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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

Wybierz 
i zagłosuj Więcej str. 9

DYŻUR REDAKTORA

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

Magdalena 
Buchta

STOWARZYSZENIE 
,,MusicALL” 

Marcin Wilkoszyński
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Zastępca Ordynatora Oddziału Kardiologicznego w Rudzie Śląskiej

Prywatny gabinet kardiologiczny tel. 501-553-654

Budynek DAMAR-u,
ul. Przedszkolna 6
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BYKOWINA

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

1599
kg

• WĘDZONA DYMEM OLCHOWO-BUKOWYM
• 100 KG KIEŁBASY POWSTAŁO 
Z 105 KG MIĘSA WIEPRZOWEGO

KAWA 
ROZPUSZCZALNA 
JACOBS
200 g

1749
szt.

ZESTAW DO SPRZĄTANIA 
+ ŚCIERECZKA ACTIFIBRE GRATIS
wiadro 13 l 
wyciskacz do 
maksymalnego 
odsączenia nakładki

+
7700

szt.

PAPIER 
TOALETOWY
MOLA, 2 RODZAJE499

8 rolek

PIWO
KASZTELAN
0,5 l

189
szt.
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ŚLIWKA LUZ199
kg

550  ZŁ TANIEJ

400  ZŁ TANIEJ

899
8 rolek

19-21 września 2016 r.
5200  ZŁ TANIEJ

12900
szt.

2299
szt.

249
szt.



SZPITAL MIEJSKI
www.wiadomoscirudzkie.pl MIASTO | 14.09.20162

REKLAMA

I tak, panie rodzące w rudzkim szpi-
talu mogą w pierwszej kolejności ko-
rzystać z metod niefarmakologicz-
nych, które są podstawowym sposo-
bem łagodzenia bólu porodowego. 
Mowa tu głównie o m.in. aktywności 
fi zycznej, technikach oddechowych 
i ćwiczeniach relaksacyjnych, a także 
masażach relaksacyjnych. Stosowane 
są także ciepłe i zimne okłady oraz 
metody fi zjoterapeutyczne. Panie mo-
gą skorzystać także z bezpiecznej me-
tody TENS, czyli przezskórnej stymu-
lacji nerwów oraz immersji wodnej 
(poród w wodzie), akupunktury oraz 
akupresury.

Na rudzkiej porodówce dostępne są 
także farmakologiczne metody łago-
dzenia bólu porodowego – wówczas 
gdy te powyższe zawodzą. W takich 
sytuacjach przyszłe mamy mogą sko-
rzystać z analgezji wziewnej (podtlen-
ku azotu – tzw. głupi jaś), podania 
opioidów, czy znieczulenia zewnątrzo-
ponowego. W tym ostatnim przypadku 
lekarz położnik konsultuje się z ane-

Jak rodzić, to bez bólu
1 września weszło w życie nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie możliwości łagodzenia bólów okołoporodo-
wych. Ta zmiana oznacza łatwiejszą dostępność do znieczulenia podczas porodu. Zgodnie z rozporządzeniem leczenie bólu 
porodowego to jeden z elementów świadczenia zdrowotnego, tj. ból porodowy wymaga leczenia. Przy tej okazji sprawdza-
my, na jakiego typu znieczulenia okołoporodowe mogą liczyć ciężarne panie trafi ające do rudzkiego szpitala oraz w jaki 
sposób ubiegać mogą się one o znieczulenie.

Już wkrótce w rudzkim szpitalu będzie można skorzystać 
z profesjonalnej wanny do porodów.
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stezjologiem. Zaś każda pani, która 
chciałaby móc skorzystać z takiego 
znieczulenia (informacje w tej sprawie 
można uzyskać m.in. podczas zajęć 
Szkoły Rodzenia, które prowadzone są 
w rudzkim szpitalu), musi wypełnić 
ankietę anestezjologiczną, która do-
stępna jest na stronie internetowej 
rudzkiego szpitala, zarejestrować się 
na konsultację anestezjologiczną oraz 
zgłosić się z wypełnioną ankietą na 
wstępną konsultację anestezjologiczną 
w terminie 30 dni przed planowanym 
terminem porodu. To jednak nie ozna-
cza ostatecznej zgody ze strony leka-
rza położnika oraz anestezjologa.

Warto bowiem pamiętać, że decyzja 
o niefarmakologicznym bądź farma-
kologicznym leczeniu zależy od stanu 
przyszłej mamy oraz porady lekarza 
prowadzącego. Bowiem zgodnie 
z wprowadzonym rozporządzeniem: 
„Rozpoczęcie farmakologicznego ła-
godzenia bólu porodowego każdora-
zowo jest poprzedzone badaniem po-
łożniczym i przeprowadzoną przez le-

karza położnika udokumentowaną 
oceną natężenia bólu lub identyfi kacją 
wskazań medycznych oraz uzyska-

niem zgody rodzącej na zastosowanie 
proponowanej metody.”

Joanna Oreł

www.skutecznapozyczka.pl

!!!NOWOŚĆ!!!

REKLAMA

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 
21 dni na tablicy ogłoszeń  Urzę-
du Miasta Ruda Śląska, plac Jana 
Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) 
wykazu spółdzielczego własnościo-
wego prawa do lokalu mieszkalne-
go, wyznaczonego do sprzedaży 
w drodze przetargu, usytuowane-
go w budynku przy ul. Szybowej 
6/13 w dzielnicy Bykowina o pow. 
użytk. 48,65 m2 (cena wywoławcza 
do przetargu 106.000,00 zł).

OGŁOSZENIE
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GÓRNICTWO

Wujek na razie będzie fedrować. Jak długo?
31 sierpnia Katowicki Holding Węglowy ofi cjalnie poinformował, że dwie uruchomione już ściany wydobywcze w kopalni Wujek-Ruch Śląsk będą wyeksplo-
atowane do końca. Natomiast czas eksploatowania dwóch kolejnych ścian zdecyduje o terminie przekazania kopalni do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Taki 
stan rzeczy zainspirował do poruszenia tego tematu podczas wrześniowego posiedzenia Sejmu.  

Podczas ostatnich obrad Sejmu RP 
po raz kolejny poruszono temat li-
kwidacji kopalni Wujek-Ruch Śląsk. 
Swoje wątpliwości co do przyszłości 
tego zakładu wyraziła posłanka Da-
nuta Pietraszewska.

– Interesuje mnie szczególnie los 
kopalni Wujek-Ruch Śląsk. Jeszcze 
rok temu nie było mowy o likwidacji 
tej kopalni. Dzisiaj mieszkańcy i gór-
nicy pytają, dlaczego idzie ona do li-
kwidacji, jakie były przesłanki, by 
oddawać ją do SRK? – pytała Danuta 

Informujemy o obchodach

JUBILEUSZU 50-LECIA GIMNAZJUM NR 11 
i DAWNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22

w Nowym Bytomiu przy ulicy Ratowników 15,
które odbędą się w dniach 21 i 22 października 2016 roku.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne G 11

Szczegółowe informacje zamieszczone są na plakatach, 
stronie internetowej: www.gim11.com,
na Facebooku i pod nr. telefonu 32 248-61-32.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza i podaje warunki przetargu ustnego 
nieograniczonego na oddanie w dzierżawę 
na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdu-
jących się w powstającym budynku dwukon-
dygnacyjnym (budynek wraz z wydzielonym 
tarasem dla urządzenia ogródka letniego od 
strony zieleni na skarpie) w Rudzie Śląskiej-
Orzegowie przy ul. Bytomskiej.

Ogłoszenie o przetargu i warunkach znaj-
duje się na tablicy ogłoszeń MOSiR i Urzędu 
Miasta Ruda Śląska. Dodatkowych informa-
cji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji – Dział Techniczny tel. 32 248-75-21, 
ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska. 

Pietraszewska, posłanka z ramienia 
PO.

W sprawie głos zabrał sekretarz 
stanu w Ministerstwie Energii. 
– Niestety jest to niebezpieczna ko-
palnia, ponieważ jest to najbardziej 
tąpająca kopalnia w Polsce – tłuma-
czył minister Grzegorz Tobiszowski 
podczas posiedzenia Sejmu.

Z tą opinią nie zgadza się posłanka 
Pietraszewska. – To nie jest już teraz 
niebezpieczna kopalnia. Po wyłącze-
niu Pola Panewnickiego wypadko-

wość zdecydowanie się zmniejszyła 
a opinii publicznej przekazuje się zu-
pełnie co innego – zaznaczała posłan-
ka. – Tak, nie ma Pola Panewnickie-
go, ale są pewne złoża bardzo trudno 
dostępne, które wymagają niesamo-
witej fi nezji, jeśli chodzi o inwestycje 
i o nakłady, żebyśmy mogli tę kopal-
nię bezpiecznie prowadzić, bo to jest 
pozadyskusyjne – odpowiadał Tobi-
szowski.

 Minister podkreślał dużo większą 
częstotliwość wypadków śmiertel-
nych w kopalni Wujek-Ruch Śląsk na 
przestrzeni lat 1993 – 2015, w porów-
naniu do pozostałych kopalń. 

– Obecnie jesteśmy w trakcie dia-
logu z Wyższym Urzędem Górni-
czym, jak również ze stroną spo-
łeczną, bo tam (w kopalni Wujek-
Ruch Śląsk – przyp. red.) również 
mamy przygotowane dwie ściany, 
które planujemy wybrać w przy-

szłym roku, aby w sposób naturalny 
kopalnia zakończyła funkcjonowa-
nie w swoim charakterze – dodał 
minister, podkreślając co jest wa-
runkiem utrzymywania danego za-
kładu. – Chcę bardzo mocno pod-
kreślić, że nie ma żadnych planów, 
abyśmy likwidowali aktywa górni-
cze, które mają przyszłość, jeśli 
chodzi o dostęp do złoża. To jest 
coś, o czym mówiłem w zeszłym ro-
ku, jeszcze jako poseł: kluczem jest 
dostęp do złoża, możliwości ekono-
miczne i techniczne wydobycia tego 
węgla, który w kontekście Polskiej 
Grupy Górniczej, Katowickiego 
Holdingu Węglowego czy Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej może być sil-
nym aktywem, by zbudować mocne 
struktury każdej ze spółek – zazna-
czał.

Jak skomentował Wojciech Jaros, 
rzecznik KHW, nie zapadły dotąd 

decyzje o przyszłości kopalni. Spre-
cyzował, że rozmowy dotyczą 
w pierwszym rzędzie dokończenia 
wydobycia z dwóch już uruchomio-
nych ścian wydobywczych, a nie ca-
łego złoża kopalni, jak wcześniej 
podawano. – Warunkiem urucho-
mienia kolejnych dwóch jest możli-
wość eksploatacji zgodnie ze sztuką 
górniczą – zaznaczył Jaros. Jak na 
razie nie zapadły natomiast żadne 
decyzje fi nalne.

– Rok temu nie było mowy o likwi-
dacji tej kopalni. Węgla tylko na po-
kładzie „K” starczy na 10 lat wydo-
bycia. Było przygotowanych 10 
ścian, zgoda na wydobycie została 
udzielona tylko na dwie ściany, dwie 
kolejne są przygotowane do eksplo-
atacji, co rząd chce zablokować. To 
zmarnowane pieniądze, które poszły 
na przygotowania – komentuje Da-
nuta Pietraszewska AW, MB

Sytuacja kopalni Wujek-Ruch Śląsk 
nadal stoi pod znakiem zapytania. 
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Mieszkaniec Chebzia zwrócił się do naszej redakcji z pytaniem o projekt zgło-
szony w ubiegłym roku do budżetu obywatelskiego, który dotyczył zagospoda-
rowania terenów przy stawie Kokotek. – W tym miejscu miała powstać m.in. 
siłownia – tłumaczy pan Andrzej, mieszkaniec Chebzia. – Z moich informacji 
wynika, że projekt został już wykonany, ale prace nie ruszyły. Chciałbym po-
znać powody takiego stanu rzeczy – dodaje.

do połowy roku 2017, wobec czego 
rozpoczęte zostały procedury związane 
z ogłoszeniem przetargu, z przesunię-
tym terminem zakończenia wykonania 
robót – tłumaczy Piotr Janik, naczelnik 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta 
Ruda Śląska.  AW
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Opóźniony projekt będzie zrealizowany  |CHEBZIE

Urząd Miasta tłumaczy, że powo-
dem opóźnienia w realizacji tego zada-
nia jest brak chętnych do przeprowa-
dzenia robót. – Do przetargu nieogra-
niczonego na realizację zagospodaro-
wania terenu stawu Kokotek nie przy-
stąpił żaden oferent, wobec czego 
przetarg został unieważniony – tłuma-

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

czy Piotr Janik, naczelnik Wydziału 
Inwestycji Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska. 

Biorąc pod uwagę zakres robót 
i przewidywany okres realizacyjny, 
a także zapisy regulaminu budżetu 
obywatelskiego odnoszące się do ko-
nieczności wykonania zadania w ciągu 

roku kalendarzowe-
go, zorganizowanie 
kolejnego przetargu 
i podjęcia próby wy-
łonienia wykonawcy 
wraz z budową w tak 
określonym terminie 
byłoby niemożliwe. 
Urząd Miasta za-
pewnia jednak, że 
projekt ten zostanie 
doprowadzony do 

końca i mieszkańcy Chebzia będą mo-
gli cieszyć się z miejsca do aktywnego 
wypoczynku. – Problem ten został 
omówiony na specjalnym posiedzeniu 
zespołu ds. budżetu obywatelskiego, 
na którym podjęto decyzję o wydłuże-
niu terminu realizacji przedsięwzięcia 

Park Kozioła to idealne miejsce na umieszczenie słupa ogłoszeniowego.

Do naszej redakcji trafi ł Czytelnik 
z pytaniem o możliwość ustawienia 
dodatkowych słupów ogłoszenio-
wych na terenie miasta. – Szczególnie 
interesuje mnie rejon Parku Kozioła, 
często tu bywam i nie ma tu żadnych 
informacji na temat odbywających 
się tu imprez – dziwi się mieszkaniec 
Rudy. – Do parku przychodzi mnó-
stwo osób i dostęp do informacji był-
by bardzo przydatny – dodaje.

Za słupy ogłoszeniowe odpowiada 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rudzie Śląskiej. Zarządza on 45 
słupami ogłoszeniowymi, znajdują-
cymi się na terenie całego miasta, jed-

nak nieustannie stara się o pozyskanie 
środków na nowe. Na ustawienie słu-
pa ogłoszeniowego w rejonie Parku 
Kozioła są szanse,  ale nie wydarzy 
się to od razu. – W ramach ustalania 
budżetu na rok 2017 Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji rozważa postawie-
nie kolejnych dwóch słupów. Jeśli tyl-
ko będzie taka możliwość, rozważymy 
proponowaną przez mieszkańca Rudy 
lokalizację i zamontujemy słup przy 
Parku Kozioła – tłumaczy Paweł 
Kwiatkowski, główny specjalista 
ds. technicznych w Miejskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji w Rudzie Ślą-
skiej.  

Słupy ogłoszeniowe są formą przekazywania informacji coraz bardziej 
wypieraną przez nowoczesne środki przekazu. Jednak nadal mają swoich 
zagorzałych zwolenników, którzy lubią dowiedzieć się o tym, co dzieje się 
w mieście np. podczas spaceru.
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Tylko w zeszłym roku zostały za-
kupione i ustawione dwa nowe słupy 
m. in. przy wyremontowanym budyn-

ku Zespołu Szkół Muzycznych przy 
ulicy Niedurnego.

 AW, MB

W ramach projektu zaplanowano budowę dwóch 
pomostów przystosowanych dla niepełnosprawnych 

wędkarzy i osób korzystających ze sprzętu 
pływającego, budowę slipu – betonowej pochylni 
celem bezpiecznego dostępu do wody, możliwości 

bezpiecznego wodowania sprzętu pływającego, 
umocnienie brzegu pomiędzy pomostami a slipem, 
postawienie magazynu na sprzęt wodny, budowę 
miejsca na ognisko, montaż stojaków na rowery, 

objęcie terenu monitoringiem miejskim oraz 
budowę ścieżki edukacyjnej.

Mieszkańcy czekają na realizację projektu przy stawie Kokotek.

OGŁOSZENIA

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje 

o wywieszeniu na okres 21 dni, 
tj. od dnia 6.09.2016 r. do dnia 

27.09.2016 r., na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 

Jana Pawła II 6 
(II piętro, obok pokoju 221) 

wykazu niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej 

własności Gminy Miasta  Ruda 
Śląska, położonej w Rudzie 

Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy 
Wireckiej, stanowiącej działkę 

oznaczoną numerem geodezyjnym 
1794/32 o powierzchni 2656 

m2, obręb Kochłowice, zapisaną 
na karcie mapy 4 oraz w księdze 

wieczystej prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 

nr KW GL1S/00007404/9 (w dziale 
III wpisana jest służebność drogi; 
dział IV ww. księgi wolny jest od 

wpisów), która zostanie sprzedana 
z przeznaczeniem pod zabudowę 

zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Ruda Śląska.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta, 

wykazu części nieruchomości 
gruntowej położonej przy 

ul. Nowary 37, Bocznej 
oraz Katowickiej,  które 

przydzielone zostaną 
w trybie bezprzetargowym 
na podstawie umów najmu 

zawartych na czas oznaczony 
na okres do 3 lat.

Słupy nadal w modzie | RUDA 
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Jak dobrze przygotować się 
do matury z matematyki?

Matematyka na egzaminie maturalnym nadal sprawia polskim uczniom sporo kłopotów. 
O tym, jak dobrze przygotować się do matury z matematyki, rozmawiamy z Agnieszką 
Wraną, dyrektorką Szkoły Matematyki Horyzonty w Rudzie Śląskiej.

– Pani Dyrektor, matematykę na 
maturze muszą zdawać wszyscy, na-
wet ci uczniowie, którzy tego przed-
miotu po prostu nie rozumieją… 

Agnieszka Wrana: – To prawda, 
ale moje doświadczenie mówi, że do 
matury na poziomie podstawowym są 
w stanie dobrze się przygotować wszy-
scy uczniowie. Nawet ci, którzy uwa-
żają się za matematyczne „beztalen-

cia”. Wielokrotnie spotkałam się z sy-
tuacją, że do naszej szkoły przychodzi-
li zrozpaczeni rodzice, którzy dla swo-
ich dzieci nie widzieli już nadziei 
i uważali, że ich pociechy nie są w sta-
nie pojąć tego trudnego przedmiotu. 
Po czym okazywało się, że regularna 
praca szybko zaczęła przynosić efekty. 
Dziś ci uczniowie są szczęśliwymi stu-
dentami, bo zdali maturę i dostali się 

na wymarzone studia. Klucz do sukce-
su tkwi w odpowiednim dotarciu do 
ucznia, z czym bywa problem w prze-
pełnionych klasach szkół powszech-
nych. Poza tym, kłopotem wielu 
uczniów są zaległości ze szkoły pod-
stawowej i gimnazjum, które później 
nie pozwalają opanować nowych partii 
materiału. Nasza metoda nauczania 
umożliwia nadrobienie i uzupełnienie 
tych braków.

– No właśnie, w jaki sposób przy-
gotowujecie uczniów do matury 
w Szkole Matematyki Horyzonty?

AW: – Organizujemy kursy do ma-
tury na poziomie podstawowym i roz-
szerzonym, które trwają od września 
do kwietnia. Tym, co nas wyróżnia, 
jest praca w małych, 4-osobowych 
grupach o jednakowym stopniu za-
awansowania. To rozwiązanie pozwa-
la na indywidualne podejście do 

ucznia, zapewnia miłą i przyjazną at-
mosferę na zajęciach, a jednocześnie 
pozwala nam zaproponować klientom 
atrakcyjną cenę za jedną godzinę ze-
garową nauki. Pracujemy według pre-
cyzyjnie zaplanowanego programu 
nauczania, który gwarantuje, że 
uczniowie „przerobią” pełny zakres 
materiału potrzebny do matury. Zaję-
cia w naszej szkole prowadzą do-
świadczeni nauczyciele z najlepszych 
szkół w regionie, będący jednocześnie 
egzaminatorami maturalnymi. Jakiś 
czas temu naszą ofertę poszerzyliśmy 
o kursy przygotowawcze do matury 
z fi zyki.

– Jakie wyniki na maturze osiągali 
wasi uczniowie w minionych latach?

AW: – Nasza Szkoła funkcjonuje od 
2009 roku. Od jej powstania, co roku 
wszyscy kursanci zdają maturę, 
w większości przypadków na wynik 
lepszy od spodziewanego. Ich opinie 
zebraliśmy na naszej stronie interneto-
wej – zachęcam do zapoznania się.

– Czy Pani szkoła prowadzi zaję-
cia tylko dla maturzystów? 

AW: – Nie. Prowadzimy również 
korepetycje dla gimnazjalistów, 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

i studentów. Zauważam, że zaintereso-
wanie korepetycjami z matematyki ro-
śnie, bo rodzice i uczniowie zdają so-
bie sprawę, że rola matematyki we 
współczesnym świecie jest coraz więk-
sza. Badania i analizy pokazują, że naj-
lepsze oferty pracy na rynku czekają 
na absolwentów technicznych lub eko-
nomicznych kierunków studiów.

– Gdzie odbywają się zajęcia 
szkoły?

AW: – W Rudzie Śląskiej-Halembie 
– nasz oddział mieści się przy 
ul. Chłopskiej 34.

– W jaki sposób można zapisać się 
na kursy i korepetycje?

AW: – Komplet informacji o naszej 
ofercie oraz formularze zgłoszeniowe 
znajdują się na naszej stronie interne-
towej: www.szkola-matematyki.pl. Na 
wszystkie pytania odpowiemy też pod 
numerem telefonu 604-814-458.

– Dziękuję za rozmowę.

KURSY I KOREPETYCJE Z MATEMATYKI
www.szkola-matematyki.pl, tel. 604-814-458

Podobnego miejsca trudno szukać w innym zakątku Śląska – w Rudzie Śląskiej otwarto właśnie Dom Dziennego Pobytu „Seniorek”, którego usługi odbie-
gają nieco od tradycyjnych domów pomocy dla osób starszych. „Seniorek” działa w trybie dziennym i jest otwarty na osoby zmagające się z demencjami, 
otępieniami, czy Alzheimerem.

„Seniorek” wyciąga rękę do osób starszych
DDP „Seniorek” znajduje się 

w malowniczym miejscu, przy 
ul. Kubiny 20.  To tam właśnie, 
15 września, nastąpi otwarcie ośrodka, 
którego celem jest pomoc ludziom, 
którzy pod skrzydłami mają osoby 
starsze, wymagające szczególnej opie-
ki. Dom Dziennego Pobytu będzie 
działał od godziny 7.30 do 17.00, ma 
zapewniać podopiecznym trzy posiłki 
– śniadanie, obiad i podwieczorek oraz 
w międzyczasie, kawę i herbatę. Ale to 
tylko podstawy. – Nastawiamy się na 
opiekę nad osobami starszymi, które 
wymagają większej troski i specjali-
stycznego podejścia. Chcemy dbać 

o usprawnianie pamięci seniorów
i prowadzenie pod tym kątem zajęć, 
a także rozwijanie zainteresowań, jak 
i spędzanie czasu w większym gronie 
ludzi – to ważne dla takich osób. 
Oprócz tego będziemy kontrolować 
u podopiecznych czynności higienicz-
ne, które również nierzadko stwarza-
ją problem – tłumaczy Katarzyna Ej-
chorst, pielęgniarka i właścicielka 
Domu Dziennego Pobytu.

Nad podopiecznymi opiekę spra-
wować będzie wykwalifi kowana ka-
dra, w tym pielęgniarki i terapeutka. 
W planach są także cotygodniowe 
wizyty lekarza geriatry oraz psycho-

loga, który ma ułatwić indywidualną 
pracę z każdym seniorem.

– Nie wszystkie rodziny chcą od-
dawać swoich bliskich do stacjonar-
nych Domów Opieki, my jesteśmy 
alternatywą dla takich ośrodków. 
Chcemy zapewnić seniorom opiekę 
i zajęcia w czasie gdy opiekun jest 
poza domem – dodaje Katarzyna Ej-
chorst.

DDP „Seniorek” stawia na organi-
zowanie czasu osobom starszym.

W ośrodku będą organizowane wszel-
kiego rodzaju zajęcia terapeutyczne, 
obchody takich świąt jak Dzień 
Dziadka, Dzień Babci, Bożego Naro-
dzenia, czy Wielkanocy. Oprócz tego 
już na wiosnę przyszłego roku przy 
obiekcie powstać ma ogródek, z któ-
rego będą mogli korzystać pensjona-
riusze. 

– Już dziś zapraszam do zapozna-
nia się z naszą ofertą – zachęca pani 
Katarzyna.

Dom Dziennego Pobytu „Seniorek”
ul. Kubiny 20 (dojazd od ul. Różyckiego) Ruda Śląska 10, tel. 661 030 392

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 7.30-17.00
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Twórczość artystki w gronie
 najlepszych

Malwina�Kidala,�rudzianka,�absolwentka�katowickiej�Akademii�Sztuk�Pięknych�została�wybrana�do�
grona�najbardziej�perspektywicznych�artystów�regionu.�Jej�prace�zobaczyć�można�podczas�wysta-
wy�BŁYSK�prezentującej�twórczość�śląskich�malarzy�i�grafików�wyróżnionych�w�10-letniej�historii�
konkursu�Najlepszy�Dyplom,�która�otwarta�została�niedawno�w�katowickim�Rondzie�Sztuki.

Prace pani Malwiny można  
podziwiać w Rondzie Sztuki.

Na wystawie podziwiać można pracę dy-
plomową Malwiny Kidali – serię 10 cału-
nów zatytułowaną „Człowiek umknął”. Pra-
ce mają formę grafik-obiektów nawiązują-
cych do tekstylnych powłok człowieka. Przy 
pomocy nadruku na tkaninie łączonego ze 
strukturą przeszyć nicią, artystka wykre-
owała obiekty na motywach 
manekinów jako symbo-
lu człowieka. Inspi-
racją cyklu stał 
się klimat tek-
stów Brunona 
Schulza. – Płót-
na, na których 
odbite są moje 
grafiki przedsta-
wiają nie tylko ze-
wnętrzne odzienie człowie-
ka, które jest odmienne w zależności od gu-
stu, upodobania i osobowości, ale przede 
wszystkim ludzką skórę, która pozwala na 
zachowanie odrębności i indywidualności. 
Przeszycia i fastrygi pojawiające się na  
pracach, symbolizują linie życia, różne dro-
gi i dzieje człowieka. Bezgłowe korpusy to 
uosobienie pustego i niemego bytu, gdzie 
samo „bycie” człowiekiem przegrywa z „po-
siadaniem” – mówi o swojej pracy autorka.

Sześć lat temu, zaraz po obronie dyplo-
mu, cykl został kupiony przez BPSC. Jest 
teraz częścią jednej z największych w Pol-
sce firmowych kolekcji młodej sztuki. Na co 
dzień zdobi siedzibę producenta oprogra- 
mowania, a we wrześniu pojawił się na wy-
stawie BŁYSK w towarzystwie prac ponad 
30 młodych artystów. Wydarzenie zorgani-
zowano z okazji zainicjowanego dziesięć lat 
temu projektu, którego celem jest wspiera-
nie młodych twórców w najtrudniejszym dla 

wielu z nich momencie – u progu kariery. 
W ramach programu co roku najlepsi absol-
wenci uczelni otrzymują nagrody finanso-
we, które mają ułatwić im start – wynająć 
pracownię, kupić potrzebne materiały, opro-
gramowanie.

Wspominając okres po ukończeniu stu-
diów Malwina Kidala przyznaje, że nie 
było łatwo. – Musieliśmy nauczyć się auto-
prezentacji, promocji, a tym samym poszu-
kiwania potencjalnych odbiorców naszej 
sztuki. Dzisiaj tworzę grafiki w technice 
własnej, wypukłodruku, maluję obrazy. Po-
dobnie jak wiele moich koleżanek i kole-
gów ze studiów łączę jednak pracę arty-
styczną z „cywilnym” życiem zawodowym. 
W Domu Kultury w Rudzie Śląskiej-Biel-
szowicach prowadzę pracownię malarską 

dla dorosłych i młodzieży. W ten sposób 
mam okazję przekazywać zdobytą wiedzę 
i zarażać swoją pasją innych. Zajmuję się 
także malarstwem na tkaninach, na któ-
rych zamknięty kawałek sztuki może po-
siadać prawie każda kobieta, która wraż-
liwa jest na piękno i oryginalność – mówi 
o swojej dzisiejszej pracy artystka z Rudy 
Śląskiej. 

Wystawa BŁYSK, której wernisaż od-
był się 8 września w katowickim Rondzie 
Sztuki, jest okazją do poznania nowych po-
staw i tendencji w młodej, śląskiej sztuce. 
Zobaczymy na niej pełne spektrum wypo-
wiedzi: od klasycznych mediów, takich jak 
malarstwo czy grafika artystyczna, po dzia-
łania interdyscyplinarne i intermedialne. 
W wystawie udział biorą absolwenci oraz 
wykładowcy katowickiej ASP: Lena Ach-
telik, Małgorzata Bednarczuk, Alicja Bon-
cel, Katarzyna Budka, Marta Czarnecka, 
Bartłomiej Dudek, Szymon Durek, Jan Dy-
bała, Agnieszka Florczyk, Justyna Jędrze-
jowska, Katarzyna Kania, Malwina Kidala, 
Szymon Kobylarz, Jakub Kowalczyk, Bar-
bara Kubska, Małgorzata Kulik, Artur Ma-
sternak, Ewa Mrowiec-Łysy, Monika My-
siak, Kajetan Pasztuła, Szymon Prandzioch, 
Anna Rank, Dobrosława Rurańska, Natalia 
Rybka, Szymon Szewczyk, Hanna Sitarz, 
Bianka Szlachta, Ewa Toczkowska, Sylwia 
Woźniczka, Joanna Zdzienicka, Erwina 
Ziomkowska oraz Kazimierz Cieślik, To-
masz Struk i Ireneusz Walczak. Wystawa 
BŁYSK to pierwsza okazja, aby jednocze-
śnie zetknąć się z dokonaniami ponad 30 
młodych śląskich malarzy i grafików pre-
zentujących tak szerokie spektrum wypo-
wiedzi. Wystawa potrwa do końca wrze-
śnia. JO
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Śląską Krzyżówkę 
z Radiem Piekary prezentują 

Anna Włodarczyk i Adam Gruca
Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Śląska Krzyżówka” emi-
towanym na antenie Radia Piekary. Słuchacze mogą sprawdzić swoją 
znajomość śląskich wyrazów, a przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody. 
Hasło krzyżówki z „Wiadomości Rudzkich” jest jednocześnie jednym 
z haseł „Śląskiej Krzyżówki” w Radiu Piekary, którą będziecie mogli roz-
wiązać podczas programu na żywo dzwoniąc do studia Radia Piekary 
w niedzielę, 18 września, 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 wysłać pod nr 71100 w treści wpi-
sując hasło: piekary. + hasło krzyżówki. Nagroda to parasol Radia Pieka-
ry. 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 śląski-
mi przebojami. Na rozwiązanie czekamy do 4 września. Koszt SMS-a 1,23 
zł/brutt o.

1. naleśnik po śląsku
2. wytrych po śląsku
3. rodzina po śląsku
4. racja po śląsku

5. wyjść po śląsku
6. środek po śląsku
7. znowu po śląsku
 8. sztuczna szczęka po śląsku

www.wiadomoscirudzkie.pl WOKÓŁ NAS | 14.09.20167

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Na nowej płycie zaprezentują się w języku literackim 
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OGŁOSZENIA

 W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z Bogdanem Szulą, założycielem i wokalistą zespołu 
„Bajery”, który na śląskiej scenie istnieje już ponad 30 lat. 

OGŁOSZENIE

– 31 lat na scenie to sporo czasu, ale wciąż tworzycie i cały 
czas coś się dzieje…

– Cały czas tworzymy i koncertujemy. Obecnie powstają nowe 
utwory, które pojawią się na kolejnej płycie. Nasi słuchacze usłyszą 
nas w innej odsłonie. Chcemy, żeby nasza muzyka była jeszcze bar-
dzie skoczna i taneczna. Na nowej płycie nie ukaże się też żaden utwór 
po śląsku. Już niebawem będzie można usłyszeć nowy utwór w na-
szym wykonaniu „Trochę więcej niż czterdzieści”, który mam nadzie-
ję, że się spodoba. To utwór, który trochę opowiada o mnie. 

– Skąd decyzja o tym, żeby nie śpiewać w gwarze?
– W naszym repertuarze jest sporo utworów po śląsku. Nowe pio-

senki „Witaj Kochanie” czy „Tylko Wy rodzice”, śpiewane są w ję-
zyku literackim. Doszliśmy do wniosku, że przy tym chcemy na 
razie pozostać. Obserwujemy też to, co się dzieje na naszym rynku 
i widzimy, że na listach przebojów utworów w gwarze praktycznie 
nie ma, więc wnioskujemy z tego, że publiczność nie ma z tym pro-
blemu. To też ukłon w stronę naszych słuchaczy z innych regionów 
Polski, gdzie ostatnio sporo gramy. 

– Gracie już razem od wielu lat. Szykują się jakieś zmiany?
– Ja sam gram już 31 lat, z Arturem gramy już od 12 lat, a moja 

córka Angelika też jest już w składzie zespołu od bardzo dawna. Ten 
trzyosobowy trzon zespołu się nie zmieni, ale jesteśmy na etapie 
poszukiwań i być może już niedługo pojawią się dodatkowe osoby 
tańczące lub śpiewające. 

– Nowa płyta, nowe utwory i w przyszłości większy skład nie 
sprawi chyba, że zapomnicie o starych przebojach? 

– Każdy występ jest dla nas bardzo ważny, dlatego zawsze odda-
jemy całe swoje serca i pozytywną energię, która udziela się wszyst-

kim. Na każdym koncercie prezentujemy nasze autorskie utwory, 
które zawsze publiczność śpiewa razem z nami, co jest balsamem 
dla naszych uszu i serca. Na koncertach z pewnością będzie można 
usłyszeć nasze największe przeboje: „Róża miłości”, „Bikini” czy 
„To moje echo”. Arkadiusz Wieczorek 

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. Kamienna 31a/3,
ul. Ignacego Krasickiego 2c/8,

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

najemców.

• Stomatolog
• Chirurg
• Dermatolog
• Pracownia protetyczna

GINEKOLOGIA 
dr Joanna Żubrowska-Mazur:

konsultacje• 
badanie USG• 
opieka kobiet w ciąży• 
zabiegi laserem Fotona SP• 

BADANIA USG 3D/4D
wyraźny i dokładny obraz• 
precyzyjna diagnostyka płodu • 
ocena przepływu krwi • 
(badanie dopplerowskie)
trójwymiarowe generowanie • 
obrazu płodu 
obserwacja ruchów płodu • 
w czasie rzeczywistym

LECZENIE WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA 
MOCZU PRZY POMOCY LASERA FOTONA SP.  

Całkowicie bezbolesny zabieg • 
Szybka procedura – ok. 30 minut• 
Bez dodatkowego przygotowania • 
do zabiegu
Minimalna inwazyjność• 

NZOZ SILVERMED
ul. Srebrna 15, Ruda Śl. | tel. 32 700-77-33 | rejestracja@silvermed.com.pl | silvermed.com.pl
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Wielki jubileusz obchodzony był w sobotę (10.09.) 
w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 im. św. Łukasza 
w Rudzie Śląskiej. Już 15 lat przy tej właśnie szkole 
prężnie działa Stowarzyszenie „Otwarte Serca”, w któ-
rym swój udział ma prawie 60 rodziców, nauczycieli  
i przyjaciół uczniów. Z tej okazji, przy ul. Sygietyń-
skiego 6, odbyła się impreza „Rodzinne Grillowanie”, 
podczas którego przedstawiona została historia organi-
zacji oraz jej plany, a także zaprezentowano uzdolnio-
nych uczniów tej szkoły. Impreza miała na celu poka-
zanie jak ważna jest działalność stowarzyszenia.

– Od lat staramy się organizować przede wszystkim 
zajęcia pozalekcyjne – głównie rehabilitacyjne, ale 
także wyjazdy, wycieczki, imprezy. Uzupełniamy w ten 
sposób działalność szkoły – podkreślała Halina Trojan, 
wiceprezes stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” podejmuje działa-
nia zmierzające do tworzenia optymalnych warunków 
pomocy w edukowaniu i wychowywaniu dzieci  nie-
pełnosprawnych, rozwija i wdraża specjalistyczne for-

my pomocy, integruje dzieci i młodzież ZSS nr 3 w śro-
dowisku ich zdrowych rówieśników, a także dba 
o współpracę z innymi organizacjami i instytucjami.

MB

Podczas imprezy wystąpił zespół „Happy”.

ORZEGÓW

Rodzinny Ogród Działkowy „Promień” w Orzego-
wie świętował jubileusz 110-lecia istnienia. Z tej okazji 

wszyscy działkowcy spotkali się na mszy świętej, którą 
proboszcz orzegowskiej parafii odprawił na terenie 
ogrodów działkowych. Podczas oficjalnej części uro-
czystości nie zabrakło życzeń i wspomnień. – Zaprosili-
śmy na naszą uroczystość osoby, dzięki którym nasz 
ogród może istnieć i się rozwijać – mówił Tadeusz 
Zmełty, prezes ROD „Promień”. – Chcieliśmy w ten 
sposób podziękować za wsparcie. Podziękowaliśmy tak-
że naszym działkowcom, którzy poprzez swoją społecz-
ną pracę sprawiają, że nasz ogród to miejsce, w którym 
chce się przebywać i wypoczywać – dodał. Podczas uro-
czystości wręczono także odznaki Polskiego Związku 
Działkowców. Orzegowscy właściciele ogródków ode-
brali brązowe, srebrne i złote odznaki zasłużonych 
działkowców oraz okolicznościowe dyplomy. Jubileusz 
był także okazją do wspólnej zabawy przy muzyce po-
pularnych śląskich artystów. Na scenie pojawili się San-
dra i Joachim Koj, Karolina i Adam Krawczyk oraz 
Bernadeta Kowalska i Przyjaciele.  AW 

Podczas uroczystości podziękowano działkowcom.

NOWY�BYTOM

Olimpijskie 
święto

Znicz zapalił Marek Garmulewicz wraz z Maciejem Zimałą.

W środę (7.09.) na terenie odkrytej pływalni przy  
ul. Ratowników zapłonął olimpijski znicz. Już po raz 
szesnasty odbyła się Miejska Olimpiada Dla Osób Nie-
pełnosprawnych, czyli wielkie święto sportu, zabawy, 
ale i empatii oraz przyjaźni. Udział w niej wzięło pra-
wie 300 uczestników z 12 rudzkich placówek, którzy 
mieli możliwość spróbowania swoich sił w wielu kon-
kurencjach.

Olimpiada tradycyjnie rozpoczęła się zapaleniem 
znicza olimpijskiego, odczytaniem apelu oraz odśpie-
waniem hymnu. – Wielką radością jest dla nas dzień, 
w którym po raz szesnasty wszystkie drogi prowadzą do 
Nowego Bytomia, gdzie osoby niepełnosprawne będą 
mogły zaprezentować swoje umiejętności sportowe, ry-
walizować fair play i nade wszystko się bawić – mówi-
ła wiceprezydent Anna Krzysteczko, podczas uroczy-
stego otwarcia.  

Podopieczni rudzkich placówek oświatowych oraz 
ośrodków mogli wziąć udział w trzech konkurencjach 
medalowych: biegu na 30 m, skoku w dal oraz 
w pchnięciu kulą. Próbowali swoich sił także podczas 
innych zabaw ruchowych, m.in. w rzucie piłką, na to-
rze przeszkód, czy w konkurencji łowienia rybek.

– Mamy specjalne koszulki z podium, na którym są 
trzy pierwsze miejsca, bo w naszej olimpiadzie są sami 
zwycięzcy – mówiła Aleksandra Poloczek z rudzkiego 
MOSiR-u. 

Warto wspomnieć, że przy organizacji wydarzenia 
pomagali wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2.  MB

FOTO�ZABAWA

Zabawa  
„Foto Wakacje” 
rozstrzygnięta!
Zakończyliśmy naszą zabawę „Foto Wakacje Wia-

domości Rudzkich”, do której zgłoszono 11 zdjęć. Gło-
sowanie, za pomocą SMS-ów oraz na Facebooku, trwa-
ło od 5 do 13 września. Miło nam ogłosić, że najwięk-
szą liczbę głosów zdobyło zdjęcie nadesłane przez Ewę 
i Michała Bańczyków. Zwycięzców zapraszamy do od-
bioru niezwykłego podarku – weekendu w Hotelu Al-
pin w Szczyrku. W ramach niego – kolacja szefa kuch-
ni, nocleg oraz chwile spędzone strefie SPA (voucher 
można odebrać do poniedziałku, 19 września). MB

HALEMBA

Medale za gwarę
W czwartek (8.09.) na poddaszu halembskiego 

Dworku Donnersmarcków, odbył się finał ósmej edycji 
plebiscytu „Pszociel Ślonski Godki”, organizowanego 
na rudzkim forum portalu „nasza-klasa.pl”. – Do tego-
rocznej edycji konkursu nominowano ponad 30 osób, 
z których tradycyjnie najpierw wybrano półfinalistów, 
a następnie piątkę laureatów. Głosowanie zakończone 
zostało 31 sierpnia, a brało w nim udział około 500 
internautów – tłumaczy Bronisław Wątroba, organiza-
tor konkursu. Plebiscyt polega na wyłanianiu i honoro-
waniu osób, które przyczyniają się do pielęgnowania 
śląskiej gwary. Najwięcej głosów zebrała Janina Libe-
ra, śląska wokalistka. Kolejną laureatką była Gabriela 
Kańtor, autorka książki „Koronki z płatków śniegu”, 
trzecie miejsce przypadło wokalistce Claudii Chwołce, 
natomiast kolejne – Leszkowi Jęczmykowi i Piotrowi 
Wańkowi. – Wszystkim laureatom wręczyliśmy brązo-
we odznaki „Pszociela Ślonski Godki”, jako że to wy-
różnienie jest regulaminowo powiązane z plebiscytem 
– dodaje Bronisław Wątroba. Spotkanie było także 
okazją do promocji tomiku „Italyjo po naszymu” autor-
stwa Bronisława Wątroby, który ukazał się niedawno 
dzięki wsparciu finansowemu posła Marka Plury.  MB

ORZEGÓW

30 lat minęło

Podczas jubileuszu nie brakowało chwil wzruszenia.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” świętował swoje 
trzydziestolecie. Z tej okazji w ośrodku odbyła się uro-
czystość z udziałem zaproszonych gości, mieszkańców 
i pracowników. Obchody rozpoczęto od mszy świętej 
w orzegowskiej parafii, a podczas oficjalnej części uro-
czystości podziękowano wszystkim tym, którzy przez 
ten czas współtworzyli to wyjątkowe miejsce. – We-
dług definicji dom pomocy społecznej to placówka 
opiekuńcza świadcząca usługi rehabilitacyjne, opie-
kuńcze, pielęgnacyjne, edukacyjne, spełniająca okre-
ślone standardy – mówiła Anna Krzysteczko, zastępca 
prezydent miasta. – I to jest ważne, jednak nasz DPS 
Senior to dom budowany na skale, któremu nie zagraża 
żadna burza czy wichura. Nasz rudzki ,,Senior” to 
mieszkańcy i pracownicy tworzący rodzinną atmosferę, 
pełną ciepła, zrozumienia i życzliwości, z czego jestem 
dumna. Całej społeczności gratuluję pięknego jubile-
uszu – dodała. 

Dom Pomocy Społecznej ,,Senior” w Rudzie Śląskiej 
jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie 
chorych, wymagających całodobowej opieki i pielęgna-
cji. Przez ostatnie dwa lata przeprowadzono w nim spo-
ro prac remontowych, wykonano nową elewację i wyre-
montowano pokoje podopiecznych. Wszystko po to, 
żeby mieszkańcy czuli się tu jak w domu.     AW 
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Okrągły jubileusz

15 lat z otwartym sercem

Elisabeth Herrmann

Śnieżny wędrowiec
Ktoś� porywa�małego� chłopca.� Prowadzone�w� tej� sprawie�

śledztwo� utknęło� w� martwym� punkcie.� Cztery� lata� później�
w�lesie�znaleziono�ludzki�szkielet.�Posterunkowa�Sanela�Beara�
ma�przekazać�ojcu�chłopca�straszną�wiadomość.�Jednak�spo-
tkanie�z�przystojnym�Darko�Tudorem,�który�pracuje�w� leśnej�
stacji� badawczej� zajmującej� się� życiem�wilków,� rodzi� w� niej�
wątpliwości.�Czy�to�rzeczywiście�było�porwanie?�A�może�do-
szło�do�niego�przez�pomyłkę?�Niestety,�wszystkie�osoby�zwią-
zane�z�tą�sprawą�milczą.�Beara�dochodzi�do�wniosku,�że�tylko�
w�jeden�sposób�może�dojść�do�prawdy:�pod�przybraną�posta-
cią�zatrudnia�się�w�willi�zamożnej�rodziny�Reinartzów,�w�której�
matka�porwanego� chłopca�pracowała�wcześniej� jako�pomoc�
domowa.�Beara�zostaje�wciągnięta�w�gmatwaninę�nienawiści,�
pożądania� i�pogardy,�co�doprowadza� ją�do�granic�wytrzyma-
łości…

Elisabeth�Herrmann�urodziła�się�w�Marburgu�w�1959�roku.�
Wiele�lat�pracowała�jako�dziennikarka�w�telewizji�RBB.�Jej�po-
wieści� są� bardzo�popularne� i� często� służą� za� scenariusze�fil-
mowe.�Elisabeth�Herrmann�otrzymała�nagrodę�Radio�Bremen�
Crime� oraz� niemiecką� nagrodę� Crime� Fiction� 2012.�Mieszka�
z�córką�w�Berlinie.

|�Polecamy
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Wybieramy unikalnych rudzian 2016 
roku – głosujemy do 28 września!

Po raz drugi „Wiadomości Rudzkie” organizują tak wyjątkowy plebiscyt. Od 14 września od godz. 12.00 do 28 września do godz 12.00 można oddawać głosy 
na ciekawe osobowości nominowane do tytułu „Unikalny 2016”. W tym wydaniu przedstawiamy sylwetki 15 rudzian, którzy konkurują w pięciu kategoriach. 
Przypominamy, że głosować można za pośrednictwem Facebooka (www.facebook.com/WR), portalu www.wiadomoscirudzkie.pl oraz wysyłając SMS-y (przy każdym 
kandydacie znajduje się numer oraz treść wiadomości). Laureatów plebiscytu poznacie już 30 września, podczas uroczystej gali organizowanej w MCK.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

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

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

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

SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.
2. Fundacja „Ak-
tywni My”: stwo-
rzona w mieście 
w 2015 r., jest orga-
nizacją pozarządo-
wą typu not for pro-
fi t, a jej głównym 

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

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

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

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

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

1 zł + 23% VAT-u.

V. KOBIETA 
Z CHARAKTEREM

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

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

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

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

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

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

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

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

o treści KC.3, koszt SMS-a to 1 zł 
+ 23% VAT-u.
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Oddany niedawno do użytku rowe-
rowy plac zabaw w Rudzie ma długość 
137 m. Zlokalizowany jest na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 3. – Tor rowe-
rowy i pumptracki powstają w bezpo-
średnim sąsiedztwie już istniejących 
obiektów, takich jak plac zabaw, si-
łownia terenowa czy boisko. W ten 
sposób tworzymy swego rodzaju cen-
tra sportowo-rekreacyjne w każdej 
dzielnicy – tłumaczy prezydent Dzie-
dzic. – Zachęcam do korzystania z no-
wych obiektów, jednak najważniejsze 
jest bezpieczeństwo. Obowiązkowym 
elementem jazdy po torze jest kask 
ochronny. Nie zapominajmy o tym 
– apeluje prezydent miasta.

Przypomnijmy, że od sierpnia tego 
roku można korzystać z pumptracku 
zlokalizowanego przy Szkole Podsta-

wowej nr 15 w Halembie przy 
ul. Energetyków. W październiku do 
użytku oddany zostanie tor przy Szko-
le Podstawowej nr 2 przy ul. Gwarec-
kiej w Bykowinie. Jego długość ma 
wynieść 220 m.

– Pumptrack to jazda rowerem bez 
napędu i bez konieczności pedałowa-
nia po torze o zróżnicowanej wysoko-
ściowo trasie – przypomina Piotr Ja-
nik, naczelnik Wydziału Inwestycji. 
Obiekt tego typu składa się z ziem-
nych garbów oraz profi lowanych ramp 
łukowych. Ma układ zamknięty, zło-
żony z odcinków prostych i zakrętów. 
Elementami wykończeniowymi są 
miejsca zjazdu i wyjazdu. Posiada też 
oznakowania poziome, wyraźnie okre-
ślające krawędzie zakrętów. – Pump-

tracki tak naprawdę są dla każdego. 
Nie trzeba posiadać też specjalnego 
roweru. Ważne jednak, by mieć ze so-
bą odpowiedni sprzęt ochronny – za-
strzega Janik.

Pumptracki to nie jedyne inwestycje 
rowerowe, które powstają w Rudzie 
Śląskiej. Od 3 września na Burloch 
Arenie rowerzyści mogą korzystać 
z toru o długości 800 m i 2 m szeroko-
ści. Wykonany został z nawierzchni 
szutrowej i  jest częściowo powiązany 
z istniejącą już wyasfaltowaną drogą 
wewnętrzną. – Inwestycja została wy-

Kolejne pumptracki zostały oddane do użytku w Rudzie Śląskiej – przy Szkole Podstawowej nr 3 w dzielnicy Ruda oraz przy 
Szkole Podstawowej nr 15 w dzielnicy Halemba. Wkrótce rozpocznie się budowa rowerowego placu zabaw w Bykowinie. Ma 
on być gotowy w październiku. Z kolei na Burloch Arenie w Orzegowie otwarto tor rowerowy. Łącznie wspomniane inwesty-
cje będą kosztowały ponad 600 tys. zł.

Rowerowe szaleństwo w Rudzie

konana w części biegnącej po „koro-
nie” Burloch Areny. Dla bezpieczeń-
stwa przy skarpie ośrodka zamonto-
wane zostały bariery ochronne – in-
formuje Roman Sebesta z Wydziału 
Inwestycji.

W Rudzie Śląskiej pierwszy pump-
track powstał w ubiegłym roku. Cho-
dzi o tor rowerowy w parku „Strzelni-
ca” w Bielszowicach. W jego bezpo-
średnim sąsiedztwie zlokalizowany 
jest nowoczesny plac zabaw oraz si-
łownia terenowa.

DR

Najnowszy rudzki pumptrack powstał przy SP nr 3. 

Korzystając z pumptracków trzeba pamiętać o kasku ochronnym.

Rowerowy plac zabaw przy SP nr 15 cieszy się dużą popularnością. 

W głosowaniu mogą wziąć udział 
wszyscy mieszkańcy Rudy Śląskiej. 
Każdy z nich będzie mógł zagłosować 
tylko raz, wskazując nie więcej niż 1 
zadanie o charakterze ogólnomiejskim 
oraz 2 różne zadania o charakterze lo-
kalnym, także spoza dzielnicy, w któ-
rej mieszka. Trzeba pamiętać, że wy-
pełnienie kilku kart do głosowania 
przez tę samą osobę spowoduje, iż 

Ostatnie dni głosowania 
na budżet obywatelski 2017!

Jeszcze do piątku, 16 września, można zagłosować na inwestycje, które mogą zostać zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Wybierać 
można spośród 24 projektów – 2 ogólnomiejskich i 22 dzielnicowych. Do rozdysponowania są 2 mln 815 tys. zł, w tym 1 mln zł na zadania ogólnomiejskie 
i 1 mln 815 tys. zł na zadania lokalne (po 165 tys. zł dla każdej z dzielnic Rudy Śląskiej).

wszystkie złożone przez nią karty zo-
staną uznane za nieważne.

Wykaz zadań zakwalifi kowanych 
do głosowania można znaleźć na 
stronie www.rudaslaska.pl/budzet-
obywatelski. Tam też zamieszczona 
jest lista punktów głosowania 
– są to fi lie Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, Urząd Miasta oraz Zespół 
Szkół nr 1.

Karty do głosowania można wrzu-
cać do urn po uprzednim okazaniu do-
kumentu potwierdzającego tożsamość 
i złożeniu podpisu potwierdzającego 
oddanie głosu. Głosować można rów-
nież pośrednictwem Systemu Elektro-
nicznej Komunikacji Administracji 
Publicznej (SEKAP). Rejestracja 
w serwisie odbywa się poprzez stronę 
www.sekap.pl, a karta do głosowania 

dostępna jest w katalogu usług „Spra-
wy obywatelskie”.

Wyniki głosowania będą znane 30 
września br. Do realizacji zostaną wy-
brane zadania, które uzyskają naj-
większą liczbę głosów, jednak nie 
mniej niż 30. Jeżeli dwa lub więcej za-
dań otrzyma tę samą liczbę głosów, 
o ich kolejności zdecyduje publiczne 
losowanie. Jeżeli po zakończonym 

głosowaniu pozostaną wolne środki, 
zostaną one w pierwszej kolejności 
wykorzystane w ramach danej dzielni-
cy – według liczby uzyskanych gło-
sów (na zadanie, na które wystarczy 
środków). Środki niewykorzystane
 w dzielnicach będą sumowane i prze-
znaczane na możliwe do zrealizowa-
nia zadania, które uzyskały największą 
liczbę głosów w skali miasta. WG
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– Cieszę się, że mogę być w tym dniu 
z państwem i osobiście podziękować za wa-
sze zaangażowanie i oddanie służbie miesz-
kańcom Rudy Śląskiej – mówił podczas uro-
czystości jubileuszowej wiceprezydent 
Krzysztof Mejer. – Wyniki państwa pracy są 
naprawdę zadowalające – zauważył. 

Najwięcej interwencji, które podejmują 
rudzcy strażnicy, dotyczy wykroczeń prze-
ciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ko-
munikacji. Tylko w zeszłym roku było ich 
ok. 4 tys. Ponad 2 tys. razy Straż Miejska by-
ła wzywana do przypadków związanych  
z osobami nietrzeźwymi, a ok. 1800 razy do 

wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojo-
wi publicznemu. – Zdarzają się również bar-
dziej „zabawne” interwencje – zauważa 
Krzysztof Piekarz, komendant Straży Miej-
skiej. – W Bielszowicach rodzina łabędzi cy-
klicznie urządzała sobie przechadzki po 
głównych ulicach dzielnicy pomiędzy dwoma 
stawami. Strażnicy eskortowali zwierzęta, by 
zapewnić zarówno im, jak i kierowcom bez-
pieczeństwo – dodaje.  

Oprócz codziennych interwencji rudzka 
SM organizuje szereg akcji, w ramach któ-
rych niesiona jest pomoc mieszkańcom, 
a także działań na rzecz wzrostu świado-
mości niebezpieczeństw. – Jako jedni 
z pierwszych w kraju zorganizowaliśmy 
akcję odpalania samochodów w zimie czy 
„Mandat zaufania”, czyli kontrolę „dzi-
kich” kąpielisk – wymienia komendant 
Krzysztof Piekarz. – Regularnie prowadzi-
my kontrolę spalania w piecach i nocne 
patrole prewencyjne. Myślę, że na  
efektywność naszej pracy duży wpływ ma 

zmiana mentalności społecznej. Wezwanie 
strażnika nie jest już oceniane jako dono-
szenie, ale wyraz dbałości i troski o to, co 
nas otacza – zauważa. 

– Przez te 25 lat straże miejskie były bar-
dzo często krytykowane i podnoszono głosy, 
żeby je zlikwidować. Jednak zakres i efekt 
działań podejmowanych przez rudzką SM 
pokazuje, że w takim mieście jak Ruda Ślą-
ska ta formacja była, jest i będzie potrzebna 
– mówił wiceprezydent Mejer. – Tym bar-
dziej, że Straż Miejska podejmuje działania 
związane nie tylko z bezpieczeństwem, ale 
także z ekologią czy ochroną środowiska,  
a przy tym jest innowacyjna i realizuje nie-
standardowe akcje na rzecz mieszkańców  
– podkreślał.

Obecnie w rudzkiej Straży Miejskiej pra-
cuje 75 strażników, 3 osoby cywilne oraz  
5 stażystów, którzy zajmują się obsługą mo-
nitoringu miejskiego. Praca odbywa się 
w systemie 3-zmianowym przez 7 dni w ty-
godniu, czyli 24 godziny na dobę. Struktura 

Rudzka Straż Miejska ma już 25 lat. W skali roku funkcjonariusze podejmują około 30 tysięcy interwencji. Wg statystyk to ponad 80 dziennie. – Te liczby 
najlepiej świadczą o zasadności funkcjonowania Straży Miejskiej oraz efektywności działań rudzkich funkcjonariuszy – zauważa prezydent Grażyna Dziedzic. 
Obecnie w formacji pracuje 75 strażników, 3 osoby cywilne oraz 5 stażystów. 

25-lecie rudzkiej Straży Miejskiej
jednostki zbudowana jest na wzór policyjny. 
Największy stan osobowy jednostka posiada-
ła w grudniu 2010 roku, kiedy to SM liczyła 
95 strażników oraz 10 pracowników cywil-
nych. – Dobry strażnik miejski jest przede 
wszystkim zaangażowany w rozwiązywanie 
problemów dręczących mieszkańców miasta 
i potrafi wskazać skuteczną drogę ich rozwią-
zania – podkreśla komendant Piekarz. Straż-
nikiem może być osoba, która m.in. ma oby-
watelstwo polskie, ukończyła 21 lat, cieszy 
się nienaganną opinią i ma uregulowany sto-
sunek do służby wojskowej. 

Straże Miejskie zaczęły powstawać w Pol-
sce w 1991 roku, a ich działania zostały ure-
gulowane przez ustawę o Strażach Miejskich, 
która została uchwalona 29 sierpnia 1997 ro-
ku. W Rudzie Śląskiej Straż Miejska została 
powołana 18 kwietnia 1991 r. Pierwotnie jej 
siedziba mieściła się w budynku urzędu mia-
sta, a od 2007 roku jednostka funkcjonuje 
w byłej strażnicy granicznej przy ul. Hallera 
61 w Nowym Bytomiu.  AS

Wiceprezydent Krzysztof Mejer gratuluje wyróżnionym strażnikom. 

Zaproponowany przez panią Monikę de-
ser to kombinacja słodkiego, miękkiego cia-
sta, kwaskowatego kremu cytrynowego (le-
mon curd) oraz słodkiej i chrupiącej bezy. – 
Lemon curd to krem cytrynowy, którym 
można smarować pieczywo czy naleśniki. 
Jest świetnym dodatkiem do sernika cytry-
nowego, nadaje się również do wyjadania 
łyżeczką prosto ze słoiczka – tłumaczy Mo-
nika Kostka. – Samo ciasto babeczek po-
wstało w oparciu o przepis Rachel Allen – 
bardzo popularnej irlandzkiej szefowej 
kuchni – dodaje. Lemon curd przygotowuje 
się podobne jak budyń, na końcu łącząc 
z masłem, co nadaje mu łatwej do rozsmaro-
wania nożem konsystencji. 

Pani Monika prowadzi bloga kulinarnego 
„Cukierenka”.  Jest  rodowitą rudzianką, 
dlatego przepisy na blogu dostępne są w pol-
skiej i angielskiej wersji językowej. – Za-
praszam do zaglądnięcia na bloga, na któ-
rym zebrałam już ponad 300 przepisów na 
babeczki: http://cukierenka.blogspot.co/. 
Cytrynowe polecam szczególnie amatorom 
cytrusowych wypieków, przede wszystkim 
jednak tym, którzy lubią słodko-kwaśne po-
łączenia smakowe – wyjaśnia pani Monika.

Wrzesień to czas nadsyłania przepisów 
na dania makaronowe. – Makaron to bardzo 
wdzięczny składnik, z którego można przy-
gotować dania główne, przystawki, a nawet 
desery. W śląskiej kuchni bardzo popularne 
„nudle” do rosołu przygotowywało się sa-

modzielnie. Szanująca się gospodyni domo-
wa nie podałaby zupy z „nudlami” ze sklepu 
– mówi Michał Kaczmarczyk, rudzki ku-
charz, ambasador konkursu „Rudzkie Sma-
ki”. – Zachęcam do przesyłania przepisów 
na makaronowe potrawy. Autor najciekaw-
szego otrzyma nagrodę, a przepis znajdzie 
się w kalendarzu kulinarnym na 2017 rok, 
wydanym przez rudzki magistrat – zachęca 
Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Ko-
munikacji Społecznej i Promocji Miasta 
Urzędu Miasta. Przepisy wraz ze zdjęciami 
można przesyłać do końca września mailem 
(e-mail: media@ruda-sl.pl, w temacie 
„Rudzkie Smaki”), listownie (Urząd Miasta 
Ruda Śląska, Wydział Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta, plac Jana Pawła 
II 6, 41-709 Ruda Śląska, z dopiskiem 
„Rudzkie Smaki”) lub też dostarczyć do 
magistratu osobiście do Biura Obsługi 
Mieszkańców. 

Cytrynowe babeczki z bezą
Przygotowanie babeczek polecamy za-

cząć od przygotowania domowego lemon 
curdu. Z podanego poniżej przepisu wyjdzie 
dużo więcej kremu niż potrzeba do tych ba-
beczek. Można potem wykorzystać go do 
innych wypieków, naleśników, zjadać na 
chlebie lub po prostu łyżeczką, jak kto wo-
li.

Składniki na około 250-300 ml lemon 
curdu: 160 ml cukru, 125 ml świeżo wyci-

śniętego soku z cytryn (około 3 duże cytry-
ny), 2 łyżeczki drobno startej skórki z cytry-
ny, 2 żółtka, 1 jajko, 125 g miękkiego ma-
sła.

Do metalowej lub szklanej żaroodpornej 
miski wsypujemy cukier, dodajemy świeżo 
startą skórkę z cytryny (tylko żółtą część, 
biała jest gorzka), wlewamy sok z cytryny, 
dodajemy żółtka i jajko. Wszystko dobrze 
mieszamy. Następnie umieszczamy misecz-
kę nad garnkiem z gotującą się wodą, 
ale tak, by miska nie dotykała wody. Pod-
grzewamy masę od czasu do czasu miesza-
jąc, aż zgęstnieje (około 15 minut).

W międzyczasie przygotowujemy naczy-
nie, do którego przelejemy gorącą masę 
oraz sitko o drobnych oczkach, tak żeby wy-
łapało drobinki skórki cytrynowej. Na dno 
tego naczynia wrzucamy masło.

Kiedy podgrzewana masa będzie już 
przypominać budyń, przelewamy ją przez 
sitko do przygotowanego naczynia z ma-
słem. Przecieramy masę przez sitko, aby 
pozbyć się ewentualnych grudek oraz cytry-
nowej skórki. Mieszamy, aż masło zupełnie 
się rozpuści. Przekładamy do słoiczka i od-
stawiamy do całkowitego wystudzenia.

Składniki na 8-12 babeczek: 125 g mięk-
kiego masła, 125 g cukru, świeżo starta 
skórka z cytryny, 2 jajka, 150 g mąki, 1/4 
łyżeczki proszku do pieczenia.

Piekarnik nastawiamy na 180oC.  Formę 
na muffiny wykładamy papilotkami. 

Wszystkie składniki umieszczamy w misie 
miksera i mieszamy na gładką masę. Prze-
kładamy ciasto do papilotek. Pieczemy 20-
30 minut, aż babeczki wyrosną i ładnie się 
zarumienią. Gotowe babeczki przekładamy 
na kratkę do wystudzenia. Zanim babeczki 
się wystudzą można przygotować bezę. 

Składniki na bezę: 2 białka, 80 ml cu-
kru.

Białka umieszczamy w misie miksera. 
Końcówką do ubijania spieniamy białka, 
następnie stopniowo dodając cukier ubija-
my na sztywno. Ubite białka przekładamy 
do rękawa cukierniczego z ozdobną koń-
cówką. 

Zimne już babeczki ustawiamy na blasz-
ce do pieczenia. W każdej babeczce wy-

Cytrynowe babeczki nadziewane lemon curdem ze słodką bezą – to smak wakacji wyłoniony w konkursie „Rudzkie Smaki”. Przepis nadesłała prosto z Irlandii 
Monika Kostka. – Te babeczki to wariacja popularnego na wyspach deseru lemon meringue pie, czyli tarty cytrynowej z bezą – wyjaśnia autorka. We wrześniu 
rudzki magistrat zachęca do przesyłania przepisów na dania z makaronu. Wybrana potrawa zostanie opublikowana w kalendarzu kulinarnym na 2017 rok.

Irlandzko-rudzki smakołyk

krawamy otworek, wypełniamy go cytry-
nowym kremem, a na wierzchu robimy 
„zawijaska” z ubitych białek. Wstawiamy 
babeczki jeszcze raz do piekarnika nagrza-
nego do 190oC na około 10-15 minut. Beza 
powinna się lekko zarumienić. Wyjmuje-
my babeczki z piekarnika i odstawiamy do 
całkowitego wystudzenia. Jeżeli została 
reszta bezy w rękawie cukierniczym wy-
kładamy blaszkę z piekarnika papierem do 
pieczenia i formujemy małe bezy. Wsta-
wiamy blaszkę do nagrzewanego do 140oC 
piekarnika i suszymy przez około 30-40 
minut, następnie wyłączamy piekarnik 
i zostawiamy bezy w środku aż zupełnie 
wyschną.

Smacznego:) IM



www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIE | 14.09.201612



www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIE | 14.09.201613



14www.wiadomoscirudzkie.pl WOKÓŁ NAS| 14.09.2016

ZŁOTE GODY

Aniela i Edward Growiecowie.

Gabriela i Gerard Chromikowie.

Joanna i Jan Wowrzykowie.

Dorota Kołodziej z córką Izabelą.

Janina i Norbert Potykowie.

Anna i Ryszard Sekułowie.Gabriela i Józef Nagelowie.

Krystyna i Bronisław Stelengowscy.

Barbara i Franciszek Pyplokowie. Grażyna i Teodor Kaszubowie.

Krystyna i Egon Groborzowie.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA CZAS 

OZNACZONY W DNIACH 26.10.2016 R. DO 4.11.2016 R. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ 
WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA POŁOŻONEJ W REJONIE UL. 1 MAJA 

(HALEMBA) W CELU PROWADZENIA HANDLU W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na czas oznaczony 
w dniach 26.10.2016 r. do 4.11.2016 r. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta 
Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja (Halemba), zapisanej w obrębie Halemba 
na karcie mapy 2, o numerze geodezyjnym:

– 185/6 o powierzchni całkowitej 3692 m², księga wieczysta:  GL1S/00003935/2
Nieruchomość przeznaczona w najem: 4 miejsca handlowo/gastronomiczne o powierzchni 5 m² 

każde, oznaczone numerami od 5-8.
Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.
Wywoławcza (nett o) stawka czynszu najmu gruntu pod każde stanowisko wynosi 100,00 zł za 

cały okres trwania umowy najmu tj. od 26.10.2016 r. do 4.11.2016 r. 
Wywoławcza (nett o) stawka czynszu najmu ustalona na przetargu za cały okres trwania umowy 

najmu tj. od 26.10.2016 r. do 4.11.2016 r. zostanie powiększona o należny podatek od towarów 
i usług.

Najemca uiści czynsz z tytułu najmu gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług do 
dnia 4.11.2016 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2016 r. o godzinie 14.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które po zapoznaniu się z pełną treścią 
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, stronie internetowej – 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska na tablicy ogłoszeń na terenie targo-
wiska miejskiego przy ulicy Kupieckiej 2a)  w terminie do 6.10.2016 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każde licytowane stanowisko, przelewem na konto Nr: 
71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda 
Śląska, Wydział Finansowo – Księgowy z dopiskiem „wadium najem gruntu pod stanowisko handlo-
we/gastronomiczne w rej. ul. 1 Maja (Halemba) nr … (podać nr stanowiska na które wpłacane jest 
wadium)”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu 
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-
16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00.

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

Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetar-
gu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem 
gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. 

Umowa najmu zostanie zawarta z osobą fi zyczną lub podmiotem, która nie zalega z opłatami 
względem Miasta Ruda Śląska. Przystępujący do przetargu złoży oświadczenie o braku jakichkol-
wiek zaległości wobec Gminy. 

Zastrzega się prawo do odwołana przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226) tel. 

32-244-90-00 wew. 2260.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wy-
kazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic: Jana III Sobie-
skiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, 
Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek 
rekreacyjny, Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rol-
nicze, Potokowej, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rolnicze, Piastow-
skiej – Potokowej, które zostaną oddane w dzierżawę oraz najem z przeznaczeniem pod istniejące 
ogródki rekreacyjne, przydomowe, garaże wolnostojące, blaszane w kompleksach.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro naprzeciw pokoju 215) wy-
kazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie ulicy Skowronków z przeznaczeniem 
pod istniejący kiosk handlowy i grunt przyległy oraz w rejonie ulicy 1 Maja z przeznaczeniem na 
prowadzenie handlu w rejonie cmentarza w okresie Święta Wszystkich Świętych.

2 września, w Ośrodku św. Elżbiety 
w Rudzie Śląskiej uroczystość złotych 
godów obchodziło 19 par, które z rąk 
władz miasta odebrały gratulacje 
i specjalne odznaki. Dziś publikujemy 
tylko część zdjęć – kolejne już za ty-
dzień. Wszystkim parom życzymy du-
żo zdrowia, pomyślności i wielu pięk-
nych, wspólnych chwil.

Dla Wandy Bednarek
Hura! Już emeryturka!
Wszyscy w pracy Cię żegnają, 
gratulacje Ci składają.
Aż im zazdrość błyszczy w oku, 
bo od pracy masz już spokój. 
Nowy czas i nowe życie 
spędzaj teraz znakomicie. 
Porzuć troski i zmartwienia, jest tak wiele do zrobienia. 
Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z pracy.

OGŁOSZENIA

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

MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12

tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
informuje o możliwości 

zasiedlenia od zaraz niżej 
wymienionego mieszkania na 

zasadzie umowy najmu, którego 
stawka czynszowa wynosi: 

adres  pow. stawka
struktura użytk. czynszowa*

piętro 
wyposażenie  
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Cypriana  38,70 m2  13,00 zł
Norwida 6/83, 
2 p. + k., 
VII piętro  
* oprócz czynszu najemcy są zobowiąza-
ni wnosić również opłaty niezależne tj. 
za energię cieplną (c.o.),zimną i ciepłą 
(c.w.u.) wodę oraz wywóz śmieci.

Wnioski dot. ww mieszkań nale-
ży składać w Registraturze Rudzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie 
Śląskiej przy ul. Magazynowej 12 wraz 
z załączoną kserokopią dowodu prze-
lewu wadium w wys. 2.000,- zł. Wa-
dium należy wpłacać na konto ban-
kowe Spółdzielni PKO BP O/Gliwice 
nr 43102024010000030200393751.

O przyjęciu wniosku decyduje 
data i godzina jego złożenia.

Remont mieszkania należy prze-
prowadzić we własnym zakresie i na 
własny koszt łącznie z ewentualną 
wymianą okien.

Wpłacone wadium zostanie prze-
lane na poczet kaucji zabezpieczają-
cej opłaty czynszowe.

Wnioskodawca traci wadium, 
jeżeli w terminie 14 dni od daty 
uzyskania zgody na objęcie miesz-
kania nie podpisze umowy najmu 
i nie uzupełni kaucji do wysokości 
6-miesięcznego czynszu wyliczone-
go w oparciu o w/w stawkę .

Przedmiotowe umowy mogą zo-
stać zawarte jedynie na czas określo-
ny do 5 lat z możliwością jednokrot-
nego przedłużenia nie dłużej niż na 
kolejne 5 lat. Osobie, która zawrze 
umowę najmu przysługuje prawo 
pierwokupu zajmowanego lokalu po 
cenach rynkowych bez konieczności 
prowadzenia postępowania przetar-
gowego.

Szczegółowych informacji udziela 
Dział Członkowsko-Lokalowy Spół-
dzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209 
lub 290.

 

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza Przetarg ofertowy na zapewnienie pierwszeństwa do 
zawarcia umowy na najem boksu garażowego przy ul. Norwida 26 

w Rudzie Śląskiej na dzień 28.09.2016 r. godz. 11.00

Adres lokalu Pow.
m2

Stawka ekspl.
wywoł. zł/m2 

nett o

Wysokość 
wadium + koszt 
przetargu z VAT

Uwagi

Boks garażowy nr 30 
przy ul. Norwida 26 17,25  8,00  400 zł  +123 zł

 koszty  przetargu

Przedmiotem przetargu będzie stawka eksploatacyjna zaoferowana w oparciu 
o stawki wyjściowe podane w kolumnie nr 3 w powyższej tabeli.

Warunki uczestniczenia w przetargu:1. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni pokój 213 pisemnej oferty w zamkniętej  ko-2. 
percie z dopiskiem „najem boksu garażowego przy ul. Norwida 26 nr....” w termi-
nie do 28.09.2016 r. do godziny 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3. 28.09.2016 r. o godz. 11.00. Wadium oraz koszty 
przetargu należy wpłacić w kasie Spółdzielni, a kserokopię wpłaty dołączyć do 
oferty. Wysokość wadium i kosztów przetargu przedstawione są w rubryce nr 4. 
Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia – kaucji w wy-
sokości trzymiesięcznego czynszu.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna. 4. 

Oferta winna zawierać:
a) dane oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy)
b) propozycję stawki eksploatacyjnej.
Druk oferty przetargowej można pobrać w Dyrekcji Rudzkiej Spółdzielni Mieszka-

niowej w Dziale Członkowsko-Lokalowym (pokój 100), Registraturze (pokój 121) oraz 
na stronie internetowej www.rsm.com.pl – zakładka „Druki” pozycja nr 28.

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 
siedmiu dni po zatwierdzeniu wyników przetargu.

Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, 
uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o wyniku 
przetargu.

O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Oględzin boksów garażowych można dokonać w dniu 26.09.2016 r. w godz.14.00-

16.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

przy ul. Magazynowej 12 w Rudzie Śląskiej 1, pokój nr 317 w dniu 28.09.2016 r. 
o godz. 11.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przy-
czyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 100) tel. 32 
248-24-11 wew. 209, 290 lub 267.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie 
wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości 

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

jednorodzinnego .
1. Przedmiotem zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest 

oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod bu-
dowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nie-
ruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych 
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Wireckiej, obręb Kochłowice k.m. 3, 
stanowiących działki:

– 2387/29 o powierzchni 819 m², użytek RIVa,
– 2401/29 o powierzchni 856 m2 , użytek RIVa
zapisane w księdze wieczystej nr GL1S/00011357/5 (działy III i IV są wolne 

od wpisów).
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Ruda Śląska a nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oraz nieuciążliwej funkcji usługowej w tym rzemiosła 
(symbole planu: MN2, MN25).

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

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

4. Cena wywoławcza (nett o) do przetargu dla działki numer: 
– 2387/29 wynosi – 105.000,00 zł 
– 2401/29 wynosi – 109.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości będzie stanowić podstawę do 

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

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

od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia. 
5. Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 

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

się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.
pl) oraz w terminie do dnia 11.10.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wyso-
kości:

– działka nr 2387/29 – 5.300,00 zł 
– działka nr 2401/29 – 5.500,00 zł
przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej 

przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-

ściami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

Informacja o organizowanym 
Zebraniu Osiedlowym w zasobach 

Administracji nr 5 w Wirku
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej informuje, że zaistniała ko-
nieczność uzupełnienia składu Rady 
Osiedla Administracji nr 5 w Wirku 
o jednego jej członka z uwagi na wybór 
pana Henryka Piórkowskiego, dotych-
czasowego członka Rady Osiedla do 
Rady Nadzorczej na tegorocznym Wal-
nym Zgromadzeniu Członków RSM.

Zgodnie z przepisami Statutu, man-
datu członka Rady Nadzorczej nie 
można łączyć z mandatem członka Ra-
dy Osiedla, gdyż z chwilą wyboru 
członka Rady Osiedla do Rady Nadzor-

czej mandat członka Rady Osiedla wy-
gasa.

Z uwagi na powyższe Zarząd RSM 
informuje, że ustalił na dzień 4 paź-
dziernika 2016 r. o godz. 16.00 termin 
Zebrania Osiedlowego w Administracji 
nr 5 w celu dokonania wyboru uzupeł-
niającego członka Rady Osiedla.

Pozostałe informacje, tj. miejsce 
i porządek obrad, zostaną podane na 
zawiadomieniach, które zostaną wy-
wieszone w siedzibie Spółdzielni, Ad-
ministracji i w budynkach Administra-
cji nr 5 oraz w Internecie.

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

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

– bez BIK-u

konsolidacje oddłużeniakonsolidacje oddłużenia
także z komornikiem

tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
informuje o możliwości 

zasiedlenia od zaraz niżej 

Ruda Śląska tel. 690-878-872

SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12

tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12

tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22Ruda Śląska tel. 690-878-872
CHWILÓWKI

41-700 Ruda Śl., ul. Magazynowa 12, www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37 
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, 
PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751 Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

MAKSYMA NA WRZESIEŃ „Biednym się jest dopiero wtedy, 
kiedy już się niczego więcej nie chce.”  Erich Maria Remarque
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PrEZydENt MIAStA  
rudA ŚląSkA 

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-Wirku  
przy ulicy Żwirki i Wigury z przeznaczeniem  

pod drogę dojazdową.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań – z przezna-
czeniem pod drogę dojazdową – jest niezabudowana nie-
ruchomość gruntowa własności Gminy Miasta ruda Śląska 
położona w rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Żwirki i Wigury, 
stanowiąca działkę nr 4390/291 o powierzchni 124 m2, obręb 
Nowa Wieś, karta mapy 1, kW nr Gl1S/00048780/7. 

Do udziału w rokowaniach będą uprawnieni właściciele 
działek nr: 1934/291 – KW nr GL1S/00028655/6, 1933/291 
– KW nr GL1S/00002906/3, dla których zbywana nierucho-
mość stanowi drogę dojazdową z drogi publicznej ul. Żwirki 
i Wigury.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta ruda Śląska ww. nieruchomość 
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parame-
trach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu 
MM2).

3. Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, posiada nieregularny 
kształt, znajduje się na niej pozostałość po murowanym ogro-
dzeniu.

działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej uli-
cy Żwirki i Wigury. 

4. Cena do rokowań wynosi: 11.000,00 zł. 
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie po-

większona o należny podatek od towarów i usług wg stawki 
obowiązującej w dacie sprzedaży. 

5. Rokowania odbędą się w dniu 18.10.2016 r. o godz. 11.00 
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, 
które do zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczo-
ną na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu Miasta ruda Śląska 
i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl), do dnia 
11.10.2016 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 550,00 
zł, przelewem lub w kasie tut. urzędu oraz złożą pisemne 
zgłoszenie udziału w rokowaniach, a w dniu 18.10.2016 r. 
przedłożą komisji wymagane dokumenty i oświadczenia. 

6. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnio-
nej przyczyny. 

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami (pokój 223),  tel. 32 238-75-63.

WycIąG Z OGŁOSZENIA O PrZEtArGu

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

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

Przedmiotem przetargu jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych, własności Gminy Miasta ruda Śląska, położonych w rudzie Ślą-
skiej – kochłowicach przy ulicy Borówkowej,

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

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

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

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska zbywane nieruchomości stanowią teren 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNu2) z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła.

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

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

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

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

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

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

Przetarg odbędzie się w dniu 19.10.2016 r. o godz. 11oo w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu 
mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stro-
nie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia 12.10.2016 r. 
dokonają wpłaty wadium w podanej wyżej wysokości przelewem na konto lub w kasie tut. urzędu oraz przedłożą przed otwarciem 
przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami (pokój 223), tel. nr 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 remon-
ty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 
507-055-024.

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

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

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-
605.

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

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

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

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

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

 Czyszczenie dywanów, tapice-
rek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606-
274-056.

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

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

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

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

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

 Szybka pożyczka, dojazd 780-116-
672.

 Usługi dekarskie, papa termo-
zgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512-549-
097.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Cyklinowanie, tel. 601-480-719.

 Cyklinowanie, tel. 501-835-581.

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

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

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

  Szkoła Przyjaciół Psów „Wesoła 
Łapka” zaprasza na nowe kursy szkoleń 
posłuszeństwa dla szczeniaków i doro-
słych psów, oraz zajęć dodatkowych, 
dzięki którym poznasz, zrozumiesz i na-
uczysz swojego pupila nowych umie-
jętności. htt p://wesolalapka.pl/ruda-
slaska Masz pytania? barbaraklasik@
wesolalapka.pl.

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

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

 Drobne usługi remontowo-bu-
dowlane. Tel. 696-045-930.
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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 
sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501-239-
405.

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

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

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

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

 Kochłowice – sprzedam 37 m2 – 70 
tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

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

HALEMBA od 110 m2 od 300.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 od 

330.000 zł. Pomagamy uzyskać kredyt 
hipoteczny. 

 www.nieruchomoscigabriel.pl 
tel. 691-523-055, 607-706-692.

 Sprzedam 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 Ślą-
skiej, pilne. Tel. 531-465-977.

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

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

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

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

 Sprzedam mieszkanie 80 m2 
z garażem. Cena 160.000. Tel. 502-
510-460.
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 Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-
155-155.

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

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

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

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

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

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

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

 Skup wszystkich samochodów!!! 
Recykling samochodowy. Wydawa-
nie zaświadczeń. Cena: 0,52 za kg. 
Tel 32 771-61-31, kom. 502-687-
301.
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 Szukamy malarzy, tynkarzy, gla-
zurników, monterów zabudowy G-K. 
Tel. 602-461-615.

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

 Zatrudnię fl orystkę Bytom-Szom-
bierki (do 40 lat). Tel. 512-312-726.

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

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-
998.

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

 Firma Aspen poszukuje osób do 
sprzątania na obiektach wielkopo-
wierzchniowych w Rudzie Śląskiej.tel. 
661-991-554. 

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

 Zatrudnię od zaraz murarzy, po-
mocników, do ociepleń budynków. 
Tel. 603-580-070. 
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 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-
007. 

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

 
 Kupię przedwojenne srebra, anty-

ki. Tel. 883-792-678.
 

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

 
 Wróżenie Tarot. Tel. 517-472-138.

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Ślą-
ska-Wirek, ul. Westerplatt e 36. Tel. 
607-468-787.

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

WYNAJEM SCENY

• o wymiarach 6x8 m

• nowej 

• z zadaszeniem

• z wymaganymi atestami

• z transportem

• szybki montaż (60 min)

MOŻLIWOŚĆ WYNAJMU 
SAMEJ SCENY LUB KOM-
PLEKSOWEJ OBSŁUGI IM-
PREZY Z NAGŁOŚNIENIEM 

ORAZ OŚWIETLENIEM 
– CENA DO UZGODNIENIA

ZADZWOŃ: 512-295-227 lub 32 248-60-97

ZAPLANUJ Z NAMI IMPREZĘOSTATNIE WOLNE TERMINY

MIODOWA CHATKA
To miejsce profesjonalnej nauki języków dla dzieci i dorosłych: 

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

41-706 Ruda Śl., ul. Miodowa 2, 

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

www.miodowachatka.pl
ZAPISY 

TRWAJĄ!

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Piekarach Śląskich

ogłasza II przetarg ofertowy
na najem lokalu użytkowego

o powierzchni 181 m2

z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności gastronomicznej

szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu: 32 287-28-80 
wew. 36 lub na stronie internetowej: 

www.mdkpiekary.pl
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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. 
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REKLAMA

Blisko 80 zawodników i zawodniczek 
stanęło na starcie międzynarodowych zawo-
dów w łucznictwie tarczowym o Zlaty Ky-
lof Mladeży w czeskiej Ostravie. UKS 
„Grot” Ruda Śląska reprezentowało 8 za-
wodników, którzy wrócili z tych zawodów  
z workiem pucharów (aż siedem miejsc na 
podium!) Wyniki tej rywalizacji przedsta-
wiają się następująco: kategoria junior: Szy-
mon Porębski – II miejsce, Mateusz Poręb-
ski – III miejsce; kategoria kadet: Patryk 
Szreder – II miejsce; kategoria kadetka: Do-
minika Klyszcz  – I miejsce, Justyna Wyci-
ślik – II miejsce; kategoria chłopcy: Wiktor 
Szreder – I miejsce; kategoria dziewczęta: 
Natalia Lepa – II miejsce.

Łucznictwo

Czeskie  
medale  

łuczników

Medaliści UKS-u „Grot” Ruda Śląska.

Wielkie emocje i szybkość, które zapiera-
ją dech w piersiach – na Burloch Arenie od-
był się VII Puchar Śląska we Wrotkarstwie 
Szybkim. Do miasta przyjechali najlepsi za-
wodnicy z całego kraju. Podczas zawodów 
rolkarze w imponującym stylu pokonywali 
kolejne kilometry. Wcześniejsze rozgrywki 
odbyły się kolejno w Modzurowie i Katowi-
cach. Rywalizacja zaliczana do klasyfikacji 
punktowej Pucharu tym razem rozegrana zo-
stała na dystansach 300 m oraz 5200 m. Dla 
dzieci i młodzieży odbyły się zawody na dy-
stansie 400 m (1 pętla) w dwóch kategoriach 

Jazda na rolkach

Pucharowe rolkarstwo

Wspólny start rolkarzy.

wiekowych. Na orzegowskim torze rywali-
zowali amatorzy oraz reprezentanci klubów 
sportowych. Wydarzenie uświetniły pokazy 
freestyle slalom oraz slalomu na tyczkach. 
– To coś niesamowitego przejechać się na 
torze z tymi wszystkimi rolkarzami. Mamy w 
Rudzie Śląskiej świetny tor i trzeba go coraz 
częściej wykorzystywać. Emocji było mnó-
stwo – podkreślał pan Mirosław z Rudy. Or-
ganizatorem głównym imprezy było Stowa-
rzyszenie Silesia Skating, przy wsparciu 
Miasta Ruda Śląska oraz Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji Ruda Śląska.

W czwartej lidze porażki doznał ze-
spół Slavi który w sobotę zmierzył się  
z drużyną RKS Grodziec. Mecz obfito-
wał w bramki. Do przerwy rudzianie wy-
rywali 1:2 po bramkach Zalewskiego  
i M. Rejmanowskiego. Tragiczna była 
jednak druga cześć gry, gdzie Slavia stra-
ciła cztery bramki ostatecznie przegry-
wając 5:2.

Tego samego dnia grał również Grun-
wald. Zieloni wygrali z  drużyną Bieruń 
Nowy 1:0. Zwyceiska bramka padła gdy 

PiŁka nożna

Relacje z ligowych boisk

Wawel wywalczył remis.

Spalony wrzucił piłkę z wolnego na dłu-
gi róg, tam futbolówkę w kierunku dal-
szego słupka uderzył Poloczek. Był to 
gol kończący pierwszą połowę. W dru-
giej było już bezbramkowo.

Prawdziwy „come back” zaliczyli pił-
karze Wawelu Wirek. Przegrywali z KS 
Goczałkowice Zdrój już 0:2 ale bramki 
Majnusza, Kałużnego i Buchcika pozwo-
liły ostatecznie wywalczyć remis 3:3.  
W ostatnim meczu ligi okręgowej Pogoń 
Ruda Śląskaz GTS Bojszowy 4:1. 
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Kolumny sportowe  
zredagował Robert Połzoń

ZaPaSy

Historyczny sukces na dziesięciolecie klubu! Tabela IV ligi
1. Warta Zawiercie 7  18
2. Gwarek Tarnowskie Góry  7 16 
3. RKS Grodziec  7 15 
4. Sarmacja Będzin  7 15 
5. Nadwiślan Góra  7  13 
6. Górnik Piaski  7  13 
7. Ruch Radzionków  7  13
8. Slavia Ruda Śląska  7  10 
9. MKS Myszków 7  10 
10. Piast II Gliwice  7  10 
11. Polonia Poraj 7  10 
12. Przemsza Siewierz 7  8
13. KS Panki  7  7 
14. GKS II Tychy 7  6 
15. Szombierki Bytom  7  6 
16. GKS II Katowice  7  5 
17. Raków II Częstochowa 7  5 
18. Ruch II Chorzów  7  1 

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

Ruda dalej kręci kilometry
W weekend rowerzyści kierowali się 

obwodową trasą rowerową. Cała trasa 
mierzyła około 30 kilometrów, a zakoń-
czyła się na stadionie Pogoni, gdzie na 
uczestników czekało ognisko i poczę-
stunek. Rajdy te mają na celu pomóc 
w akcji „Kręć Kilometry”, w której Ru-
da Śląska ma szanse wygrać stojaki ro-
werowe.

SKRÓT

Wielkim sukcesem zawodników i zawod-
niczek ZKS-u Slavia Ruda Śląska zakoń-
czyły się rozgrywane w Zgierzu mistrzostwa 
Polski seniorów w zapasach. Rudzianie 
przywieźli ze Zgierza dziewięć medali, 
w tym trzy z najcenniejszego kruszcu. Tytu-
ły mistrzów Polski w zapasach w stylu wol-
nym na rok 2016 wywalczyli:

Adrian Hajduk w kategorii do 57 kg – to 
był już ósmy tytuł Adriana, co stawia go  
w gronie najbardziej utytułowanych zawod-
ników na arenie krajowej.

Grzegorz Łabus w kategorii do 61 kg  
– Grzegorz w tym roku już zdobył złoty me-
dal mistrzostw Polski do lat 23. Medal zdo-
byty w Zgierzu był dla nas bardzo miłą nie-
spodzianką, ale z pewnością nasz zawodnik 
zasłużył sobie na zaszczytny tytuł mistrza 
Polski – mówią trenerzy.

Andrzej Sokalski w kategorii 74 kg  
– w tym sezonie Andrzej był „motorem na-
pędowym” naszej ekipy: piąte miejsce w Mi-

strzostwach Europy, udział w kwalifikacjach 
olimpijskich, aż w końcu upragniony tytuł 
mistrza Polski – pierwszy w karierze.

Srebrny medal wywalczyła Natalia 
Strzałka, która w kategorii do 69 kg uległa 
jedynie brązowej medalistce IO w Rio, Mo-
nice Michalik.

Brązowe medale zawisły na piersiach: 
Darii Szymeczko (55 kg), Dominiki Kul-
wickiej (58 kg), która dopiero w grudniu 
skończy 18 lat i była najmłodszą uczestnicz-
ką tych mistrzostw, Natalii Kubaty (60 kg), 
Alicji Kubaty (69 kg) i Kamila Wojciechow-
skiego (97 kg).

W klasyfikacji klubowej w zapasach ko-
biet ZKS Slavia Ruda Śląska zajął drugie 
miejsce ustępując jedynie MKS-owi CE-
MENT-GRYF Chełm.

W klasyfikacji klubowej w zapasach 
w stylu wolnym rudzki klub stanął również 
na drugim stopniu podium ustępując gospo-
darzom, czyli ZTA Zgierz. W klasyfikacjach 

17 września, godz. 16.00 
Slavia Ruda Śląska – GKS II Tychy 

17 września, godz. 16.00 
AKS Mikołów – Grunwald Ruda Śląska 

17 września, godz. 16.00 
Unia Kosztowy – Wawel Wirek 

17 września, godz. 16.00 
ET Tychy – Pogoń Nowy Bytom 

17 września, godz. 11.00
Urania Ruda Śląska – Sparta Katowice 

17 września, godz. 16.00 
UKS Szopienice – Jastrząb Bielszowice 

SPORTOwy  
Rozkład Jazdy

wojewódzkich kobiet i w stylu wolnym 
triumfowało województwo śląskie.

ZKS Slavia Ruda Śląska obchodzi w tym 
roku dziesięciolecie istnienia w formie klu-
bu jednosekcyjnego. Nie można było sobie 
wymarzyć lepszego prezentu na jubileusz, 

aczkolwiek dziesięć medali na dziesięciole-
cie brzmiałoby lepiej – za ten dziesiąty me-
dal można by uznać brąz reprezentującego 
Śląsk Milicz Krzysztofa Sadowika, który od 
dwóch lat mieszka i trenuje w Rudzie Ślą-
skiej w ramach OSSM.

Piłka nożna – liga okRęgowa

Urania na łopatkach

Przed meczem z AKS-em Mikołów trudno 
było wskazywać faworyta tego spotkania  
– oba zespoły miały na swym koncie taki 
sam dorobek punktowy, zbliżony bramkowy 
i z różnym skutkiem mierzyli się z tymi sa-
mym rywalami. Spotkanie zaczęło się bardzo 
spokojnie jak na upalną temperaturę przysta-
ło. Urania swoją pierwszą okazję miała w 13. 
minucie gry, gdy to po błędzie obrońcy piłkę 
przejęła Urania i strzał po długim posłał Za-
lewski, piłka jednak minęła przeciwległy słu-
pek. Dwie minuty później Skudlik pięknie 

Urania poniosła porażkę.

wystawił piłkę do Kota, ten jednak wszedł 
mało zdecydowanie i został powstrzymany. 
W 20. minucie gry tym razem Skudlik wy-
puszczony został przez Kota i odnotowano 
pierwszy celny strzał Uranii, choć golkiper 
gości nie miał większych problemów z wy-
chwyceniem tej piłki. Niestety wyrównaną 
grę po obu stronach przerwał błąd Pardeli  
w 32. minucie, który źle wybił piłkę z pola 
karnego. Piłka trafiła pod nogi Wyrobka, 
a ten na dwa razy pokonał naszego bramka-
rza. Goście poszli za ciosem i ledwie pięć 
minut później, tym razem po błędzie obroń-
ców, wyszli trójką i ponownie Wyrobek po-
słał tym razem płaską piłkę obok interweniu-
jącego Pardeli. Jaki był sposób na gości 

Urania 1:3 (0:2) akS Mikołów
Urania: Pardela, R. grzesik (66’ Piecha), 

gabryś (62’ kokoszka), Jańczak,  
P. grzesik, Henisz, Szady (46’ Skorupa), 
krzywda, zalewski, Skudlik (59’ kornas)

Piłka Ręczna

Grunwald ustąpił tylko gospodarzom
W sobotę (10.09.) „zieloni” byli uczestni-

kami corocznego, towarzyskiego turnieju 
w Komprachcicach. Poza naszym zespołem 
w turnieju brały udział takie drużyny jak 
Gwardia II Opole, Orlik Brzeg oraz gospo-
darze – LKS OSiR Komprachcice.

Pierwszy mecz Grunwald rozgrywał z do-
brze znanym im z poprzedniego sezonu dru-
giej ligi Orlikiem Brzeg. Spotkanie od po-
czątku do końca, podobnie jak ich zmagania 
ligowe, było kontrolowane przez ekipę z Ru-
dy i zakończyło się wynikiem 29:21 dla 
Grunwaldu. Kolejnym przeciwnikiem ru-
dzian był drugi zespół ekstraklasowej Gwar-
dii Opole. Pierwsza połowa tego spotkania 
była dość wyrównana i skończyła się wyni-
kiem 16:14 dla naszej drużyny. W drugiej 
połowie dało znać o sobie większe doświad-
czenie drużyny z Rudy, która pomimo zmę-
czenia obu zespołów po pierwszych meczach 
spokojniej rozgrywała piłkę w ataku i wypro-
wadzała szybkie kontry. Ostatecznie spotka-

„Zieloni” dobrze zaprezentowali się w turnieju.

nie skończyło się zwycięstwem halembian 
35:26.

Ostatnie spotkanie między LKS-em OSiR 
Komprachcice a SPR-em Grunwald Ruda 
Śląska było bez wątpienia najlepszym wido-
wiskiem sobotniego popołudnia. Oba zespo-
ły wygrały swoje wcześniejsze mecze, więc 
ich rywalizacja miała wyłonić zwycięzcę tur-
nieju. Do tego spotkania drużyna podchodzi-
ła bez rozgrywającego Macieja Zarzyckiego, 
który w pierwszych dwóch spotkaniach rzu-
cił 14 bramek. Spotkanie było bardzo wy-
równane i do przerwy mieliśmy remis. Na 
początku drugiej połowy drużynę z Rudy do-
padł straszliwy kryzys kondycyjny, co prze-
łożyło się na niemoc strzelecką i doprowa-
dziło do tego, że gospodarze tego turnieju 
prowadzili w pewnym momencie różnicą aż 
sześciu bramek. Wtedy sprawy w swoje ręce 
wziął duet: prawoskrzydłowy Łukasz Gansi-
niec i bramkarz Kamil Kowalczyk. „Kowal” 
dosłownie zamurował bramkę rudzian powo-

Sukces na miarę dziesięciolecia.

dując, że zespół gospodarzy nie umiał zdo-
być bramki przez ponad pięć minut. Nato-
miast Gansiniec ciągnął zespół w ataku, wy-
korzystując praktycznie wszystko, co miał do 
rzucenia w drugiej połowie. Na niespełna mi-
nutę przed końcem drużynie Grunwaldu uda-
ło się doprowadzić do remisu, po czym trener 
OSiR-u wziął czas. Gospodarze zdecydowali 
się na wariant z wycofanym bramkarzem, zo-
stawiając pustą bramkę i grając na dwa koła. 
Akcja ta przyniosła skutek i piłka wpadła do 
bramki rudzian na siedem sekund przed koń-

cem spotkania. Jednak nasz 
bramkarz przytomnie podał 
do Damiana Kaprala na 
środek boiska, aby ten jesz-
cze przed syreną końcową 
ze wznowienia rzucił do 
pustej bramki Komprach-
cic. Zostało mu to jednak 
uniemożliwione przez fau-
lującego go kołowego ry-
wali, co w myśl przepisów 
skutkowało czerwoną kart-
ką i rzutem karnym już po 

syrenie końcowej dla naszej drużyny. Kapral 
precyzyjnie wykonał rzut karny, więc o tym, 
kto zwycięży w turnieju miały decydować 
rzuty karne. W ostatniej serii na nasze nie-
szczęście bramkarz gospodarzy wyczuł,  
w który róg rzuci Robert Kurzawa i tym sa-
mym Komprachcice zwyciężyły w turnieju.

Nagrodami indywidualnymi zostali na-
grodzeni między innymi zawodnicy z Rudy 
– Damian Kapral – MVP turnieju oraz Ka-
mil Kowalczyk – najlepszy bramkarz tur-
nieju.

w tym spotkaniu, odpowiedział dobrze led-
wo minutę później Krzywda, który niewiele 
się zastanawiając uderzył potężnie i piłka po-
wędrowała tuż obok słupka. 

Trener Malujda musiał nieco wstrząsnąć 
szatnią w przerwie, gdyż do drugiej części 
gry Urania przystąpiła już z większą werwą 
i przez pierwsze kilkanaście minut zamknęła 

nieco Mikołów na własnej połowie. Goście 
jednak przetrwali to dzielnie i w 65. minucie 
gry wróciliśmy z bardzo dalekiej podróży  
– AKS przeprowadził kontrę mijając Pardelę 
trzykrotnie strzelili do pustej bramki kolejno 
Polak, Wengerek i Wita, ale wszystkie te 
strzały zablokowali obrońcy. Pięć minut póź-
niej ponownie goście byli przed szansą, tym 
razem z bardzo bliskiej odległości Wita po-
słał piłkę wysoko nad poprzeczką. W 76. mi-
nucie gry Urania zagrała swoją akcję meczu 
– Zalewski dobrze wypuścił Kota, a ten pew-
nym strzałem posłał piłkę do siatki. Urania 
zdobyła kontaktową bramkę w ładnym stylu, 
ale nie rzucała się ani do hurra-ataków, ani do 
specjalnie przemyślanych akcji, a czas ucie-
kał. W doliczonym już czasie gry akcję za to 
przeprowadzili goście i Karolewski widząc 
wysuniętego Pardelę wykorzystał to i lobując 
go zdobył trzecią bramkę. 
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