 
parterze znajdują się: kuchnia, duży salon z 
wyjściem na taras, z miejscem do spożywa-
nia wspólnych posiłków i miejscem do wy-
poczynku i oglądania telewizji, toaleta oraz 
pomieszczenia do prac biurowo-administra-

Podopieczni Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 mają nowy dom – tym razem mieszkalny. Niedawno zakończono 
remont nowej siedziby dla ośmiorga podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 oraz ich opiekunów. Wy-
chowankowie zamieszkali w domu przy ul. Lecha 10, wyprowadzając się równocześnie z dotychczasowego do-
mu w Goduli, którego stan pozostawia wiele do życzenia. 

cyjnych, odpoczynku i łazienka dla opieku-
nów. Na piętrze znajduje się pięć pokoi dla 
wychowanków,  oddzielne łazienki dla 
chłopców i dziewcząt oraz garderoba do 
przechowywania odzieży i obuwia. Dzieci 
mają w swoich pokojach łóżka, szafy, biurka 
i krzesła oraz półki na rzeczy osobiste i pa-
miątki, a najmłodsze z nich na zabawki 
i pluszaki – wylicza Krystian Morys. 

Remont planowano już od 2014 roku, 
a 3 września, po przeprowadzeniu przetargu 
wyłoniony wykonawca prac mógł je rozpo-
cząć. Przebudowa trwała do czerwca br., 
a było tego sporo. Między innymi częścio-
wo rozebrano ściany i postawiono nowe, 
wymieniono wszystkie drzwi i okna, za-
montowano nowe instalacje (wodociągową, 
kanalizacyjną, elektryczną, centralnego 
ogrzewania oraz podłączono budynek do 

sieci ciepłowniczej), położono nowe po-
sadzki i podłogi, wyremontowano dach, ko-
miny i elewację zewnętrzną, a także ocie-
plono budynek oraz uporządkowano teren 
dookoła domu – w tym m.in. naprawiono 
płot i zamontowano nową bramę wjazdową. 
Dookoła znajduje się także duży ogród 
z miejscem do zabaw. – Projektując przebu-
dowę zwracano uwagę na takie zagospoda-

Bo to właśnie tutaj wiele potrzebujących 
wsparcia czy bezdomnych kobiet „wyszło 
na prostą”. I tak w Domu Samotnej Matki 
w Rudzie przy ul. Kolei 7 dzieje się od bli-
sko 20 lat. Obecnie przebywa w nim 15 pań 
oraz 17 dzieci. Znaleźli oni swój drugi dom, 
a w nim nocleg, zajęcia, posiłki, a przede 
wszystkim – dobre słowo i wsparcie. Teraz 
czas spędzony w ośrodku stanie się jeszcze 
przyjemniejszy, bo budynek wewnątrz zo-
stanie kompleksowo wyremontowany. 
Wszystko to dzięki ludziom dobrego serca 
– remont postanowiła przeprowadzić i sfi -
nansować fi rma OBI pod okiem znanego 
architekta Hernana Gomeza. A pomieszczeń 

do remontu jest sporo. W Domu Samotnej 
Matki znajduje się pięć pokoi mieszkalnych, 
kuchnia, trzy łazienki, świetlica oraz po-
mieszczenia gospodarcze. – Znaleźliśmy lu-
dzi dobrej woli, którzy zasponsorowali nam 
remont, bo sami nie bylibyśmy w stanie go 
wykonać – podkreśla Henryk Kupka, prezes  
oddziału rejonowego Polskiego Czerwone-
go Krzyża w Chorzowie, pod który podlega 
rudzki ośrodek. 

Remont trwa od kilku tygodni, a w pla-
nach są m.in. prace tynkarskie, malowanie 
ścian i położenie kafelek, wymiana podłóg, 
a także okien. Ponadto do każdego pomiesz-
czenia zakupiony zostanie nowy sprzęt. Ca-

łość prac ma potrwać ok. pół roku. – Cieszy-
my się z każdego wsparcia – czy to małego, 
czy to dużego. A dzięki tej pomocy Dom Sa-
motnej Matki zostanie dostosowany do eu-
ropejskich standardów – mówi Henryk 
Kupka. 

W ostatnich latach w ośrodku udało się 
wyremontować dach, teraz przyszedł czas 
na jego wnętrze. Pozostaje jeszcze kwestia 
elewacji. – Szukamy sponsorów, którzy 
chcieliby ją także wyremontować – zapo-
wiada prezes chorzowskiego oddziału 
PCK.

Dom Samotnej Matki w Rudzie istnieje 
od 1997 roku, kiedy to budynek został 

przekazany PCK przez jedną z mieszkanek 
Rudy Śląskiej. Trafi ają tu m.in. kobiety bez 
dachu nad głową lub będące ofi arami prze-
mocy. Jak każdy dom, ten w Rudzie rządzi 
się pewnymi zasadami. – Dopóki panie nie 
mają gdzie iść, nikogo nie wystawiamy za 
bramę. Jesteśmy Polskim Czerwonym 

rowanie budynku i jego otoczenia, aby prze-
bywające w nim dzieci miały odpowiednie 
warunki do rozwoju, nauki i wypoczynku 
– reasumuje Krystian Morys.

Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej funk-
cjonują trzy Rodzinne Domy Dziecka, które 
są alternatywą wobec domów dziecka. Dwa 
z nich powstały w 1981 roku, natomiast ostat-
ni utworzono w 2004 roku.  Joanna Oreł

DOM SAMOTNEJ MATKI

Prezent od serca
Dla wielu z nich jest to jedyny dom, schronienie i możliwość wsparcia. Teraz będzie on jeszcze bardziej przytul-
ny, bo zostanie odnowiony oraz kompleksowo wyposażony. Trwa remont Domu Samotnej Matki w Rudzie. Jego 
wnętrze zmieni się diametralnie, a wszystko to dla mieszkanek domu, ich dzieci oraz personelu, którzy codzien-
nie walczą o lepsze jutro. 

Krzyżem i jesteśmy właśnie od tego, aby 
pomagać. Niemniej jednak nasze miesz-
kanki muszą trzymać się regulaminu – ak-
tywizują się przez zajęcia tutaj, a także 
chodzą do pracy bądź szkoły i wychowują 
dzieci – wyjaśnia Henryk Kupka. 

Joanna Oreł

Henryk Kupka wraz z jednym z podopiecznych 
w trakcie wizyty w remontowanych pomieszczeniach.
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REKLAMA

* D O T YC Z Y  W Y B R A N YC H  M O D E L I

ul. Górnośląska 16, 41-705 Ruda Śląska 

tel. 533-945-257 
CZYNNE: pon.-pt. 10.00-18.00,

sob. 9.00-13.00

50% RABATU
na oprawy*

www.opti calserwis.pl
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REKLAMA

PIELGRZYMKA

Pielgrzymują do Francji,  
przystanęli w Rudzie Śląskiej
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Na zajęcia można przychodzić także z wnukami.

Na�początku�sierpnia�ze�Wspólnoty�Betlejem�w�Jaworznie�wyruszyła�piesza�pielgrzymka,�któ-
rej�celem�jest�francuskie�miasto�Lisieux�–�miejsce,�w�którym�spoczywają�relikwie�św.�Teresy�
od�Dzieciątka�Jezus.�Stowarzyszenie�skupia�ludzi,�którzy�zmagają�się�z�życiowymi�problema-
mi,�a�przede�wszystkim�nałogiem�związanym�z�alkoholem.�Stąd�jednym�z�przystanków�na�tej�
ważnej�trasie�musiała�być�parafia�św.�Andrzeja�Boboli�w�Wirku,�w�której�uzależnieni�od�alko-
holu�znajdują�wsparcie�oraz�schronienie.

– Z racji tego, że niedawno gościliśmy relikwie św. 
Teresy, która jest naszą patronką, postanowiliśmy wyru-
szyć za relikwiami. Najpierw trafiły one na Światowe 
Dni Młodzieży, a teraz wracają do Francji. Tak zrodził 
się pomysł, by podążać za naszą patronką – mówił Ma-
rek Marzec, podopieczny wspólnoty i jeden z pielgrzy-
mów. – Chcemy się modlić, podziękować za Światowe 
Dni Młodzieży i prosić o pokój na świecie. Jesteśmy 
wdzięczni, że mogliśmy się zatrzymać tu, w Rudzie Ślą-
skiej, przespać noc i posilić się – dodał.

– Pielgrzymowanie to dla nas tradycja od 2005 roku, 
kiedy zmarł papież. W naszym domu mieszka 20 osób 
bezdomnych, które raz na jakiś czas wyruszają w stronę 
konkretnego celu. Natomiast dzięki uprzejmości takich 
osób jak mój przyjaciel, ks. proboszcz Piotr Wenzel, mo-
żemy zatrzymać się i odpocząć od wędrówki – tłumaczył 
ks. Mirek Tosza, opiekun Wspólnoty Betlejem oraz ko-
ordynator wyprawy. – Zauważyliśmy, że osoby bezdom-
ne po powrocie z dalekich pielgrzymek zupełnie inaczej 
funkcjonują – nagle zaczynają sobie nieźle radzić. 
Zmierzenie się z taką wyprawą powoduje, że takie osoby 
zaczynają w siebie wierzyć – zaznacza ks. Mirek.

Warto wspomnieć, że jednym z pielgrzymów jest 
także rudzianin, który wyjątkowo cieszył się ze spo-
tkania z ks. Piotrem. – Do Francji idzie pan Roman, 
z którym spotkałem się jakiś czas temu. Dziesięć razy 
trafił do szpitala w Bielszowicach na tzw. detoks – le-
karze powiedzieli, że nie ma szans, by mu pomóc. 
W tym momencie nasze drogi się połączyły, Roman 
trafił do naszej parafii, a Pan Bóg pomógł mu wyjść 
z nałogu. Teraz jest jednym z liderów grupy pielgrzym-
kowej we Wspólnocie Betlejem – opowiada ks. Piotr 
Wenzel, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli. 
– Cieszę się, że dzięki takim wizytom nasze probostwo 
tętni życiem – dodał.

Dla ks. Piotra takie spotkanie było wzruszające także 
pod innym względem – jego były podopieczny, by wy-
razić swoją wdzięczność, ofiarował księdzu Pismo 
Święte, które zabrał w podróż do Rzymu, przybijając 
w nim pieczątki podczas każdego postoju. Goście wi-
reckiej parafii, po wspólnej modlitwie i posiłku, opuści-
li ks. Piotra, by wyruszyć w dalszą podróż. Pielgrzymi 
przejdą dziennie średnio po 30 km, a wędrówka potrwa 
ok. dwóch miesięcy.

Magdalena Buchta

Pielgrzymi wraz z ks. Mirkiem oraz ks. proboszczem Piotrem Wenzelem.
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„Zgodnie z teorią potrzeb Maslowa, aby myśleć o po-
trzebach wyższego rzędu należy najpierw zaspokoić po-
trzeby podstawowe” – to motto działającego w Rudzie 
Śląskiej stowarzyszenia Pro Ethica. Organizacja stawia 
przede wszystkim na zdrowie, dlatego już teraz zapra-
sza na zajęcia związane z aktywnością fizyczną. Od 
września uruchomione zostaną grupy gimnastyki zdro-
wotnej, które prowadzone będą przez wykwalifikowa-
nych i doświadczonych instruktorów, a także zajęcia  
z ruchu zdrowotnego, tańca i choreografii. – Rozważny 
ruch przy muzyce, w grupie osób w podobnym wieku 
pomaga zachować dobrą kondycję zdrowotną, elastycz-
ność, pozytywnie wpływa na nastrój, dodaje entuzjazmu 
i pewności siebie – zachęca Anna Nawrot, prezes stowa-
rzyszenia Pro Ethica.

To jednak nie wszystko. Seniorzy mogą uczestniczyć 
w zajęciach także ze swoimi wnukami. W tym celu 
stworzono Klub Babci, Dziadka i Wnusia. Spotkania od-
bywają się raz w tygodniu, podczas których 2-, 3- i 4-lat-
ki mogą bawić się pod okiem pedagoga, natomiast 

SENIORZY

Odpoczynek od wakacji
Stowarzyszenie� Pro� Ethica� od�września� po� raz� kolejny� pozwoli� emerytom� „odpocząć”� od�
wakacji.�25�sierpnia�ruszają�zapisy�na�nowe�zajęcia.�W�zbliżającym�się�roku�szkolnym�będą�
organizowane�zarówno�w�Centrum�Inicjatyw�Społecznych�Stara�Bykowina�jak�i�w�Filii�nr�18�
Miejskiej�Biblioteki�Publicznej�w�Halembie.

dziadkowie mają okazję poznać nowe zabawy i sposoby 
spędzania czasu z dziećmi. Oprócz tego Pro Ethica dba 
o to, by seniorzy stale rozwijali swoje pasje, tworząc 
grupy skupiające się na rękodziele, sztuce, teatrze, wo-
kalistyce, ogrodnictwie, czy językach obcych. Natomiast 
ci mniej skomputeryzowani mogą doszkolić się z obsłu-
gi komputera. W środowe przedpołudnia spotyka  
się też grupa Perfekcyjnych Pań Domu, które wspólnie 
gotują, dekorują dania i stół. Grupa jest otwarta oraz chęt-
nie zaprasza do swego grona osoby starsze, które potrze-
bują towarzystwa. 

Wszystkie zajęcia dla seniorów są bezpłatne, bo dofi-
nansowane zostały z rządowego Programu Aktywności 
Społecznej dla Osób Starszych. Od 25 sierpnia w Filii 
nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Halembie 
i w Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina 
będzie można złożyć deklarację chęci uczestnictwa 
w zajęciach. Organizatorzy po otrzymaniu tych deklara-
cji utworzą grupy, harmonogram i poinformują osoby 
zainteresowane o godzinach zajęć. MB



To już trzeci etap prac nad elewacją kościoła.
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Kościół parafi i pw. św. Pawła Apostoła w Nowym Bytomiu nabiera nowego blasku. Budynek przechodzi właśnie kolejny etap prac renowacyjnych, które 
mają poprawić wygląd monumentalnej świątyni od strony elewacji. Mieszkańcy natomiast zastanawiają się, jaki zakres prac zostanie wykonany podczas 
remontu.
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Drugie życie kościelnej elewacji | NOWY BYTOM

– Obecnie przy kościele postawione 
jest rusztowanie. Chcielibyśmy wie-
dzieć co zostanie zrobione i jak długo 
potrwa remont? – zastanawia się pan 
Piotr, jeden z mieszkańców Nowego 
Bytomia.

Remont elewacji zewnętrznych ko-
ścioła pw. św. Pawła prowadzony jest 
od 2011 roku. Od tego czasu wykona-
no remont fasady obiektu oraz wieży 
wraz z miedzianymi kopułami, a tak-
że, w latach 2014 – 2015 remont czę-
ści bocznej wieży wraz z elewacją od 
strony północnej. – Obecnie prowa-
dzone są prace remontowe przy elewa-
cji południowej. Prace remontowe 
polegają na oczyszczeniu elewacji ze-
wnętrznej obiektu przy użyciu technik 
ściernych i chemicznych, odbiciu 
uszkodzonych tynków, założeniu no-
wych tynków szlachetnych wraz z ich 
gruntowaniem i wzmocnieniem oraz 

odtworzeniem de-
tali rzeźbiarskich 
i architektonicz-
nych występują-
cych na elewacji 
– wyjaśnia Marta 
L i p - K o r n a t k a 
z Biura Miejskie-
go Konserwatora 
Zabytków w Ru-
dzie Śląskiej. 

Kiedy może-
my spodziewać się ich zakończenia? 
– Specyfi ka wykonywanych robót, 
która uniemożliwia prowadzenie ich 
w bardzo niskich temperaturach, po-
zwala przypuszczać, że prace remon-
towe zostaną ukończone późną jesie-
nią, jednak nie posiadamy szczegó-
łowych danych – zapowiada Marta 
Lip-Kornatka.

Magdalena Buchta

REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

Miejsce historii bez respektu | ORZEGÓW

Mieszkańcy skarżą się na brak porządku przy ul. Hlonda.

Przy ul. Hlonda 18 od lat dumnie 
widnieje godło Rzeczpospolitej Pol-
skiej ozdobione kwietnikiem. Nieste-
ty, część okolicznych mieszkańców 
nie jest w stanie uszanować miejsca 
kultu. Orzegowianie mają dosyć ta-
kich zachowań. – Okolice przy pomni-
ku stały się miejscem spożycia alko-
holu, nasiadówek i hałasów, często do 
późnych godzin nocnych. Po wszyst-
kim zostają śmieci, szpecące 
i bezczeszczące godło Polski – to 
skandal! – żali się jeden z mieszkań-
ców Orzegowa w rozmowie telefo-
nicznej. – Dodatkowo, co jest już nie-

dopuszczalne, niektórzy puszczają tu 
psy, które załatwiają swoje potrzeby 
– dodaje.

W sprawie tej skontaktowaliśmy się 
z rudzkimi strażnikami. Okazuje się, 
że miejsce to jest często odwiedzane 
przez mundurowych. – W rejonie 
wskazanego obiektu funkcjonuje system 
monitoringu miejskiego. W przypadku 
ujawnienia przez operatora takich zda-
rzeń, na miejsce niezwłocznie wysyłany 
jest patrol celem przywrócenia należy-
tego porządku prawnego oraz pocią-
gnięcia do odpowiedzialności spraw-
ców czynów zabronionych – tłumaczy 

Hałasy, libacje, porozrzucane śmieci w miejscach publicznych mogą być niezwykle uciążliwe. 
Co jednak, jeśli takie zachowania występują w miejscu kultu historycznego? – Takie wykro-
czenia powinny być podwójnie karane – mówią mieszkańcy ul. Hlonda w Orzegowie, gdzie 
o spokój od jakiegoś czasu trudno.
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Krzysztof Piekarz, komendant Straży 
Miejskiej w Rudzie Śląskiej. 

Okazuje się, że dzięki monitoringo-
wi od początku roku do lipca ujawnio-
no w tym miejscu 11 wykroczeń, które 
w siedmiu przypadkach zakończyły 
się mandatem, w trzech – upomnie-
niem, zaś w dwóch – wnioskiem do 
Sądu Rejonowego o ukaranie. – Nie-
zależnie od ujawnionych wykroczeń 
teren ten objęty jest prewencyjnym 
nadzorem służb patrolowo-interwen-
cyjnych – podkreśla Krzysztof Pie-
karz.

 Magdalena Buchta

W 2016 roku miasto przyznało na 
wykonanie remontu południowej 

elewacji świątyni kwotę 
w wysokości 80 tys. zł, natomiast 
we wniosku o udzielenie dotacji 

koszt całkowity prac został 
oszacowany na kwotę 300 tys. zł. 

Resztę pieniędzy musi dołożyć 
właściciel obiektu.
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Nowy sezon artystyczny w MCK, czyli kolejny sezon nowości
KULTURA

Sezon 2015/2016 w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty obfi tował w wiele atrak-
cji repertuarowych i edukacyjnych. Na scenie MCK wystąpili między innymi:  Irena Santor, 
Anna Dymna, Piotr Bałtroczyk, Grzegorz Poloczek, Michał Bajor, Kabaret pod Wyrwigroszem, 
Wojciech Cejrowski, zespoły Oberschlesien i Kortez, Stanisław Soyka, czy Grzegorz Turnau. 
Odbyły się kolejne edycje popularnych imprez cyklicznych, jak „Hanysy”, współorganizowane 
ze Stowarzyszeniem „In-nI”  spotkania Ludzi Gór – Lawiny, czy Rudzki Festi wal Kultury Mło-
dzieży Szkolnej. Co ważne – kolejny sezon artystyczny szykuje się równie ciekawie.

Ubiegły sezon był także czasem wpro-
wadzenia wielu nowych projektów, takich 
jak szczególnie lubiane przez mieszkań-
ców Ogrody Śniadaniowe, Kino Letnie, 
nowatorski Taniec Ruda, czy też bijąca 
wszelkie rekordy pod względem liczby wi-
dzów Noc Teatru w Mieście bez Teatru 
(w ramach Metropolitalnej Nocy Teatrów). 
MCK nawiązał współpracę z wieloma in-
stytucjami artystycznymi, dzięki czemu 
w Rudzie Śląskiej kilkukrotnie prezento-
wane były spektakle dyplomowe studen-
tów Państwowej Wyższej Szkoły Teatral-
nej z Krakowie, Szkoły Aktorskiej Teatru 
Śląskiego oraz produkcje Chorzowskiego 
Centrum Kultury.

Szczególną uwagę warto zwrócić na 
Krakowski Salon Poezji, który zainaugu-
rowała w Rudzie Śląskiej pomysłodaw-
czyni idei salonów, znana i ceniona aktor-
ka i zaangażowany społecznik – Anna 
Dymna. Spotkania z poezją w ramach Kra-
kowskiego Salonu Poezji odbywały się 
cyklicznie na scenie MCK (raz w miesią-
cu) w niedzielę o godz. 12 w formie ka-
wiarenki literackiej. W ramach salonów 
poezję prezentowali znani aktorzy z towa-
rzyszeniem muzyków.

W minionym sezonie realizowana była 
także współpraca międzynarodowa: pol-
sko-rosyjska i polsko-litewska wymiany 
młodzieży (MCK jako współorganizator, 
partner organizacji pozarządowych). W ra-
mach współpracy MCK współprodukował 
spektakl w projekcie „Cisza”, który skie-
rowany był do osób głuchoniemych i nie-
dosłyszących. Szczególnie istotnym celem 
było zaproszenie do współpracy różnych 
grup mieszkańców. Wynikiem tych dzia-

łań jest Klub Seniora, Klub Ma-
my i Dziecka, Klub Dziennika-
rza czy też grupa dorosłych ak-
torów-amatorów działająca pod 
nazwą Konfraternia Miłośników 
Zacnej Sztuki Scenicznej.

W ramach pozyskania nowej 
publiczności rozpoczęto reali-
zację programów JazzRuda, 
Otwarta Scena Muzyczna pre-
zentująca młode zespoły mu-
zyczne,  czy cykl „Teater po 
naszymu”, w ramach którego 
wystawiane są przedstawienia 
w gwarze śląskiej. Szczególnie 
ważną wartością w działaniach 
MCK jest współpraca z innymi 
instytucjami, osobami prywat-
nymi, sponsorami, czy też organizacjami 
pozarządowymi. Dzięki tym relacjom 
udało się zrealizować szereg działań, 
m.in. kurs dla seniorów z zakresu obsługi 
komputera, kurs tańca towarzyskiego, czy 
też wspaniale przyjęte Rudzkie Jasełka.

MCK konsekwentnie wdraża i realizu-
je koncepcję „domu społecznego”, anga-
żując się w działania na rzecz lokalnej spo-
łeczności i realizując jej pomysły (jak cho-
ciażby I Ogólnopolski Konwent Gier i Fan-
tastyki Ruda Mithrilu, który odbył się 
w styczniu 2016 roku czy cykliczne spo-
tkania z grami i fantastyką w czwartkowe 
popołudnia). Działania partycypacyjne 
rozpoczęte zostały w ramach projektu 
Akademia Lidera Kultury, którego celem 
było przygotowanie grupy aktywnej mło-
dzieży do realizacji ich pierwszych autor-
skich projektów społeczno-kulturalnych. 
Projekt ten przyniósł świetne rezultaty tak-

Katarzyna Furmaniuk od ponad roku jest dyrektorką Miejskiego Centrum 
Kultury w Nowym Bytomiu. Ten rok był szeregiem zmian, a kolejne szykują się 
w zbliżających się miesiącach.

– Czego jeszcze możemy spodziewać się w nowym sezonie?
– Przede wszystkim stawiamy na kontynuację nowości, które zainicjowali-

śmy w ubiegłym sezonie, a które spotkały się z zainteresowaniem widzów. Już 
18 września, w niedzielę o godz. 12, zapraszamy na spotkanie z poezją Wisławy 
Szymborskiej w wykonaniu znanego aktora scen śląskich Bernarda Krawczyka 

przy akompaniamencie wybitnego muzyka i kompozytora Pawła 
Steczka w ramach Krakowskiego Salonu Poezji. Po raz drugi 
weźmiemy udział w Metropolitalnej Nocy Teatrów, w ramach 
której na scenie wystawione zostaną się m.in. dzieła Szekspira, 
Osieckiej, Mickiewicza, odbędą się warsztaty aktorskie oraz Raj-
za po Kaufhausie, czyli parateatralny spacer po dzielnicy Kau-
fhaus.

– Ale MCK otwiera się także na inne instytucje oraz grupy 
społeczne...

– Kontynuowana będzie współpraca z Chorzowskim Centrum 
Kultury, Państwową Wyższą Szkołą Teatralną w Krakowie i Szko-
łą Aktorską Teatru Śląskiego. Realizując misję promocji młodych 
artystów kontynuować będziemy koncerty w ramach Otwartej 
Sceny Muzycznej. Na najbliższy spektakl w gwarze pt. „Rajcula 
warzy” zapraszamy już 26 listopada.  W MCK gościć będziemy 
Edytę Geppert, Kabaret Młodych Panów, Damiana Holeckiego 

czy Wojciecha Cejrowskiego. Wielbiciele koncertów operetkowych czy kome-
dii teatralnych także nie będą zawiedzeni. Tym drugim już dziś polecam spek-
takl „Co Pan tu robi?” w gwiazdorskiej obsadzie, 8 listopada. Nie zapominamy 
także o najmłodszych widzach i spektaklach dla nich. 

– A co będzie absolutną nowością, a zarazem hitem?
– Dumą napawa nas fakt, że po raz pierwszy odbędzie się u nas koncert w ra-

mach Międzynarodowego Festiwalu Drum Fest. Na scenie MCK zaprezentuje 
się Rick Latham Trio. Rick Latham to jeden z najbardziej wziętych sesyjnych 
i koncertowych perkusistów w USA, uznany artysta solowy, kompozytor, autor, 
wykładowca i guru perkusji. Bogata będzie także nasza oferta edukacyjna –  
oprócz znanych już wszystkim rudzianom grup twórczych funkcjonujących 
w MCK od lat, pojawią się nowe zajęcia –  umuzykalniające dla najmłodszych, 
teatralne dla dorosłych. Kontynuowany będzie także cykl warsztatów artystycz-
nych dla dzieci i ich opiekunów „Pobudka Małego Artysty” – najbliższa, listo-
padowa edycja będzie gratką dla małych pasjonatów śpiewu. Nowością w na-
szej ofercie edukacyjnej, skierowaną do osób w każdym wieku, będzie cykl 
wykładów „Od FaceBoga do Facebooka”, prowadzony przez Marię Wolny, któ-
ra zabierze swoich słuchaczy w podroż po największych religiach światach. 
Jesienią planujemy także  rozpoczęcie spotkań z historią sztuki w ramach cyklu 
„Historia jednego obrazu”, który prowadzić będzie Alicja Janek. Nie sposób 
wymienić wszystkiego, czym chcemy Państwa zainteresować, więc zachęcam 
do śledzenia naszego facebookowego profi lu i strony www.mckrudasl.pl oraz 
kontaktu telefonicznego czy osobistego z zespołem MCK.  

Jedną z największych nowości w MCK 
było otwarcie Krakowskiego Salonu Poezji.
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– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

– bez BIK-u

konsolidacje oddłużenia
także z komornikiem

Ruda Śląska tel. 690-878-872

– bez wpłaty własnej

Ruda Śląska tel. 690-878-872
CHWILÓWKI

że w zakresie rozwoju wolontariatu w ra-
mach działań MCK. Obecnie grupa wo-
lontariuszy liczy ok. 40 osób w różny spo-
sób angażujących się w działania organi-
zacji.

Zespołowi rudzkiej instytucji udało się 
także pozyskać dofi nansowanie z Narodo-
wego Centrum Kultury, w ramach progra-
mu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 
2016”. W toku jego realizacji przeprowa-
dzone zostały warsztaty  z mieszkańcami 
Rudy Śląskiej, na podstawie których opra-
cowano diagnozę potrzeb kulturalnych 
(dostępna na stronie www.mckrudasl,pl) 
i przeprowadzono konkurs na inicjatywy 
lokalnej społeczności. Rudzianie złożyli 
16 wniosków – kart pomysłu, z czego pięć 
zostało pozytywnie zaopiniowanych i bę-
dzie realizowanych w terminie od 1 sierp-
nia do 21 listopada bieżącego roku. 

MCK

REKLAMA



Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja 
Twojego malucha

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

www.wiadomoscirudzkie.pl WOKÓŁ NAS |17.08.20166

REKLAMA

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Pola Dawid
córka Steni i Piotra

ur. 5.08. (2420 g i 49 cm)

Gloria Pośpieszczyk
córka Aliny i Michała

ur. 5.08. (3320 g i 51 cm)

Julia Wojciechowska
córka Sandry i Macieja

ur. 7. 08. (3246 g i 53 cm)

Laura Pawełek
córka Wiolety i Ireneusza
ur. 8.08. (3200 g i 54 cm)

Milena i Aleksandra Wyszyńskie
córki Katarzyny i Tomasza

ur. 2.08. (2056 g i 46 cm, 2000 g i 45 cm)

Dawid Orawczak
syn Sylwii i Wiesława 

ur. 21.07. (1950 g i 49 cm)

Olivier Nowak
syn Marioli i Tomasza

ur. 8.07. (2110 g i 51 cm)

Franciszek Nemś
syn Małgorzaty i Wojciecha
ur. 6.08. (3450 g i 55 cm)

Natalia Król
córka Anny i Tomasza

ur. 2.08. (2850 g i 53 cm)

– W jaki sposób w młodych 
zaszczepia się harcerskiego du-
cha?

– Obserwujemy, że harcerstwo 
często przekazywane jest z poko-
lenia na pokolenie. Np. nasz ko-
mendant ma żonę harcerkę i dzie-
ci, które przystąpiły do naszych 
szeregów. Rodzice od najmłod-
szych lat wpajają harcerskie za-
sady, które zostają w sercach na 
całe życie. Zlot to fajna okazja do 
tego, by powspominać lata spę-
dzone w hufcu. Na imprezę za-
prosiliśmy również harcerzy – 
seniorów, którzy ciągle spotykają 
się we własnym gronie, a teraz 
będą mogli wrócić na chwilę do 
Kuźnicy. 

– Czym dla harcerzy są co-
roczne spotkania w Kuźnicy?

– Obóz harcerski to podsumo-
wanie całorocznej pracy, przypo-

HARCERSTWO

50 lat w Kuźnicy – harcerze świętują 
jubileusz swojego ośrodka

Od 50 lat jest miejscem harcerskich wypraw i obozów. Ośrodek obozowo-biwakowy w Kuźnicy Brzeźnickiej, którym zarządza 
Hufi ec ZHP Ruda Śląska, w tym roku obchodzi wyjątkowy jubileusz. Z tej okazji w sobotę, 27 sierpnia, odbędzie się uroczysty 
zlot przyjaciół rudzkiego hufca, a dla uczestników przygotowanych zostanie mnóstwo atrakcji. O harcerstwie w Rudzie Ślą-
skiej rozmawiamy z Moniką Grzyb, rzeczniczką prasową Hufca ZHP w Rudzie Śląskiej. 

mnienie sobie wiadomości i za-
stosowanie ich w praktyce. Ma-
my tu możliwość zrobienia rze-
czy, których nie zawsze jesteśmy 
w stanie zorganizować podczas 
zbiórek. To także ogromna frajda 
dla każdego harcerza. 

– Jak będzie wyglądać dzień 
zlotu w ośrodku?

– W tym roku obchodzimy 50-
lecie istnienia ośrodka – ostatnia 
tak duża impreza miała u nas 
miejsce pięć lat temu. W tym roku 
jednak przewidujemy rekordową 
liczbę uczestników – liczymy, że 
może ona oscylować wokół 
2-2,5 tys. osób. Rozpoczniemy od 
uroczystego apelu środowisk har-
cerskich, przyjaciół Kuźnicy, ro-
dziców oraz władz Rudy Śląskiej. 
Zaprosiliśmy także przedstawi-
cieli hufców całej chorągwi ślą-
skiej, a także władze wojewódz-
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Poziomo: 1 – świt, 5 – zwierzę z długą 
szyją, 8 – okazała galera, 9 – rys, znamię, 
11 – pałeczka dyrygenta, 12 – utwór mu-
zyczny, 15 – szabas, żydowskie święto, 17 
– beczka na wino, 20 – ozdoba architekto-
niczna, 21 – kleń, ryba z rodz. karpiowa-
tych, 24 – dawna miara pojemności ciał 
sypkich, 25 – dawna sakiewka, 28 – grecki 
fi lozof z Miletu, 29 – dawn. szacunek, po-
ważanie, 32 – Pajeon, mit. gr. lekarz bo-
gów, 33 – górskie lasy, 36 – poranna msza 
w adwencie, 39 – mit. gr. bogini księżyca 
i łowów, 42 – kara za grzechy, 43 – łow. 
rodzaj samołówki, 45 – sepia, 46 – wyro-
dek, 47 – zagadka rysunkowa. 

Pionowo: 1 – ugoda spakobierców, 2 – 
rodzaj zupy, 3 – w oknie celi, 4 – rzecz za-
kazana, 5 – wodna rodzina płazów, 
6 – staroż. naczynie do picia, 7 – udzielana 
przez muftiego, 10 – twarde drzewo zwrot-
nikowe, 13 – ojczyzna Odyseusza, 14 – 
Francis, słynny korsarz angielski, 16 – roz-
twór koloidowy, 17 – jedwabna tkanina 
błyszcząca, 18 – grzanki, 19 – zakrywa 
dziurę, 21 – nieżyt nosa, 22 – żaglowy 
okręt wojenny ze Szwecji, 23 – znawca, 26 
– wodze, 27 – sekta kultu relig. w Japonii, 
30 – ganek, 31 – bajka, wymysł, 34 – okres, 
czas, 35 – imię żeńskie, 37 – napar, 38 – 
miasto w Belgii, 40 – zapora, 41 – plecion-
ka ze słomy, 44 – rodzaj baru w Anglii. 

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

twa łódzkiego. Całej imprezie to-
warzyszyć będą dwie orkiestry 
górnicze, które zagrają specjalnie 
do defi lady. Co ważne, przygoto-
wujemy program z atrakcjami
zarówno dla dzieci jak i doro-
słych – wszystko po to, by rodzi-
ny mogły się dobrze bawić, 
a starsi przypomnieć młodzień-
cze czasy w harcerstwie. 

– Ośrodek z roku na rok 
pięknieje. Czym teraz może się 
pochwalić jeśli chodzi o bazę 
kompleksu?

– Posiadamy obecnie trzy tere-
ny obozowe oraz pole biwakowe, 
10 domków typu „krokus”, które 
zostały odnowione i pomalowa-
ne. Mamy tzw. czyścioch muro-
wany, gdzie znajdują się pryszni-
ce, toalety, umywalki, a w trakcie 
budowy jest „czyścioch” zucho-
wy. Oprócz tego możemy po-

chwalić się zapleczem gastrono-
micznym z nowym sprzętem, 
boiskami sportowymi, trampoli-
ną, kręgiem ogniskowym, czy 
zadaszonym grillem. Dodatkowo 
istnieją także domki murowane 
pod najem dla tych, którzy chcie-
liby spędzić czas w Kuźnicy. 

– Rozumiem, że ośrodek mo-
gą odwiedzać osoby spoza śro-
dowiska harcerskiego?

– W sezonie oprócz obozów 
harcerskich organizujemy także 
kolonie cywilne – w ich ramach 
często przyjmujemy dzieci
z MOPS-u bądź rodzin zastęp-
czych. W tym roku gościliśmy 
także pielgrzymów z Włoch i Fi-
lipin w ramach Światowych Dni 
Młodzieży, a to wszystko w ra-
mach współpracy międzynarodo-
wej, bo to nie pierwszy raz kiedy 
zapraszamy gości zza granicy. 

– Kto na co dzień zajmuje się 
ośrodkiem?

– Nad miejscem pieczę spra-
wuje dwóch emerytowanych 
druhów, na czele z komendan-
tem ośrodka hm. Onufrym Szał-
kiewiczem – pilnują oni porząd-
ku i bezpieczeństwa obiektu 
przez cały rok oraz znają każdy 
zakątek tego miejsca. Sezon 

Podczas zlotu będzie można podziwiać 
archiwalne zdjęcia z ośrodka.
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w ośrodku rozpoczyna się 
w kwietniu i wtedy też ekipa 
harcerzy w wieku gimnazjalnym 
jedzie posprzątać obiekt i przy-
gotować go do odwiedzin. Za-
mknięcie sezonu najczęściej 
mamy w okolicach września 
– w tym czasie chętni jadą 
uprzątnąć ośrodek po waka-
cjach.  Magdalena Buchta

Hasło krzyżówki nr 29 brzmiało: Pocz-
tówka z podróży. Nagrodę otrzymuje Kry-
styna Mnich. Po odbiór zapraszamy do re-
dakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 
złotych, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl. , ul. Hlon-

da 38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna 
osoba spośród tych, które nadeślą na adres 
redakcji (41-709 Ruda Śl., ul. Niedurnego 
36) hasło, które jest rozwiązaniem krzy-
żówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni 
od daty zamieszczenia konkursu. 
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Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary prezentują Anna Włodarczyk i Adam Gruca
Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Śląska Krzyżówka” 
emitowanym na antenie Radia Piekary. Słuchacze mogą sprawdzić 
swoją znajomość śląskich wyrazów, a przy okazji wygrać atrakcyjne 
nagrody. Hasło krzyżówki z „Wiadomości Rudzkich” jest jednocze-
śnie jednym z haseł „Śląskiej Krzyżówki” w Radiu Piekary, którą bę-
dziecie mogli rozwiązać podczas programu na żywo dzwoniąc do 
studia Radia Piekary w niedzielę, 21 sierpnia, o godzinie 18.10. 

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

– Od siedmiu lat śpiewasz w zespole Bernadeta 
Kowalska i Przyjaciele, ale to nie jest początek 
Twojej estradowej drogi.

– Początkowo grałem w zespole młodzieżowym 
działającym przy Domu Kultury w Miasteczku Ślą-
skim. Byłem członkiem dwunastoosobowego big-
bandu i grałem na saksofonie. Przyszedł jednak 
moment, że mama postanowiła namówić mnie na 
wspólne występy. 

– Od razu się zgodziłeś?
– To nie było takie proste. Mama dość długo mnie 

namawiała, a ja nie widziałem siebie na śląskiej 
scenie. Powiedziałem sobie jednak, że jeśli czło-
wiek nie spróbuje to się nie dowie. Zaśpiewałem 
pierwszy numer „Zostań ze mną” i potem już jakoś 
poszło. Sporo piosenek śpiewamy w duetach, mam 
też dużo solowych piosenek. Przekonałem się do 
tego gatunku muzycznego, pokochałem go i teraz 
już nie wyobrażam sobie życia bez tego.

– Śpiewanie w zespole z mamą ma swoje uro-
ki?

– Dzięki wspólnemu koncertowaniu mamy sporo 
czasu, który możemy spędzać razem. Na koncercie 
Bernadeta jest głównie szefową, ale zawsze pozo-

staje też mamą. Ta zespołowa współpraca układa się 
bardzo dobrze, a to że jesteśmy rodziną tylko poma-
ga. Poza wspólnym koncertowaniem spędzamy też 
dużo czasu razem. Mam dwójkę dzieci, które bar-
dzo chętnie spędzają czas u babci, więc i prywatnie 
widzimy się prawie codziennie. 

– Zastanawiałeś się kiedyś nad solowym śpie-
waniem?

– Dobrze czuję się w zespole. Mam tu swój czas 
na scenie i nadal pracuję nad solowymi piosenkami, 
jednak nie zamierzam występować sam, więc będę 
to robił tak jak dotychczas – w zespole Bernadeta 
Kowalska i Przyjaciele. 

– Muzyka towarzyszy Ci każdego dnia, bo na-
wet jeśli nie śpiewasz, to pracujesz w tej branży.

– Jestem realizatorem dźwięku i nagłaśniam im-
prezy. To jednak też ma związek z zespołem, bo to 
właśnie tutaj nauczyłem się przydatnych umiejętno-
ści. Moim nauczycielem był Jerzy Macoła, kolega 
z zespołu, który jest aranżerem i realizatorem. Dzięki 
temu miałem i ciągle mam się od kogo uczyć. Wszyst-
kie rady przyjmuję bardzo chętnie, bo myślę, że naj-
ważniejsze jest to, żebyśmy mieli od kogo się uczyć 
i na kim wzorować.  Arkadiusz Wieczorek 

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Mama namówiła mnie na wspólne występy 
W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” prezentujemy kolejną postać ze śląskiej sceny muzycznej. Tym razem przedstawiamy Roberta Kowal-
skiego, który od siedmiu lat występuje z zespołem Bernadeta Kowalska i Przyjaciele. 
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1. np. tulipan
2. np. bezrobotny
3. np. pilnik
4. np. cały
5. np. stolik nocny
6. np. skończone, 
    gotowe, koniec
7. np. dziecko
8. np. chmura 

OGŁOSZENIA

www.skutecznapozyczka.pl

!!!NOWOŚĆ!!!

OBWIESZCZENIE
PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), 

zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 08.08.2016 r. Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej - Zarządcy Dróg 
Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Mucha - EKOBMPROJEKT z siedzibą w Katowicach przy 
ulicy Pod Kasztanami 5/4, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej pn: „Przebudowa ul. Mikołaja Reja w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geode-
zyjnym: 1047/59, 1453/24, 1454/24, 1762/61, 1909/24, 2006/46, 2012/46, 2013/46, 2106/64, 2217/61, 2808/70, 2936/64, 
3316/60, 3731/46, 3733/44, 3835/44, 3837/62, 3839/62, 3841/61, 3843/61, 3878/70, 4086/46 (w liniach rozgraniczających 
teren inwestycji, przed podziałem nieruchomości), 855/24, 857/24, 2596/63, 3652/78, 772/24, 852/24 i 854/24 (podlega-
jące ograniczeniu w korzystaniu)”.

Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wniosku 

dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i za-
strzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, w siedzibie 
Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320. 
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– Wybudowany na początku XX 
wieku przepust jest obecnie w bar-
dzo złym stanie technicznym, a na 
dodatek ma zbyt mały przekrój. To 
inwestycja bardzo ważna dla bezpie-

czeństwa kierowców oraz dla miesz-
kańców pobliskich posesji, które by-
wały zalewane po intensywnych 
opadach deszczu – mówi prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Nowy most powstanie na ul. Piastowskiej w Rudzie Śląskiej. Zastąpi on przestarzały przepust, który znajduje się w złym sta-
nie technicznym. Przebudowana zostanie również przylegająca do mostu część ulicy. Przy tej okazji częściowo rozebrane 
zostanie torowisko po zlikwidowanej linii tramwajowej nr 18. Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy jeszcze w tym 
miesiącu. Koszt prac to ponad 1,4 mln zł.

Piastowska z nowym mostem

Przepust na ul. Piastowskiej jest w złym stanie technicznym.

– W ostatnich latach dokonaliśmy 
głębokich zmian w sposobie zarzą-
dzania i dysponowania zasobem ko-
munalnym. Cieszymy się, że nasze 
wysiłki zostały docenione – mówi 
Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy 
Śląskiej. – Łatwy dostęp do miesz-
kań komunalnych to jeden z priory-
tetów naszych działań – podkreśla 
Michał Pierończyk, zastępca prezy-
denta miasta. – Zidentyfi kowaliśmy 
przyczyny nieefektywności wcze-
śniejszego modelu i zreorganizowa-
liśmy go tak, aby wyeliminować 
problemy – dodaje.

Pierwszym krokiem była reorga-
nizacja zarządzania miejskimi nie-
ruchomościami, przeprowadzona 
w 2012 roku. Od tego czasu Miej-
skie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. (obecnie 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Mieszkaniowej Towarzystwo 

Ruda Śląska wzorem polityki mieszkaniowej

Działania władz Rudy Śląskiej w zakresie gospodarki mieszkaniowej w latach 2012 – 2014 znalazły się w katalogu dobrych praktyk rewitalizacji polskich 
miast. Został on wydany przez Ministerstwo Rozwoju. W publikacji podkreślono optymalizację gminnej gospodarki lokalowej dzięki innowacyjnym narzę-
dziom zarządczym oraz poprawę jakości mieszkań i warunków ich eksploatacji.

Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o.) jako zarządca zasobów mia-
sta odpowiada za prowadzone dzia-
łania i powstałe w ich wyniku szko-
dy, czuwa nad prawidłową realiza-
cją umów zawartych z osobami 
trzecimi oraz chroni interes miasta.

W 2014 roku uporządkowano 
najważniejsze kwestie związane 
z najmem mieszkań: powstała jedna 
lista oczekujących na mieszkanie 
i wykluczono możliwość wpisania 
na listę osób mających tytuł prawny 
do lokalu mieszkalnego (z wyjąt-
kiem umów najmu lokali socjal-
nych). Wcześniej funkcjonowały 
dwie listy: oczekujących na miesz-
kanie do remontu kapitalnego i do 
remontu bieżącego. Wprowadzono 
także obowiązek aktualizacji wnio-
sku o przydział mieszkania raz na 
rok, zasadę publicznych ogłoszeń 
o wolnych lokalach i możliwość 

przekwalifi kowania w pewnych sy-
tuacjach lokali mieszkalnych na lo-
kale socjalne.

Jako najbardziej interesującą 
zmianę w opracowaniu wskazano 
wprowadzenie publicznego ogła-
szania list wolnych lokali. Każdy 
oczekujący na mieszkanie ujęty na 
liście może zgłosić zainteresowanie 
mieszkaniem oferowanym w pu-
blicznym ogłoszeniu, a jeżeli da-
nym lokalem zainteresuje się więcej 
niż jedna osoba, to decyduje data 
złożenia wniosku o przydział loka-
lu.

– Wprowadziliśmy też rejestr osób 
ubiegających się o zamianę miesz-
kania z prostą procedurą: wystarczy 
dowód osobisty i wypełniony formu-
larz zgłoszeniowy – mówi Anna 
Stemplewska, naczelnik Wydziału 
Spraw Lokalowych UM. – Zamianę 
traktujemy jako jeden ze sposobów 

wyjścia z trudnej sytuacji fi nanso-
wej i proponujemy ją zadłużonym 
najemcom – dodaje. Ustalono trzy 
sposoby regulacji długu: może on 
być płacony przez nowego najemcę 
lub przez osobę zadłużoną i nowe-
go najemcę; kolejna możliwość to 
zamiana bez przejmowania zobo-
wiązań.

– Dzięki wprowadzonym zmia-
nom mieszkania szybciej znajdują 
najemców. Odnotowaliśmy też 
wzrost wpływów z najmu. Miasto 
uzyskuje od MPGM TBS Sp. z o.o. 
wpływy w formie jednej płatności, 
jednocześnie regulując koszty, co 
usprawnia rozliczenia – zaznacza 
wiceprezydent Michał Pierończyk.

Istotnym elementem polityki 
mieszkaniowej Rudy Śląskiej jest 
Społeczna Komisja Mieszkaniowa. 
Opiniuje ona wnioski o przyznanie 
lokalu mieszkalnego poza ustaloną 

na liście kolejnością oraz kontroluje 
realizację przydziału mieszkań we-
dług list osób zakwalifi kowanych 
do otrzymania lokalu mieszkalnego 
i socjalnego z zasobów gminnych.

Opracowanie „Ludzie – Prze-
strzeń – Zmiana. Dobre praktyki 
w rewitalizacji polskich miast” zo-
stało wydane przez Ministerstwo 
Rozwoju. Książka opisuje konkret-
ne, zrealizowane w ostatnich latach, 
przedsięwzięcia w zakresie rewita-
lizacji. Rudzka polityka mieszka-
niowa została przedstawiona w czę-
ści prezentującej przykłady przy-
datnych dla rewitalizacji działań 
rozwojowych.

Na przydział lokalu mieszkalne-
go z zasobu miasta w Rudzie Ślą-
skiej oczekują 1402 gospodarstwa 
domowe. Przed wprowadzeniem 
opisanych wyżej zmian liczba ta 
wynosiła ponad 4200. WG

Nowy most nad potokiem Julka 
będzie miał 12 m długości i 16 m 
szerokości. – Zbudowany zostanie 
z elementów prefabrykowanych i po-
sadowiony będzie na palach wierco-

nych o średnicy 80 cm – informuje 
Jacek Otrębski z Wydziału Dróg 
i Mostów UM. – Nowy obiekt będzie 
miał światło poziome dwukrotnie 
większe od istniejącego przepustu – 
podkreśla.

Inwestycja obejmuje również 
przebudowę przylegającej do mostu 
części ul. Piastowskiej o długości 
ok. 100 metrów, w tym budowę cią-
gu pieszo-rowerowego. Na długości 
modernizowanego odcinka rozebra-
ne zostanie także torowisko tram-
wajowe, służące kiedyś linii nr 18, 
która została zlikwidowana w ubie-
głym roku. – Tory tramwajowe na 
odcinku od wiaduktu kolejowego do 
granicy miasta zostaną rozebrane 
w ramach przebudowy ul. Piastow-
skiej, której rozpoczęcie planowane 
jest na 2017 rok – zapowiada Jacek 
Otrębski.

Wyłoniony został już wykonawca 
inwestycji, którym w wyniku roz-
strzygniętego przetargu zostało kon-
sorcjum fi rm Przedsiębiorstwo Re-
montów Ulic i Mostów S.A. oraz 
PRUiM-Mosty Sp. z o.o. z Gliwic. 
Koszt robót budowlanych to ponad 

1,4 mln zł. Plac budowy zostanie 
przekazany jeszcze w tym miesiącu, 
a zakończenie robót planowane jest 
na maj 2017 r.

Podczas budowy mostu zamknię-
ty zostanie odcinek ul. Piastowskiej 
między ul. Sobieskiego i granicą 
miasta. Ruch pojazdów będzie się 
odbywał objazdem ulicami Sobie-
skiego i Bytomską w Zabrzu. 
Dla pieszych zostanie wybudowana 
tymczasowa kładka nad potokiem 
Julka. Kierowcy będą informowani 
o zmianach w organizacji ruchu 
z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zadania drogowe to największa 
część inwestycji zaplanowanych 
w budżecie Rudy Śląskiej na 2016 
rok. Na ten cel przeznaczono ponad 
61 mln zł. Kluczową inwestycją 
w tym zakresie jest kontynuacja bu-
dowy trasy N-S, która docelowo po-
łączy autostradę A4 i Drogową Trasę 
Średnicową. 5 sierpnia oddany do 
użytku został drugi odcinek trasy, 
trwa przetarg na budowę trzeciego 
odcinka, a projekt kolejnego ma być 
gotowy do końca sierpnia br.

 WG
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Od początku 2016 r. do tej pory 
w mieście powstało już ponad 30 
miejsc parkingowych. – Wiemy, 
że  mieszkańcy  oczekują  większej 
liczby  miejsc  parkingowych,  szcze-
gólnie na terenach zabudowy wielo-
rodzinnej, dlatego budujemy parkin-
gi tam, gdzie jest to możliwe – mówi 

prezydent Grażyna Dziedzic. – Trze-
ba pamiętać, że zgodnie z przepisami 
nie możemy budować parkingów nie 
na swoim gruncie – przypomina.

Na początku sierpnia rozstrzy-
gnięty został przetarg na budowę 
parkingu przy cmentarzu komunal-
nym przy ul. 1 Maja w dzielnicy Ha-

lemba. – Miejsca dla około 100 sa-
mochodów powstaną na przylegają-
cej  do  cmentarza  działce,  która 
w miejscowym  planie  zagospodaro-
wania  przestrzennego  przeznaczona 
jest pod garaże i parkingi – mówi Ja-
nusz Podolski z Wydziału Inwestycji 
UM. – Oprócz samego parkingu wy-

konane  zostaną  także  zieleńce 
i  oświetlenie.  Koszt  inwestycji  to 
prawie 812 tys. zł, a wykonawca na 
jej realizację ma czas do końca roku 
– dodaje.

Rozstrzygnięty jest już także 
przetarg na budowę parkingu na 96 
samochodów przy ul. Gwareckiej 
w dzielnicy Bykowina. –  Miejsca 
parkingowe  wykonane  zostaną 
z  geokraty  wypełnionej  mieszanką 
piasku  i  humusu.  Inwestycja  obej-
mie  także odwodnienie, oświetlenie 
oraz  wykonanie  nawierzchni  dróg 
wewnętrznych  i  chodników – wyli-
cza Mariusz Pol z Wydziału Dróg 
i Mostów. Warte 467 tys. zł przed-
sięwzięcie ma zostać zrealizowane 
do końca tego roku.

Trwają już prace związane z wy-
brukowaniem 16 miejsc przy cmen-
tarzu w Kłodnicy. To zadanie reali-
zowane jest w ramach tegorocznego 
budżetu obywatelskiego. Koszt to 
prawie 98 tys. zł, a termin zakoń-
czenia to wrzesień br. W toku jest 
procedura przetargowa dla parkin-
gów przy Szkole Podstawowej nr 13 
w dzielnicy Bielszowice (30 miejsc), 
ul. Czapli w dzielnicy Orzegów (28 
miejsc), ul. Chrobrego w dzielnicy 
Bykowina (55 miejsc) oraz  

Ponad 350 miejsc parkingowych zostanie jeszcze wybudowanych w tym roku w Rudzie Śląskiej. Właśnie rozstrzygnięte zostały przetargi na parkingi przy 
cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja oraz przy ul. Gwareckiej. W obu tych miejscach będzie mogło zaparkować po około 100 samochodów.

Przybędzie miejsc do parkowania
ul. Czempiela w dzielnicy Ruda  
(31 miejsc).

Trwa też opracowanie dokumenta-
cji dla kolejnego zadania w ramach 
budżetu obywatelskiego – budowy 
parkingu przy ul. ks. Niedzieli 61 
w dzielnicy Bielszowice. – Czekamy 
na  pozwolenie  na  wycinkę  drzew  
– informuje Sławomir Drożdżał z Wy-
działu Dróg i Mostów.  
– W związku z wprowadzoną 1 stycz-
nia  tego  roku  zmianą przepisów de-
cyzję tę wydaje marszałek wojewódz-
twa.  Wpływa  do  niego  wiele  wnio-
sków,  więc  na  odpowiedź  musimy 
poczekać do końca września. Do tego 
czasu  musieliśmy  przedłużyć  termin 
wykonania dokumentacji – tłumaczy.

Opracowywana jest też dokumen-
tacja dla przyszłych parkingowych 
inwestycji w Rudzie Śląskiej – przy 
Plantach Kowalskiego w dzielnicy 
Nowy Bytom oraz ul. Gierałtowskie-
go, Zwycięstwa i Żeromskiego 
w dzielnicy Ruda.

Do tej pory w 2016 roku wybudo-
wano 31 miejsc parkingowych  
– 3 przy ul. Grodzkiej/1 Maja, 20 
przy ul. Ballestremów i 8 przy  
ul. Szpaków. W 2015 roku miasto wy-
budowało 122 miejsca parkingowe, 
a w 2014 roku – 114 miejsc. WG

Parking przy cmentarzu w Kłodnicy powstaje w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego.

– Takie rozwiązanie z jednej stro-
ny pozwala dłużnikom bezpieniężnie 
uregulować  zobowiązania,  a  z  dru-
giej  zapewnia  miastu  konkretne 
usługi,  za  które  nie musimy  płacić. 
A  trzeba  pamiętać,  że  zaległości  to 
znacząca  kwota,  którą  powinniśmy 
mieć  do  dyspozycji  – mówi prezy-
dent Grażyna Dziedzic. 
–  Z  tego  świadczenia  mogą  sko-

rzystać najemcy lub osoby nieposia-
dające  tytułu  prawnego  do  lokalu, 
znajdujące  się  w  trudnej  sytuacji 
materialnej i życiowej, którym udzie-
lono ulgi w postaci rozłożenia należ-
ności  na  raty  na  zasadach określo-

nych w uchwale Rady Miasta – in-
formuje Anna Stemplewska, naczel-
nik Wydziału Spraw Lokalowych 
UM. Pomoc w spłacie zadłużenia re-
alizowana jest na wniosek, który na-
leży złożyć w siedzibie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Miesz-
kaniowej Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie 
Śląskiej przy ulicy 1 Maja 218. Co 
istotne, po uzyskaniu zgody MPGM 
TBS dłużnik może powierzyć wyko-
nanie prac innej osobie.

Katalog prac, poprzez które można 
odpracować zadłużenie, obejmuje 
prace porządkowe (np. sprzątanie 

gminnych terenów, utrzymanie zimo-
we chodników, placów, parkingów, 
sprzątanie budynków, czyszczenie 
słupów, tablic ogłoszeniowych), 
ogrodnicze (np. wysadzanie kwiatów, 
krzewów i innych roślin, odchwasz-
czanie i porządkowanie terenów zie-
lonych, grabienie liści, formowanie 
i pielęgnacja drzew, krzewów, kosze-
nie trawników, poboczy dróg), drob-
ne prace remontowe (np. naprawy  
i konserwacja urządzeń i mebli, wy-
równywanie ścian, przygotowanie 
podłoża przed malowaniem, malo-
wanie ścian, drzwi, ościeżnic, sufi-
tów, rur, grzejników, mebli, barierek, 

poręczy, tapetowanie, wykonanie 
gładzi gipsowych, układanie wykła-
dzin podłogowych, paneli, uzupeł-
nianie, naprawa tynków w pomiesz-
czeniach, malowanie ogrodzeń, 
słupków, barierek, poręczy, trzepa-
ków i innych elementów małej ar-
chitektury, drobne roboty brukar-
skie) oraz pomocnicze prace admi-
nistracyjne (np. prace biurowe, roz-
noszenie korespondencji, wywiesza-
nie i usuwanie ogłoszeń).
–  Możliwość  odpracowania  zo-

bowiązań  czynszowych  uzupełnia 
funkcjonujące dotychczas formy po-
mocy  osobom  w  trudnej  sytuacji 

Dłużnicy zalegający z czynszem za mieszkania komunalne będą mogli odpracować swój dług. Na takie rozwiązanie zdecydowały się właśnie władze Rudy 
Śląskiej. Uregulować należności będzie można m.in. poprzez wykonywanie prac porządkowych, ogrodniczych, drobnych prac remontowych, biurowych, 
roznoszenie listów czy wywieszanie i usuwanie ogłoszeń. Taka forma spłaty zadłużenia będzie przysługiwała osobom w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie 
kwota zobowiązań za zaległy czynsz za rudzkie mieszkania komunalne przekracza 42 mln zł.

Czynszowi dłużnicy mogą  
odpracować zaległości

materialnej, takie jak: zamiana urzę-
dowa mieszkania na tańsze w utrzy-
maniu, pomoc w skojarzeniu dobro-
wolnej zamiany mieszkania, przyzna-
nie  na  wniosek  najemcy  dodatku 
mieszkaniowego,  ugody  na  ratalną 
spłatę zaległości, odroczenie terminu 
płatności  czy  umorzenie  należności 
– wylicza wiceprezydent Michał Pie-
rończyk.

Kwota zadłużenia (zaległości pod-
stawowych) z tytułu opłat związa-
nych z użytkowaniem lokali miesz-
kalnych, stanowiących mieszkanio-
wy zasób miasta Ruda Śląska wynosi 
42.179.061,64 zł. WG
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prowadzenie 

Inga Papkala i Aleksandra Poloczek

RUDA ŚLĄSKA - RUDA
ul. Bujoczka 24

28 sierpnia 2016 r.
godz. 16.00-19.00

pyszny chleb „z tustym” 

• 
prosto z piekaroka

gry i zabawy dla dzieci

• 
wice i bery

• 
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MISS�WAKACJI�2016

Paulina Lewandowska naszą Miss Wakacji

– Takie konkursy szlifują charakter. Do-
datkowo otwierają nowe furtki i perspekty-
wy na przyszłość, dlatego cieszę się, że wy-
startowałam w konkursie – podkreślała 
Paulina Lewandowska, studentka Uniwer-
sytetu Śląskiego na kierunku Bezpieczeń-
stwo Narodowe i Międzynarodowe oraz 
zwyciężczyni konkursu.

Podczas imprezy dziewczyny miały oka-
zję zaprezentować nie tylko swoje piękno 
fizyczne, ale również popisać się intelek-
tem, odpowiadając na specjalnie przygoto-
wane pytania. – Dziewczyny zaprezentowa-
ły się w czterech odsłonach: stroju sporto-
wym, w koszulkach ufundowanych przez 
Ślonskidizajn.pl, strojach kąpielowych oraz 
sukienkach. Wręczyliśmy natomiast cztery 
tytuły – Miss Wakacji, Wicemiss, Miss Foto 
oraz Miss Czytelników WR. Ponadto nasze 
uczestniczki otrzymały atrakcyjne nagrody 
– komentowała Izabela Nowrotek, organi-
zatorka wyborów miss z ramienia „Wiado-
mości Rudzkich”.

– To nie pierwszy raz, kiedy startuję w ta-
kich wyborach. Początki były trudne, jed-
nak z biegiem czasu zaczęłam zdobywać 
kolejne nagrody. Dla mnie konkursy pięk-
ności to odskocznia od codzienności i moż-
na powiedzieć, że pewnego rodzaju hobby 
– mówiła Dalia Malara, która konkurs za-
kończyła z tytułem Miss Czytelników WR.  
– Dziękuję wszystkim za głosy oddane na 
Facebooku – dodała.

Miss Czytelników wybierana była za po-
mocą facebookowego profilu „Wiadomości 

Miss Wakacji – Paulina Lewandowska.

Rudzkich”. Tam właśnie każdy mógł polu-
bić zdjęcie wybranej kandydatki i w ten 
sposób zagłosować. Natomiast prezentacje 
oceniało jury w składzie: Anna Błachno 
z Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej, 
Michalina Starosta, gwiazda śląskiej sceny 
muzycznej, Agnieszka Rolnik, fotograf 
oraz Jarosław Wasielewski, przedstawiciel 
„Wiadomości Rudzkich”. – Pierwszy raz 
przyszło mi oceniać inne kobiety – było to 
dla mnie nowe doświadczenie. Nie jest to 
prosta sprawa, tym bardziej, że wszystkie 
dziewczyny są piękne, a każda z nich ma coś 
wyjątkowego w sobie – mówiła Michalina 
Starosta, śląska wokalistka, która oprócz 
udziału w obradach jury, uświetniła impre-
zę swoim występem muzycznym.

Po burzliwych obradach komisja wyłoni-
ła cztery wyróżniające się dziewczyny – ty-
tuł Miss Wakacji 2016 otrzymała Paulina 
Lewandowska, tytuł Wicemiss zgarnęła 
Angelika Warzyńska, Miss Foto – Marta 
Parzonka, natomiast Miss Czytelników WR 
została Dalia Malara. Oprócz tego wręczo-
no specjalną przepustkę do startu w wybo-
rach Miss Śląska i Moraw – tę możliwość 
otrzymała Karolina Bakalarska.

Nagrody dla uhonorowanych kandyda-
tek ufundowali m.in.: Ślonskidizajn.pl, Pra-
cownia Florystyczna „Magia Kwiatów”, 
sklep z dekoracjami „Fiesta”, Centrum 
Optyczne „Optical Serwis”, Salon Kosme-
tyczny ESTETICA Sabina Grubska, firma 
Bisset, Avon oraz Aproduction – film&foto-
grafia.  Magdalena Buchta

Jedenaście�pięknych�dziewczyn�walczyło�o�koronę�i�tytuł�Miss�Wakacji�2016.�W�ramach�organizowanego�przez�miasto�oraz�„Wiadomości�Rudzkie”�festynu�
rodzinnego�„Po�sąsiedzku”�w�sobotę,�13�sierpnia�w�Parku�Strzelnica,�odbyły�się�wakacyjne�wybory�miss.

FESTYNY�RODZINNE�„PO�SĄSIEDZKU”

Rodzinny weekend
Długi�weekend�w�Rudzie�Śląskiej�był�niezwykle�familijny�dla�mieszkańców.�
Władze�miasta�zadbały�o�rodzinne�spędzanie�wolnego�czasu,�organizując�
cykl�festynów�„Po�sąsiedzku”,�podczas�których�wystąpiły�gwiazdy�śląskiej�
sceny�muzycznej.�Oprócz�tego,�w�ramach�imprezy�zorganizowano�wybory�
Miss�Wakacji�„Wiadomości�Rudzkich”,�w�których�wystartowało�11�kandy-
datek�z�Rudy�Śląskiej�oraz�innych�miast�województwa�śląskiego.

Pierwszy z festynów odbył się w sobotę, 
13 sierpnia, w bielszowickim Parku Strzel-
nica. Podczas imprezy wystąpiła debiutant-
ka wśród śląskich wokalistów solowych  
– Michalina Starosta oraz zespół Arkadia 
Band. Całość natomiast poprowadził Arka-
diusz Wieczorek oraz Izabela Nowrotek.

– Przyjechałam tu z córką, specjalnie na 
występ zespołu Arkadia Band – mówiła pani 
Agnieszka z Bytomia. – Festyn jest idealny 
dla rodzin – każdy znajdzie tu coś dla siebie, 
w szczególności dzieci. Ja też zostałam wy-
brana na scenę i wygrałam na nagrodę – do-
dała.

W sobotę park został wypełniony liczny-
mi stanowiskami z atrakcjami dla dzieci, 
gastronomią, czy kosmetykami – z jedena-

stu kandydatek wyłoniono tę najpiękniej-
szą. 

Rodziny mogły ciekawie spędzić czas 
także w poniedziałek, czyli 15 sierpnia. 
Dzielnica Halemba, a dokładniej teren przed 
parkiem wodnym Aquadrom, stał się miej-
scem drugiego festynu rodzinnego. Tym ra-
zem na scenie pojawili się: Bożena Mielnik, 
EMI Band, Chris Oxforduo oraz Bernadeta 
Kowalska i Przyjaciele. Festyn cieszył się 
sporą frekwencją.

– Jak najwięcej takich imprez. Tak fajne 
atrakcje spowodowały, że mój wnuk chciał 
wyjść z domu, a nie siedzieć przed kompute-
rem. Nawet potańczyliśmy sobie trochę  
– podkreślał pan Roman z Halemby, zagorza-
ły fan śląskiej muzyki. Magdalena Buchta

Festyny poprowadzili Izabela Nowrotek 
 oraz Arkadiusz Wieczorek.
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Tak bawiono się w Parku Strzelnica.

Podczas festynów zapewniono atrakcje dla dzieci.
13 i 15 sierpnia wystąpiło wiele śląskich gwiazd  

– na zdjęciu Bernadeta Kowalska i Przyjaciele.
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Nagrody wręczyły władze miasta.

Dziewczyny zaprezentowały się także w sukienkach. W wyborach udział wzięło 11 kandydatek.
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PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA 
informuje 

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

ul. Chorzowska 10a/3,
ul. kamienna 31/4,

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

WyCIąG Z OGŁOSZENIA O rOkOWANIACH

PrEZydENt MIAStA  
rudA ŚląSkA 

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w rudzie 

Śląskiej-Wirku u zbiegu ulic Żwirki i Wigury / ryszarda 
Magdziorza z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieogra-
niczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności 
Gminy Miasta ruda Śląska, położona w rudzie Śląskiej-Wirku u zbie-
gu ulic Żwirki i Wigury / Ryszarda Magdziorza stanowiąca działkę nr 
4281/291 o powierzchni 1221 m2, użytek Bp, obręb Nowa Wieś, karta 
mapy 1, zapisaną w kW nr Gl1S/00014615/3.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta ruda Śląska przedmiotowa działka stanowi teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z podstawowym przezna-
czeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (sym-
bol planu MW1). 

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie terenów 
mieszkaniowych, zabudowy garażowej i usługowej, jest porośnięta 
drzewami i krzewami. dojazd do przedmiotowej nieruchomości od-
bywać się będzie z drogi publicznej ul. Żwirki i Wigury lub ul. ryszarda 
Magdziorza.

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

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

Przetarg odbędzie się w dniu 2.09.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które za-
poznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogło-
szeń w budynku urzędu Miasta ruda Śląska i na portalu miejskim 
www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 26.08.2016 r. 
dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.300,00 zł, przelewem na 
konto lub w kasie urzędu i przedłożą komisji Przetargowej przed prze-
targiem wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo 
do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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 Kafelkowanie, panele, remonty 
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

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

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

 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, wykła-
dzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 
32 244-09-60.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Szybka pożyczka, dojazd 780-116-
672.

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

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Cyklinowanie, tel. 601-480-719.

 Cyklinowanie, tel. 501-835-581.

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

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

 Pomoce domowe ,,BLASK” 
– usługi porządkowe, sprzątanie, my-
cie okien, prasowanie, pranie dywa-
nów i mebli tapicerowanych. Tel. 609-
937-588.
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 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. 
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda 
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 
240-03-88, 32 242-26-27.
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 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.

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

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

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

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

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

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

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

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

hipoteczny.  
www.nieruchomoscigabriel.pl 

tel. 691-523-055, 607-706-692.

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

 Wirek – sprzedam, 44 m2 – 100 tys. 
zł. GABRIEL. Tel. 691-523-055.

 Tanie mieszkania na WWW.LO-
KATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

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

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

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

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

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

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

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

 Wirek, jednopokojowe 34 m2, 45 tys.
zł. Tel. 609-814-723.

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

 2 pokoje – Ruda Śl./Nowy Bytom, 
ul. Pokoju – 37,21 m2 – 79 000 zł, HEPI, 
tel. 503-169-242.

 Obiekt – Ruda Śląska/Wirek – 
667,63 m2 – 1 050 000 zł, HEPI, tel.  
503-169-242.

 Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-06-
28.

 Kawalerkę w Rudzie Śląskiej sprze-
dam. Tel. 798-528-459.

 M-3 – Ruda Śl/Bykowina – 30,06 m2 
– 110 000 zł, HEPI. tel. 503-169-242.

 M-3 – Ruda Śląska/Kochłowice 
– 47,90 m2 – 135 000 zł. HEPI, tel. 503-
169-242.
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 Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-
155.

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

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

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

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

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

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

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

 Recykling Samochodowy, złomo-
wanie samochodów – WSZYSTKICH!!! 
Zapraszamy do współpracy właścicieli 
lawet! Dysponujemy miejscem, propo-
nujemy miejsce do przechowywania 
lawet 24h/dobę (garaż + kanał). Posia-
damy miejsce do składowania palet. 
Zadzwoń: 502-687-301.

 Skup samochodów gotówka od 
ręki. Tel. 694-391-697.
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 Zatrudnię agenta ubezpieczenio-
wego z praktyką. Tel. 601-959-140.

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

 Praca na produkcji – Katowice Pa-
newniki. Praca w systemie zmiano-
wym. Szczegółowe informacje pod nr 
tel.  519-831-759.

 Restauracja- cukiernia VERTIGO w 
Rudzie Śląskiej-Halembie i Paniówkach 
przyjmie do pracy cukierników, pomoc 
cukiernika oraz kelnerów. Mile widzia-
ne doświadczenie. Tel.  515-081-174, 
515-262-173.

 Zatrudnię pracownika do prac 
ogólnobudowlanych. Tel. 603-975-
040.

 Poszukujemy osób z znajomością 
języka niemieckiego w celu nawiązy-
wania i pielęgnacji kontaktów z nie-
mieckimi fi rmami budowlanymi. Mile 
widziani studenci. Kontakt kadry@bu-
dosprzet.pl lub 32 388-99-25.

 Pracownika/emeryta na ¼ etetu, z 
językiem niemieckim. Tel. 602-114-
157.

 Zatrudnimy do sprzątania siłowni 
w Halembie. 3 zmiany. Tel. 789-124-
962.

 Zatrudnię od zaraz murarzy, po-
mocników budowlanych. Praca w Ru-
dzie Śląskiej. Tel. 603-580-070.

 Studio fryzjerskie Damian Duda 
przyjmie uczniów. Tel. 600-001-561.

R����

 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-
007. 

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

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

 Do wynajęcia plac utwardzony. Tel.  
793-654-465.

 
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Ślą-

ska-Wirek, ul. Westerplatt e 36. Tel. 
607-468-787.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
za  słowa otuchy i współczucia, 

wszelką pomoc w trudnych chwilach 
po śmierci mojej 

MAMY 
Prezydent Miasta Ruda Śląska 

Grażynie Dziedzic, 
Przewodniczącemu Rady Miasta, 

Dyrektorowi i Pracownikom Urzędu Pracy, 
Dyrektorom i Prezesom rudzkich placówek 

gospodarczych i oświatowych, 
a także Zarządowi Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości

w Rudzie Śląskiej, oraz całemu 
środowisku rzemieślniczemu  

składa Grzegorz Skudlik z rodziną

KIERMASZ SZKOLNY
 DUŻY WYBÓR, NISKIE CENY

 RUDA ŚLĄSKA – HALEMBA
ul. Grodzka 5/02 – sklep „Kluczyk” 

tel. 32 243-41-09
ul. Solidarności 7 – „Zegarmistrz” 

tel. 32 242-62-66

 ZAPRASZAMY OD 22 SIERPNIA

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, Magdalena Buchta, tel. 503-590-
069. Robert Połzoń, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda 
Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: 
Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Izabela Nowrotek, tel. 512-
295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. 
Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, 
śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. 
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych  i zastrzega sobie prawo zmian 
redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada  za treść ogłoszeń i reklam. 

Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

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

Nie bierz • 
chwilówek!!! 
Pożyczki 
do 15000 zł
Pożyczanie • 
jeszcze nigdy 
nie było 
takie łatwe
Pożyczki • 
dla emerytów, 
rencistów 
i pracujących
Konsolidacja • 
do 300 tys.
na 144 miesiące
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Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie ustalenie najwyższej stawki czynszu najmu 
i na jej podstawie zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy najmu dla niżej wymienionego mieszkania

przetarg 
adres, struktura, piętro  pow. użytkowa stawka wywoławcza czynszu
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Cypriana Norwida 6/83, 2 p. + k., VII piętro  38,70 m2   13,00 zł 
* oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj. za energię cieplną (co),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę, 
wywóz śmieci oraz gaz zbiorczy w zależności od wyposażenia budynku.

warunki uczestnictwa w przetargu:
Złożenie w Sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój1.  213 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopi-
skiem: „najem lokalu mieszkalnego przy ul. .................................” do  dnia 6.09.2016 r. do godz. 14.00. Ofertę należy zło-
żyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni lub stronie internetowej RSM.
Wpłacenie przelewem wadium w wysokości 2. 2.000,00 zł (dwa tysiące zł) oraz 100,- zł + 23% VaT tytułem opłaty przetargo-
wej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega do dnia 6.09.2016 r. do godz. 14.00 i dołączenie kserokopii wpłat do 
oferty. Konto bankowe Spółdzielni PKO BP O/Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 7.09.2016 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty 
wadium. Obecność nie jest obowiązkowa. 

Oferta winna zawierać proponowaną wysokość stawki co najmniej równą stawce wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka czynszu na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę ponad 

stawkę wywoławczą.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z ewentualną wymianą okien.
Wadium oferenta , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie przelana na poczet kaucji zabezpieczającej 

opłaty czynszowe.
Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty wygrania przetargu nie podpisze umowy i nie 

uzupełni kaucji do wysokości 6-miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o zaoferowaną stawkę. Umowa najmu może zo-
stać zawarta jedynie na czas określony do 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia nie dłużej niż na kolejne 5 lat. Oso-
bie, która zawrze umowę najmu przysługuje prawo pierwokupu zajmowanego lokalu po cenach rynkowych bez konieczności 
prowadzenia postępowania przetargowego. Umowa najmu oraz Regulamin najmu lokali mieszkalnych w RSM są dostępne 
na stronie internetowej: www.rsm.com.pl

W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane konto bankowe nie póżniej niż 3 dni od pisem-
nego powiadomienia o wyniku przetargu.

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 29.08.2016 r. w godz. od 14.00 do 16.00.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

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

gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Noblistów Śląskich 
z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przezna-
czeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy noblistów Śląskich, stanowiące działki nr:

– 1271/93 o powierzchni 841 m²,    – 1276/93 o powierzchni 758 m², 
obręb Bielszowice, karta mapy 6, GL1S/00013130/2 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki stanowią tere-

ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną (symbol planu Mn1).

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe, posiadają kształt prostokąta, są niezabudowane oraz częściowo porośnięte drzewami. 

Dojazd do zbywanych nieruchomości z drogi publicznej ulicy Edmunda Kokota zapewniony jest przez gminną drogę we-
wnętrzną ulicę Noblistów Śląskich, zlokalizowaną na działkach nr 1260/93 i 1277/93 – KW nr GL1S/00013130/2, po której 
przejazd może się odbywać na zasadach ogólnych.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 1271/93 – 105.000,00 zł,  – dla działki nr 1276/93 – 95.000,00 zł.
Ceny osiągnięte w przetargu będą stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do 

dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wie-

czystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu 

zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w stanie suro-

wym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana pawła ii 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na 

tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do 
dnia 13.09.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: dz. nr 1271/93 – 5.300,00 zł, dz. nr 1276/93 – 4.800,00 zł, przele-
wem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

Piłka nożna – Liga okręgowa

Beniaminek wygrał z „Zielonymi”
To były derby, o których jeszcze parę mie-

sięcy temu nikt nie mógłby nawet pomyśleć. 
Wchodzący z A klasy rudzki beniaminek  
– Pogoń Ruda Śląska – w meczu inaugura-
cyjnym zagrał z Grunwaldem. „Zieloni” po 
spadku z III ligi nie otrzymali licencji na grę 
w lidze IV i teraz będą próbować swoich sił 
w okręgówce.

Od 1946 roku (od tej daty prowadzona jest 
szczegółowa kronika klubu) Grunwald  
w 64 startach ligowych zaliczył 29 zwy-
cięstw, 17 remisów i 18 porażek (bramki: 
121-90). Tym razem jedna statystyka nie po-
twierdziła się, bo Pogoń postawiła „zielo-
nym” trudne warunki. Zaczęło się jednak 
dość dobrze dla halembian. W 38. minucie 
po zagraniu Zugi, Nawrat zagrał ręką, a sę-
dzia podyktował karnego. Jedenastkę pewnie 
na gola zamienił Kowalski. Na nieszczęście 
Grunwaldu waleczna Pogoń zremisowała tuż 
przed przerwą. W 44. minucie po wolnym 
Zięcika, Wolek krótko wybił piłkę, do której 
dopadł Kokot i zdobył gola.

Początek drugiej połowy był dość wyrów-
nany, chociaż można było odczuć, że to Po-
goń coraz mocniej napierała. Decydującego 

Rudzki beniaminek pokazał klasę.

20 sierpnia, godz. 11:15

gola w 66. minucie zdobył Bereta. Zięcik do-
środkował z wolnego, w polu karnym piłkę 
przedłużył głową Bereta i trafił w róg bramki 
Grunwaldu. Mimo prób Grunwald już się nie 
podniósł. Z kolei w swoim inauguracyjnym 
spotkaniu sezonu Urania Ruda Śląska poko-

nała Pogoń Imielin wynikiem 2:1 (1:1). Dwa 
gole dla rudzian zdobyli Hejnisz i Kot. Zwy-
cięstwo odnotował także Wawel, który na 
wyjeździe pokonał 1:0 klub LKS Łąka. Gola 
na wagę trzech punktów strzelił niezawodny 
Lux.

Piłka nożna – iV Liga

Podział punktów na inaugurację
Slavia ruda Śląska 0:0 Przemsza Siewierz

Slavia Ruda Śląska zremisowała bez-
bramkowo u siebie z Przemszą Siewierz 
w meczu pierwszej kolejki IV ligi. Sobotni 
(13.08.) mecz był bardzo wyrównany, a obie 
strony stworzyły sobie po kilka dogodnych, 
lecz niewykorzystanych okazji. Przez ostat-
nie kilkanaście minut sie-
wierzanie grali w przewa-
dze jednego zawodnika po 
czerwonej kartce dla gra-
cza z Rudy.

Pierwsze minuty spotkania dla gości były 
niezbyt udane. Już w 9. minucie rudzianie 
trafili z rzutu wolnego w spojenie bramki 
bronionej przez debiutanta Boreckiego. Kil-
ka minut później piłkarz Slavii zdecydował 
się na strzał zza szesnastki i trafił w słupek. 
Po dominacji w pierwszych minutach dla 
gospodarzy, Przemsza zaczynała dochodzić 
do głosu – w 23. minucie bliski zdobycia 

bramki był Wawrzyńczok, ale jego strzał 
zza 25 metrów nad poprzeczką dobrze wy-
bił Kucharski. Najlepszą okazję w tej części 
gry na zdobycie bramki mieli goście. Tukaj 
w 34. minucie po dośrodkowaniu w pole 
karne z ok. trzech metrów trafił wprost  

w bramkarza Slavii.
Na drugą połowę piłka-

rze z Siewierza wyszli 
nieco bardziej odważni, 
lecz bardzo szczelna obro-

na Slavii nie pozwalała na zbyt dużo. Do 
78. minuty było to tzw. bicie głową w mur. 
We wspomnianym czasie gracz rudzkiej 
drużyny „skosił” Fredyka i arbiter główny 
pokazał bezpośrednio czerwony kartonik. 
Odtąd Przemsza przejęła inicjatywę w grze. 
Jednak rudzianie mieli dużo szczęścia i uda-
ło się doprowadzić wynik remisowy do 
końca.

Slavia: kucharski, Szymański, 
Met, Babczyński, Szablicki, 

Filipiak, Maciejewski, wujec, 
Lach, Zalewski, Moritz.

oBÓZ SPorTowY

Nasi trenowali w Górkach Wielkich
Jak co roku w Górkach Wielkich formę do 

nowego sezonu szlifowali młodzi sportowcy 
SPR-u Grunwald Ruda Śląska i KPKS-u Ha-
lemba. W obozie sportowym, zorganizowa-
nym dzięki pomocy finansowej z miasta, 
uczestniczyło 165 akrobatów, siatkarek i pił-
karzy ręcznych, którzy trenowali pod okiem 
dwunastu szkoleniowców. Oprócz zajęć 
sportowych był też czas na wypoczynek. 

Obozowicze brali udział w wycieczkach 
do Wisły, Brennej i Skoczowa, odwiedzili 
Chlebową Chatę, jeździli konno oraz korzy-
stali z parku linowego. Tradycyjnie w trak-
cie zgrupowania odbył się festyn rodzinny, 
w którym uczestniczyło aż 650 osób. Był 
mecz siatkówki plażowej i piłki nożnej z ro-
dzicami. Dodatkowe atrakcje stanowiły 

m.in. zajęcia zumby, dmuchany zamek oraz 
gry i zabawy z animatorkami. – Cały obóz 
przebiegał według ustalonego planu szkole-
niowego, a festyn rodzinny udał się fanta-
stycznie. Taka liczba gości z Rudy Śląskiej 
w Górkach Wielkich zdarzyła się po raz 
pierwszy. W przyszłym roku musimy być 
przygotowani na jeszcze większą frekwencję 
– zaznaczyła szefowa obozu Danuta  
Wodarska, trenerka akrobatów KPKS-u Ha-
lemba. – Górki Wielkie to idealna baza tre-
ningowa dla nas. Mamy tu wszystko, czego 
potrzebujemy – dodał trener siatkarzy  
KPKS-u Halemba Adam Michna.

Po obozie młodzi sportowcy kontynuują 
przygotowania do rozgrywek w Rudzie Ślą-
skiej. 

ZaPowiedZi

Fitness pod chmurką
W każdą sobotę wakacji trenerzy Studia 
„Energia” zapraszają na zajęcia z cyklu 
„Fitness pod chmurką”. Spotkania mają 
charakter bezpłatny i odbywają się w Parku 
Strzelnica w Bielszowicach. 

Grand Prix Rudy Śląskiej
20 sierpnia od godz. 9 do 19 na torze przy  
ul. Kolberga rozegrane zostanie Grand Prix Ru-
dy Śląskiej modeli zdalnie sterowanych. Zawo-
dy będą rozgrywane w następujących klasach: 
elektryczne – E-10 Formuła, E-10 TC 540, E-10 
LeMans oraz spalinowe – IC-10, IC-8.

Bieg Wiewiórki
20 sierpnia o godz. 11 wystartują uczestnicy 
Biegu Wiewiórki. Impreza odbywa się w lasach 
przy Szkole Podstawowej nr 15 w Halembie.

Charytatywny Turniej Piłki Nożnej
27 sierpnia na orliku przy ul. Hallera 16 od-
będzie się Charytatywny Turniej Piłki Noż-
nej. Zebrane pieniądze zostaną przekazane 
Fundacji „Dom Nadziei”.

II Bieg Charytatywny Pamięci Górników
Fundacja Rodzin Górniczych organizuje  
II Bieg Charytatywny Pamięci Górników. 
Odbędzie się on 28 sierpnia w dzielnicy 
Halemba, do wyboru na dystansie: 5 km 
lub 10 km, nordic walking – 5 km, bieg dla 
dzieci – 400 m i 800 m.

Piłka nożna:
20 sierpnia, godz. 11

Slavia Ruda Śląska – Warta Zawiercie
20 sierpnia, godz. 17

AKS Mikołów – Wawel Wirek 
20 sierpnia, godz. 11 Grunwald  

Ruda Śląska – Podlesianka Katowice
20 sierpnia, godz. 11

KS Goczałkowice Zdrój 
– Pogoń N. Bytom

20 sierpnia, godz. 17
GTS Bojszowy – Urania Ruda Śląska

21 sierpnia, godz. 11
Siemianowiczanka II Siemianowice 

Śląskie – Jastrząb Bielszowice
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