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DYŻUR REDAKTORA Agnieszka Lewko
tel. 501-355-872, agnieszka.lewko@wiadomoscirudzkie.pl

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

NOWE MIESZKANIA NA WYNAJEM 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Oferta obejmuje mieszkania o powierzchniach 
od 46 m2 do 73 m2 zlokalizowanych na terenie 
miasta Ruda Śląska przy ul. Czempiela 
w budynkach 5-cio kondygnacyjnych z windą. 

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt 
mailowy (biuro@tbsdombud.eu),

telefoniczny (tel.: 32 251-80-85, 728-314-987, 666-027-718, 600-973-231)

Coraz bliżej 
do stadionu

Nowy stadion lekkoatletyczny
w Nowym Bytomiu jest już gotowy 
prawie w stu procentach! Nowocze-
sny obiekt dedykowany jest spor-
towcom, ale również mieszkańcom, 
lubiącym ruch, którzy z pewnością 
chętnie z niego skorzystają. Głów-
nym punktem stadionu jest bieżnia, 
ale oprócz niej powstały m.in. bo-
isko lekkoatletyczne, skocznie oraz 
rzutnie. Obiekt został również wy-
posażony w niezbędny sprzęt. A kie-
dy otwarcie?

 Więcej str. 3



Masz probleM ze spłatą kredytów?
Masz koMornika na karku?
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kredyty | poŻyCzki
REKLAMA

b e z  Ż a d n y C H  o p ł a t

kredyty oddłuŻaJąCe z koMornikieM• 
25 000 rata 168 / 60 000 rata 319• 
Chwilówki do 15 000 od ręki• 
sprawdź nas ! 600 520 705• 

zadzwoń i umów się z agentem 600 520 705

XXXIX�HALEMbSKA�PIELgRzyMKA�PIESzA

– W tym roku pielgrzymka przebie-
gnie pod hasłem „Być koroną Maryi”, 
które związane jest z obchodami 300. 
rocznicy ukoronowania obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej, który znaj-
duje się właśnie na Jasnej Górze – za-
znacza ksiądz Maciej Brol z parafii 
Bożego Narodzenia w Halembie, któ-
ry poprowadzi pielgrzymkę. 

Udział w halembskiej pielgrzymce 
stał się już tradycją dla mieszkańców 
Halemby. Uczestniczą w niej pielgrzy-
mi w różnym wieku, a nawet całe ro-
dziny, które często zabierają ze sobą 
małe dzieci w wózkach. Co ważne, ru-
dzianie do Częstochowy będą iść trzy 
dni, a po drodze czekają ich dwa noc-
legi. Wyruszą zaraz po porannej mszy 
świętej, czyli po godzinie 7.00. Pierw-
szym postojem na ich trasie będzie ko-
ściół Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Świętochłowicach, następnie skie-
rują się do bazyliki w Piekarach Ślą-
skich, a zakończą pierwszy dzień wę-
drówki w Świerklańcu. Podczas dru-
giego dnia zrobią postój m.in. w Ży-
glinie, Miotku i w Psarach. Z kolei w trze-

cim dniu wędrówki dojdą już do Czę-
stochowy. 

Natomiast w czwartek (24.08) od-
będzie się Dzień Halembski, kiedy ce-
lebrowana będzie msza święta przy 
świętym obrazie, w którą oprócz piel-
grzymów włączą się osoby, które tego 
dnia przyjadą na Jasną Górę, żeby 
wspólnie z rodzinami i znajomymi 
uczestniczyć w obrzędach religijnych. 
Następnie po mszy odbędzie się droga 
krzyżowa na wałach, po której  nie za-
braknie także wspólnego śpiewania.  
– Wyruszając na Jasną Górę zabiera-
my ze sobą intencje i prośby naszych 
parafian, które później składamy 
w tym świętym miejscu. Poza tym czy-
tamy je podczas wspólnej wędrówki i mo-
dlimy się. Oczywiście nie brakuje tak-
że radosnego śpiewu i gry na gitarze. 
Co ważne, każdy z nas wyrusza w tę 
drogę w jakimś konkretnym, indywi-
dualnym celu – podkreśla ksiądz Ma-
ciej Brol. 

Warto pamiętać, że wyruszając na 
pielgrzymkę, trzeba liczyć się z wielo-
ma wyzwaniami. – W czasie piel-

grzymki czeka nas wiele trudów i nie-
dogodności, wiele poświęceń i wyrze-
czeń,  dlatego życzę wszystkim uczest-
nikom wytrwałości, siły i pogody du-
cha, a także wiary we własne siły. 
Wierzymy też, że Pan Bóg ześle nam 

Halemba wyrusza na Jasną Górę
Około�200�pielgrzymów�w�różnym�wieku�po�raz�kolejny�wyruszy�z�Halemby�na�Jasną�górę.��Już�po�raz�trzydziesty�dziewiąty�wierni�z�trzech�halembskich�pa-
rafii�połączą�się�we�wspólnej�drodze,�żeby�zanieść�do�Częstochowy�swoje�intencje�oraz�żeby�pomodlić�się�w�tym�świętym�miejscu.�Pielgrzymka�rozpocznie�
się�21�sierpnia�i�wyruszy�z�kościoła�pw.�bożego�Narodzenia,�a�powróci�26�sierpnia�do�kościoła�Matki�bożej�Różańcowej.�Halembscy�pielgrzymi�przejdą�około�
180�km.�

dobrą pogodę i będzie sprzyjał naszej 
wędrówce – dodaje ksiądz Brol. Piel-
grzymi z Częstochowy do Rudy Ślą-
skiej wyruszą w piątek rano, z kolei do 
Halemby dotrą w sobotę (26.08). Co 
więcej, w tegoroczną pielgrzymkę po-

stanowili włączyć się także halembscy 
rowerzyści. W środę (23.08) z Halem-
by wyruszy grupka około 15 osób na 
rowerach, która dołączy do wędrow-
ców podczas Dnia Halembskiego. 

Agnieszka Lewko

Halembska pielgrzymka to już tradycja mieszkańców Rudy Śląskiej.
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Planty Kowalskiego planowane jest 
rozpoczęcie budowy parkingu na sto 
miejsc postojowych. Prace prawdopo-
dobnie zostaną zakończone wiosną 
2018 roku – dodaje. 

Ponadto prowadzone są prace pro-
jektowe dotyczące budowy trzech par-
kingów przy ul. Szramka w Bykowinie 
– chodzi o okolice Miejskiego Przed-
szkola nr 47. Obecny parking całkowi-
cie zajmowany jest przez pracowników 
placówki oraz mieszkańców bloków. 
Budowa parkingu planowana jest też 
przy Szkole Podstawowej nr 6 w Orze-
gowie, gdzie w sąsiedztwie znajduje 
się niewielki parking na kilka aut, 
z którego korzystają głównie miesz-
kańcy okolicznych domów, a także 
przy Gimnazjum nr 9 w dzielnicy Ha-
lemba. Budowa tych parkingów roz-
pocznie się jednak dopiero po przezna-
czeniu na to pieniędzy w budżecie mia-
sta w roku 2018. To właśnie o niewy-
starczającej liczbie nowych miejsc 
parkingowych informowali mieszkań-
cy Rudy Śląskiej, m.in. podczas spo-
tkań z władzami miasta w Halembie. 
– Takich potrzeb w mieście jest bardzo 
wiele. Co roku budujemy jednak około 
dwustu nowych miejsc parkingowych 
 – podkreśla Adam Nowak, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska. 
– Podobne projekty są realizowane też 
w ramach budżetu obywatelskiego. Wy-
starczy, że ktoś z mieszkańców zgłosi 
taki projekt i zbierze wystarczającą 
liczbę podpisów – dodaje. 

 Agnieszka Lewko 
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Parking przy ul. ks. Niedzieli  
będzie gotowy już we wrześniu.

REKLAMA

Już na wrzesień planowane jest za-
kończenie budowy parkingu przy  
ul. ks. Niedzieli 61 w Bielszowicach, 
na którym znajdzie się aż 39 nowych 
miejsc postojowych. W budowie jest 
również parking na 26 miejsc, który 
znajduje się przy ul. Goduli/Przed-
szkolnej w dzielnicy Godula. Prace nad 
tym parkingiem mają zakończyć się 
jeszcze w tym miesiącu. 

Jednak to nie wszystko. Jak się oka-
zuje, jeszcze w tym roku ma rozpocząć 
się budowa parkingów w Rudzie oraz 
w Nowym Bytomiu. – W czwartym 
kwartale tego roku planowane jest roz-
poczęcie budowy parkingu przy ulicy 
Żeromskiego w dzielnicy Ruda, który 
posiadał będzie dwadzieścia osiem 
miejsc postojowych – informuje Krzysz-
tof Piecha, naczelnik Wydziału Komu-
nikacji Społecznej i Promocji Miasta 
Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Poza 
tym w dzielnicy Nowy Bytom przy ulicy 

PARKINGI

Czas na kolejne,  
parkingowe inwestycje

Brak miejsc parkingowych to problem, który nieustannie daje 
się we znaki mieszkańcom Rudy Śląskiej. Jednak już niedługo 
będą mogli cieszyć się oni z kolejnych nowych miejsc parkin-
gowych, które powstaną w całym mieście. Nowe parkingi  
z pewnością zainteresują mieszkańców Bielszowic i Goduli, 
a także Rudy i Nowego Bytomia. Co ważne, miasto prowadzi 
też prace projektowe związane z budową parkingów w Byko-
winie, Halembie oraz Orzegowie. 

Stadion lekkoatletyczny już prawie gotowy!
Prace związane z budową stadionu lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej w Nowym Byto-
miu dobiegają końca. Być może już na początku września miłośnicy zdrowego stylu życia bę-
dą mogli cieszyć się z nowo otwartego obiektu. Jednak na razie trwają prace wykończeniowe 
oraz załatwianie formalności, które pozwolą na korzystanie z obiektu. Oficjalne otwarcie za-
planowano na połowę września 2017 roku. Co ważne, inwestycja pochłonęła ponad 9 mln zł, 
a 800 tys. zł miasto wydało na niezbędny sprzęt sportowy, taki jak płotki, młoty, kule, dyski 
i oszczepy.

towych. Jednak to nie wszystkie uno-
wocześnienia. Stadion wyposażony 
został także w skocznie (do: skoku w dal, 
trójskoku, skoku wzwyż i o tyczce). 
Można będzie sprawdzić także rzutnie 
do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i mło-
tem z klatką zabezpieczającą oraz dwie 
rzutnie do rzutu oszczepem. – Inwesty-

INwestyCJe
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– To kolejny wspaniały obiekt spor-
towy na mapie Rudy Śląskiej. Nasi 
lekkoatleci z pewnością na taki zasłu-
gują. Ubiegamy się teraz o certyfikat 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
dla stadionu kategorii IV A, pozwala-
jący na organizację imprez nawet ran-
gi mistrzostw Polski. Mamy już nie-
zbędne do tego dokumenty – podkreśla 
Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy 
Śląskiej. 

Jedną z najważniejszych części sta-
dionu jest 400-metrowa bieżnia z na-
wierzchni poliuretanowej. Bieżnia po-
siada osiem torów, co pozwoli na roz-
grywanie zawodów na dystansie 100 m 
oraz 110 m przez płotki. Dodatkowo 
wybudowany został także rów z wodą 
do biegów z przeszkodami. Natomiast 
bieżnia otoczona jest boiskiem lekko-
atletycznym z trawy naturalnej o wy-
miarach 72,7 m x 100 m, umożliwiają-
cym przeprowadzanie konkurencji rzu-

cja objęła również budowę trybun na 
prawie 900 miejsc, oświetlenie stadio-
nu, budynku zaplecza, mieszczącego 
m.in. szatnie i magazyn sprzętu, par-
kingu, chodników, kanalizacji, a także 
nowego ogrodzenia całego terenu – za-
znacza Piotr Janik, naczelnik Wydziału 
Inwestycji Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska.

Warto dodać, że budowa stadionu 
współfinansowana jest ze środków po-
zyskanych z kredytu z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego. Miasto ubiega 
się też o dofinansowanie inwestycji ze 
środków Ministerstwa Sportu i Tury-
styki w ramach programu rozwoju in-
frastruktury lekkoatletycznej. – Złoży-
liśmy wniosek o dofinansowanie w kwo-
cie 1,5 mln zł, dostępnej dla obiektów 
certyfikowanych. Co istotne, wnioski 
można było składać także dla obiektów 
będących w trakcie realizacji. Teraz 
czekamy na decyzję ministerstwa – mó-
wi Michał Pierończyk, wiceprezydent 
Rudy Śląskiej.  AL
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Oto nowy obiekt w całej okazałości.
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Na stadionie umieszczono m.in. rzutnie.



4www.wiadomoscirudzkie.pl  INTERWENCJE | 16.08.2017

REKLAMA

Kilkanaście dni temu znad ulicy Kłodnickiej zniknął wiadukt kolejowy. Kierowcy w związku z prowadzonymi pracami, musieli 
liczyć się z utrudnieniami. Wiadomo, że prace odbyły się na zlecenie sieci sklepów POLOmarket, co tylko potwierdza pogło-
ski, że w miejscu dawnej szkoły przy ul. Kłodnickiej, miałby powstać market. 

OGŁOSZENIA

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

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

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

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

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

– Na ulicy Kłodnickiej w Halembie od ronda przy 
kościele (ul. 1 Maja) do starego wiaduktu kolejo-
wego (ul. Gojawiczyńskiej) pojawiły się znaki 
drogowe informujące o planowanych pracach. 
Przy rondzie sugerują, że droga będzie za-
mknięta. Natomiast przy samym wiadukcie, że 
będzie wahadło – zgłosił nam pod koniec lipca 
pan Arkadiusz. 

Droga była zamknięta w nocy z 29 na 30 lipca, 
natomiast do 4 sierpnia ruch na ulicy Kłodnickiej odby-
wał się wahadłowo. Było to związanie z rozbiórką wiaduktu kolejo-
wego, która była realizowana na zlecenie Frapo Invest Sp. z o.o. Jest 
to fi rma, która w 2015 roku nabyła budynek po dawnej szkole, a 
później go wyburzyła, planując na nowo zagospodarować ten teren. 
Jej przedstawiciele nie zdradzili nam wprost, dlaczego teraz posta-
nowiono wyburzyć wiadukt, ale odesłano nas z tym pytaniem do 
sieci POLOmarket, co jest dosyć jednoznaczną odpowiedzią na py-
tanie o dalsze losy pobliskich terenów. – Prowadzone obecnie prace 
rozbiórkowe mają na celu przygotowanie terenu pod inwestycję. Po-

Były szkoła i wiadukt, a będzie market? | HALEMBA

Do naszej redakcji zgłosiła się Czytelniczka, zaniepokojona widokiem kąpiących się w miejskiej fontannie dzieci. – Często 
przebywam na naszym rudzkim rynku. W drodze z zakupów zdarza mi się przysiąść na ławce, żeby chwilę odpocząć i coraz 
częściej widzę, że w upalne dni obydwie fontanny oblegane są przez dzieci – mówi pani Anna. – Dziwię się obserwującym to 
rodzicom, przecież woda w fontannie nie nadaje się do kąpieli. Czy naprawdę nikt tego nie widzi? – pyta. 

Miejskie fontanny to nie miejsce do kąpieli.
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Kąpiel zabroniona i niebezpieczna | NOWY BYTOM

Podczas upalnych dni rzeczywiście można zaobserwować na pla-
cu Jana Pawła II wiele pluskających się w fontannach dzieciaków. 
Kąpiel w tym miejscu jest zabroniona, a informację taką można zna-
leźć na tablicy przy fontannie. – Za wchodzenie do fontanny grozi 
mandat karny do 250 zł – wyjaśnia ponadto Marek Partuś, komen-
dant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.  – Fontanny są niebezpiecz-
ne z powodu śliskiej powierzchni wewnątrz, wchodzenie do nich gro-
zi wypadkiem. Łatwo się pośliznąć i uderzyć o twarde krawędzie 
– argumentuje. 

Zakaz kąpieli dotyczy także dzieci. Rodzic dziecka, które kąpie się 
w fontannie musi liczyć się z mandatem. Kąpiel w fontannie może 
być także niebezpieczna dla zdrowia ze względu na zanieczyszczoną 
wodę. – Do wody w fontannach dodawane są substancje chemiczne, 
które mają zapobiegać rozwojowi bakterii. To może powodować róż-
nego rodzaju alergie – tłumaczy Marek Partuś. – Przestrzegamy też 
przed tym, że woda z fontanny nie nadaje się do spożycia.  

Podczas upałów można za to skorzystać z ustawionej na rynku 
kurtyny wodnej. To z pewnością pozwoli nam na schłodzenie się, 
a co najważniejsze – woda jest czysta.  Arkadiusz Wieczorek 

Kilkanaście dni temu wyburzono wiadukt przy ul. Kłodnickiej.
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wstanie tam obiekt handlowy – wyjaśnia Ewa Szul-Skjoeldkrona 
z biura prasowego POLOmarketu, dodając, że na tym etapie nie mo-
że podać dokładniejszych informacji odnośnie dalszych prac

. Joanna Oreł

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, 
którego przedmiotem będzie zapewnienie 

pierwszeństwa do zawarcia umowy na 
ustanowienie odrębnej własności do 
wymienionych w wykazie mieszkań.

Ww. wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegóło-
wych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni 
tel. 32 248-24-11 wew. 209, 290.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

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

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na 
wykonanie termomodernizacji budynków 

przy ul. Wincentego Lipa 9, Ludwika Piechy 
5 i Ludwika Piechy 7 w zasobach Rudzkiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfi kację Istotnych Warunków Za-
mówienia można odebrać  w dniach od 16.08.2017 r. do dnia 
23.08.2017 r. w siedzibie Zamawiającego, adres Ruda Śląska ul. 
Magazynowa 12.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu znajdują się 
na stronie internetowej RSM oraz w Dziale Technicznym w sie-
dzibie RSM.

 Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest pracow-
nik Działu Technicznego tel. 32 248-24-11 /15/wew. 306 w go-
dzinach od 10.00 do 12.00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub za-
mknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez po-
dania przyczyny.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II 
piętro naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości grunto-
wych znajdujących się w rejonie ulicy Katowickiej, które zostaną 
oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki 
rekreacyjne, w rejonie ulicy Sikorek, która zostanie oddana w 
najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż, w rejonie ulicy 
Mieszka I, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem 
pod istniejący ogródek przydomowy.



Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczel-
na). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 
512-799-211, Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 
36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: 
Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 7.00-16.00, wt., czw. 7.00-15.00, śr. 
7.00-15.00, pt. 7.00-14.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach.   

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

5www.wiadomoscirudzkie.pl WOKÓŁ NAS | 16.08.2017

Magdalena Niedźwiedzka
 Opowieści z angielskiego 

dworu. Karol

Pierwsza część trylogii przedstawia począt-
ki skomplikowanego związku księcia Walii 
z dwiema najważniejszymi kobietami jego 
życia, Dianą Spencer i Camillą Shand.

Akcja powieści osadzonej w sytuacji spo-
łeczno-politycznej Wielkiej Brytanii i Europy 
zaczyna się w latach siedemdziesiątych XX 
wieku, a kończy w roku 2005. Skupia się na 
życiu dwóch sławnych małżeństw, ale pre-
zentuje też galerię nieprzeciętnych i wpły-
wowych postaci z ich otoczenia. Ukazuje 
historię wielkich namiętności, rodzenie się 
i umieranie miłości, walkę o prawo do samo-

stanowienia, a także starania o określenie swojej roli w świecie. Jest to pierwsza 
próba powieściowej fabularyzacji życia Diany, księżnej Walii, Camilli, obecnej 
księżnej Kornwalii, i księcia Karola. Swego rodzaju subiektywne studium ich ży-
cia. 

Frank Ryan
Tajemniczy świat 
genomu ludzkiego

Jak stosunkowo prosty chemiczny kod 
mógł dać początek złożoności człowieka? 
W jaki sposób wyewoluował genom ludzki? 
Jak naprawdę działa? Po zadaniu tych pytań 
natychmiast stajemy w obliczu tajemnic. 
Żeby na nie odpowiedzieć, musimy zgłębić 
podstawową strukturę genomu, jego syste-
my operacyjne oraz mechanizmy działania. 
Czy taki temat książki nie zapowiada wypra-
wy w świat niezwykłej złożoności, zbyt skom-
plikowanej jak na możliwości niebędącego 

naukowcem czytelnika? Książka „Tajemniczy świat genomu ludzkiego” jest prze-
znaczona dla takich właśnie czytelników. Nie ma w niej naukowego żargonu, 
próżno w niej również szukać wzorów matematycznych czy chemicznych. Przy-
bliża nas ona do zrozumienia, w jaki sposób geny dają początek temu, co każdy 
z nas z natury uważa za swoją jaźń, a co z kolei umożliwiło narodziny geniuszu 
Mozarta czy Newtona. Nic dziwnego, że spoglądamy na tę skarbnicę potencjału 
z respektem i wciąż próbujemy zgłębić tajemnicę, która stanowi podstawę na-
szego istnienia.

| PolecamyWYWIAD

Z Nowego Bytomia do Luksemburga
Karina Balska, wicedyrektorka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Nowym Bytomiu, gdzie uczy języka pol-
skiego, znalazła się w ścisłym gronie siedmiu nauczycieli z kraju, którzy wyjadą na kontrakty w Szkołach Europej-
skich znajdujących się m.in. w Brukseli, Luksemburgu oraz Monachium. Rudzianka będzie uczyła w Luksemburgu 
języka polskiego w szkole średniej. Pani Karina po 27 latach w nowobytomskiej szkole, teraz przez kolejne lata 
zajmie się edukowaniem polskich uczniów, którzy mieszkają w jednym z najmniejszych państw Europy.

– Skąd pomysł, aby ubiegać się o zagra-
niczny kontrakt?

– Po pierwsze, spotykam na swojej drodze 
dobrych ludzi, którzy mobilizują mnie do 
działania, a po drugie, zawsze bałam się mo-
notonii i rutyny, szczególnie w pracy zawo-
dowej. W związku z tym, krok po kroku 
stawiam sobie kolejne cele. Niedawno obro-
niłam dyplom z anglistyki. Przedtem, po-
cząwszy od studiów polonistycznych, poja-
wiła się logopedia, zarządzanie, czy lektorat 
języka polskiego jako obcego. Dlatego teraz, 
kończąc kolejne studia, pomyślałam, co da-
lej? Kiedy Ośrodek Rozwoju Polskiej Edu-
kacji za Granicą ogłosił konkurs, co nie zda-
rza się często, stwierdziłam, że byłoby to 
odpowiednie zwieńczenie mojej drogi zawo-
dowej. Tym sposobem w lipcu pani minister 
wręczyła mi skierowanie do pracy w Szkole 
Europejskiej Luksemburg I.

– Jakie musiała Pani spełnić warunki?
– Oczywiście trzeba mieć odpowiednie 

doświadczenie, stopień awansu zawodowe-
go, a także przygotowanie pedagogiczne. 
Dodatkowymi atutami były odbyte studia 
oraz kursy. Warunkiem niezbędnym jest zna-
jomość języków obcych, co sprawdzano 
podczas konkursu. Zaprezentowałam lekcję 
zatytułowaną „Pastelowe wersety Pana Ta-
deusza”, która stanowiła próbę przełożenia 
poezji na malarstwo impresjonistyczne. Nie-
mniej jednak, kiedy jechałam na rozmowę 
do Warszawy, wiedziałam, że łatwo nie bę-
dzie, jest tylu świetnych nauczycieli, a etat 
polonisty był tylko jeden na całą Polskę.

– No właśnie. Na czym będzie polegała 
Pani praca?

– Będę uczyć w Luksemburgu I, czyli naj-
starszej i pierwszej Szkole Europejskiej, 
gdzie jest sekcja polska i gdzie głównie uczą 
się dzieci pracowników instytucji i agencji 
europejskich. Te dzieci ze względu na pracę 
rodziców nie mogą kontynuować nauki 
w Polsce, toteż tam właśnie, między innymi, 

potrzebni są polscy nauczyciele. Będę uczy-
ła języka polskiego, ale także filozofii i tzw. 
nauk humanistycznych, czyli połączenia 
geografii i historii. Będzie mnie czekało tro-
chę pracy, żeby przyzwyczaić się do uczenia 
młodszych dzieci, bo w Luksemburgu szko-
ła średnia jest siedmioletnia i przeznaczona 
dla uczniów w wieku od 11 do 17 lat. Koń-
czy się maturą międzynarodową, na której 
młodzież zdaje oczywiście także język oj-
czysty.

– Jest już Pani po pierwszej wizycie 
w Luksemburgu...

– Musiałam nie tylko załatwić formalno-
ści w szkole, ale także zorganizować nowe 
miejsce do życia na następne dwa lata. Za-
stąpię nauczycielkę, która właśnie skończy-
ła dziewiąty rok pracy. Do Luksemburga je-
dzie ze mną tylko jedna nauczycielka na-
uczania wczesnoszkolnego, która pochodzi 
z Wrocławia. Zdążyłyśmy się polubić i ma-
my zamiar pomagać sobie wzajemnie, bo 
początki na pewno będą trudne. Muszę 
przyznać, że już podczas pierwszej wizyty 
w Luksemburgu spotkałam się z dużą życz-
liwością nie tylko ze strony polskich na-
uczycieli, ale także administracji szkoły, 
dlatego jestem optymistycznie nastawiona 
do wyjazdu.

– Wyzwanie związane z pracą w Luk-
semburgu to jedno, ale tutaj musi Pani 
zostawić swoje dotychczasowe życie...

– To prawda. Najtrudniejszy będzie dla 
mnie pierwszy rok. Zostawiam w Polsce ro-
dzinę: męża, syna, który skończył studia 
i już pracuje, studiującą córkę. Chciałabym 
im przy okazji podziękować  za wsparcie, 
zrozumienie i cierpliwość, na jaką zawsze 
mogłam liczyć, realizując się zawodowo. 
Bez ich pomocy, nic ważnego by się nie wy-
darzyło! Trudno będzie rozstać się ze szkołą 
„na plantach”, w której zaczęłam pracować 
zaraz po studiach i gdzie tak naprawdę 
wszystkiego się nauczyłam. Spotkałam tutaj 

Karina Balska będzie uczyła
 w luksemburskiej szkole.
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dobrych i mądrych ludzi, kreatywnych na-
uczycieli, za którymi na pewno będę tęsk-
nić. Podobnie jak za wspaniałą młodzieżą, 
bo takiej nie ma w żadnej szkole! Chciała-
bym im powiedzieć, że warto działać, iść do 
przodu, uśmiechać się do świata, a wtedy, 
jak widać, wszystko jest możliwe! Miałam 
także przyjemność pracować w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Orzegowie, 
gdzie zdobyłam doświadczenie w naucza-
niu dorosłych. Dwie świetne szkoły, z któ-
rymi bardzo trudno się żegnać. Co będzie 
dalej? Nie czaruję przyszłości. Pracę w Luk-
semburgu zaczynam 1 września. Kontrakt 
obowiązuje dwa lata, później, po pozytyw-
nej opinii wizytatorów może zostać prze-
dłużony maksymalnie na dziewięć lat. Mam 
nadzieję, że sprostam zadaniu, a jak wrócę, 
będę mogła się podzielić z innymi nauczy-
cielami swoimi doświadczeniami i przeko-
nać ich, że warto marzyć! Joanna Oreł

REKLAMA
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!
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Dominika
i Weronika 
Wójcickie
córki 
Sylwii 
i Sebastiana
ur. 4.07. 
(1300,
1250 g 
i 40, 42 cm)

Kamil Kłyk
syn Mateusza i Paulina

ur. 2.08. (4130 g 59 cm)

Mateusz Gwóźdź
syn Joanny i Marka

ur. 25.07. (3500 g i 55 cm)

Emilia Lewandowska
córka Katarzyny i Leszka

ur. 25.07. (2720 g i 52 cm)

Nikodem Skrzypiec
syn Agnieszki i Mateusza

ur. 26.07. (3500 g i 56 cm)

Franciszek Pytel
syn Moniki i Marcina

ur. 24.07. (3660 g i 56 cm)

Zosia Hajduk
córka Aliny i Damiana

ur. 21.07. (3290 g i 53 cm)

Oskar Głodkiewicz
syn Wiktorii

ur. 23.07. (3580 g i 55 cm)

Igor Kipka
syn Martyny i Dawida

ur. 25.07. (3500 g i 55 cm)

Zuzanna Kuchta
córka Weroniki i Krzysztofa
ur. 27.07. (2400 g i 50 cm)

Mateusz Hejduk
syn Nikoli i Daniela

ur. 27.07. (3100 g i 55 cm)

Milena Lipska
córka Joanny i Adama

ur. 26.07. (3650 g i 54 cm)

Dominik Sykuła-Kolonko
syn Gabrieli i Romana

ur. 26.07. (4080 g i 54 cm)

Emilia Walciuk
córka Eweliny i Adriana

ur. 28.07. (3650 g i 56 cm)

Nikodem Masłowski
syn Sybilli i Krzysztofa

ur. 1.08. (2700 g i 50 cm)

Przemek Myszczuk
syn Malwiny i Sławomira
ur. 1.08. (3255 g i 54 cm)

Michał Lesiak
syn Karoliny i Macieja

ur. 1.08. (3290 g i 54 cm)

Jagoda Dybkowska 
córka Marty i Arkadiusza
ur. 1.08. (3500 g i 57 cm)

Jakub Łukasz Anioł
syn Anny i Łukasza

ur. 5.08. (3620 g i 56 cm)

Kacper Mozler
syn Aleksandry i Rafała

ur. 5.08. (3980 g i 58 cm)

Zosia Łuszczek
córka Joanny i Tomasza

ur. 3.08. (3600 g i 55 cm)

Jakub Gładczak
syn Katarzyny i Marka

ur. 4.08. (3312 g i 57 cm)

Magdalena Jasionka
córka Brygidy i Jacka

ur. 5.08. (3060 g i 52 cm)

Jan Mańka
syn Agnieszki i Piotra

ur. 7.08. (3970 g i 53 cm)

Paulina Dyrda
córka Karoliny i Mariana

ur. 7.08. (3505 g i 56 cm)

Aurelia Patrycja Micek
córka Doroty i Patryka

ur. 7.08. (4450 g i 61 cm)

Michał Włoś
syn Kingi i Mariusza

ur. 8.08. (3450 g i 56cm)

Julia Jarosz 
córka Barbary i Łukasza 

ur. 9.08. (2610 g i 53 cm)
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Poziomo: 1– torbiel, 5 – wy-
rzeka się wszelkich uciech ży-
ciowych, 8 – miodożer, 9 – wo-
dospad na Nilu w Ugandzie, 11 
– broń obuchowa, 12 – „łada”, 
auto rosyjskie, 15 – władca in-
dyjski z dynastii Maurjów, 17 – 
dychawica, 20 – punkt przeciw-
ny zenitowi, 21 – jap. mata sło-
miana, 24 – indyjski wóz proce-
syjny, 25 – mit. gr. matka Apol-
lina i Artemidy, 28 – wulkan na 

Teneryfi e, 29 – dawn. szacunek, 
poważanie, 32 – cenar, dawny 
skoczny taniec, 33 – ptak budu-
jący wiszące gniazda, 36 – cy-
klista, 39 – silny ogień artyle-
ryjski, 42 – styl w sztuce 
XVIII w., 43 – konkwistator 
hiszpański 1487-1557 r.,
 45 – daw. Dorpat, miasto w Es-
tonii, 46 – wyrodek, 47 – wy-
spa w grupie Fidżi na Oceanie 
Spokojnym. 

Pionowo: 1 – półwędrowna 
ryba kapiowata, 2 – ptak pa-
dlinożerny, 3 – ryba z kolcem 
jadowym, 4 – starogrecka bu-
dowla halowa, 5 – szata litur-
giczna, 6 – buziak, 7 – Julian, 
poeta polski, 10 – persona, 13 
– obsesja, 14 – dawny pług, 
16 – legendarna dynastia 
chińska, 17 – gobelin wawel-
ski, 18 – góry w Polsce i na 
Słowacji, 19 – kwitnie tylko 
raz, 21 – surowy befsztyk, 22 
– wiara w jedynego boga, 23 
– samiec ryb gotowych do 
tarła, 26 – taniec towarzyski, 
27 – fi ltr organizmu, 30 – du-
ża srebrna moneta, 31 – fran-
cuski burmistrz, 34 – okres, 
czas, 35 – prawosławny ob-
raz, 37 – wstręt, niechęć, 38 
– mara, 40 – opinia, ocena, 41 
– prycza, 44 – gat. papugi. 

Hasło krzyżówki nr 29 
brzmiało: Dzień na oczy, noc 
na uszy. Nagrodę otrzymuje 
Jan Ścigała. Po odbiór zapra-
szamy do redakcji. Nagrodę 
tj. kupon o wartości 50 zło-
tych, który jest do realizacji 
w fi rmie handlowej „Rum-
cajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 
38-40) z tej krzyżówki otrzy-
ma jedna osoba spośród tych, 
które nadeślą na adres redak-
cji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 
36) hasło, które jest rozwiąza-
niem krzyżówki. Na rozwią-
zania czekamy do 10 dni od 
daty zamieszczenia konkur-
su.
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– Bardzo się cieszę z tego tytułu. Tym bardziej, 
że nie spodziewałam się wygranej. Jest to dla 
mnie ogromna radość, bo przeżyłam niesamowi-
tą przygodę i poznałam wielu miłych i życzli-
wych ludzi – zaznaczyła Daniela Szewczyk, 
zdobywczyni korony. – Udział w tej imprezie był 
dla mnie wspaniałym przeżyciem. Wprawdzie 
trochę się stresowałam, ale werdykt jury sprawił 
mi ogromną radość. Poza tym cała oprawa wy-
darzenia była świetna. Jestem również pod wra-
żeniem publiczności, która cały czas mi kibico-
wała, mimo tego że do Rudy Śląskiej przyjecha-
łam bez przyjaciół i rodziny – dodała tegoroczna 
Miss Wakacji.

Spośród dwudziestu trzech kandydatek jury 
wyłoniło fi nałową szesnastkę, która zaprezento-
wała się w sukienkach, strojach kąpielowych, 
strojach sportowych, a także w kreacjach stwo-
rzonych przez Marzenę Chełmińską, radomską 
projektantkę, a prywatnie żonę Norbiego. Jed-
nak dziewczęta zaprezentowały nie tylko swoje 
piękno fi zyczne, ale także intelekt, a to za spra-
wą pytań, zadawanych przez prowadzących. Ten 
całokształt oceniło jury w składzie: Michał Pie-
rończyk – wiceprezydent Rudy Śląskiej, Marta 
Żuk – Miss Rudy Śląskiej 2017, Anna Błasz-
czyk-Matuszkiewicz z Wydziału Kultury i Kul-
tury Fizycznej Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz 
Sławomir Łukasik – przedstawiciel „Wiadomo-
ści Rudzkich”. – Dziewczyny bardzo ładnie za-
prezentowały się na scenie, a każda z nich miała 
w sobie coś wyjątkowego i niepowtarzalnego – 
podkreśliła Marta Żuk. – Wszystkie dziewczyny 
są piękne, jednak czeka nas trudne zadanie, bo 
musimy wybrać tę najpiękniejszą. Mamy podob-
ne spostrzeżenia co do kandydatek, bo trzeba 
przyznać, że wszystkie są bardzo ładne, ale nie 
zawsze potrafi ą się dobrze zaprezentować – do-
dali Anna Błaszczyk-Matuszkiewicz oraz Sła-
womir Łukasik tuż przed ogłoszeniem werdyk-
tu. 

W końcu po burzliwych obradach komisja 
wyłoniła cztery wyróżniające się dziewczyny. 
Miss Wakacji 2017 została Daniela Szewczyk, 
a tytuł Wicemiss zgarnęła Andżelika Łach. Na-
tomiast tytuł Miss Foto otrzymała Weronika Ba-
dura, zaś wakacyjną Miss „Wiadomości Rudz-
kich” została Agata Baron. 

Po pełnych emocji wyborach Miss Wakacji 
odbył się koncert gwiazdy wieczoru, czyli Nor-
biego, który porwał rudzką publiczność i zaśpie-
wał swoje największe przeboje. Warto dodać, że 
wybory wakacyjnej miss odbyły się w ramach 
drugiego już, organizowanego przez miasto, fe-
stynu z cyklu „Po sąsiedzku”, który zgromadził 
na kochłowickich plantach setki mieszkańców. 
– Cieszę się, że ta impreza odbywa się właśnie 
na kochłowickich plantach, bo to jest bardzo do-
bry teren na tego typu wydarzenia. Ważne jest to, 
że od jakiegoś czasu planty zaczynają żyć i odby-
wa się na nich coraz więcej imprez. A dzisiaj jest 
tu kilkaset osób, co bardzo mnie cieszy, bo jest 
środek lata, wielki upał, a mnóstwo mieszkań-
ców postanowiło spędzić czas na plantach – za-
znaczył Michał Pierończyk, wiceprezydent Ru-
dy Śląskiej. Agnieszka Lewko 

Mamy nową Miss Wakacji! 
Dwadzieścia trzy dziewczyny z Rudy Śląskiej oraz innych miast regionu powalczyły o tytuł Miss Wakacji 2017. Za nami kolejny festyn rodzinny „Po sąsiedzku”, w ramach którego w miniony 
piątek (11.08) na kochłowickich plantach odbyły się wakacyjne wybory miss, które wygrała szesnastoletnia żorzanka, Daniela Szewczyk. Z kolei o muzyczny klimat tego pełnego emocji 
wieczoru zadbał Norbi, który porwał rudzką publiczność. 

PARTNERZY

ORGANIZATORZY

DEKORACJE BALONOWE
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Do fi nału przeszło 16 kandydatek.

Miss Wakacji 2017 otrzymała tytuł 
z rąk wiceprezydenta Michała Pierończyka. 
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Kandydatki oceniało czteroosobowe jury. 
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Jedną z wokalistek, która wystąpiła 
przed rudzką publicznością,  

była Marta Chromy.Gwiazdą wieczoru był Norbi.

Imprezę poprowadzili
 Izabela Nowrotek i Arkadiusz Wieczorek.
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Dziewczyny wystąpiły także w strojach sportowych fi rmy NJUSport.
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Kandydatki zaprezentowały się 
w strojach projaktantki Marzeny Chełmińskiej.

Pokoje 
gościnne 
„U Kuzyna” 
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– Przebudowa budynku stworzy nowe 
rozwiązania przestrzenne, które znacz-
nie uatrakcyjnią placówkę i nadadzą jej 
wyższą rangę – zapowiada Piotr Janik, 
naczelnik Wydziału Inwestycji. Zakres 
planowanych w Muzeum prac obejmie 
m.in.: wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej posadzki i ścian, wzmocnienie 
stropu, wykonanie demontażu istnieją-
cej instalacji c.o. i elektrycznej, wybu-
rzenie ścian i postawienie nowych, de-
montaż warstw dachowych garażu oraz 
demontaż bramy wjazdowej i ścian ze-
wnętrznych wraz ze skuciem posadzki. 
– Będzie wykonana nowa wewnętrzna 
klatka schodowa, przeprowadzony zo-
stanie remont dachu nad dobudówką 
– wylicza Piotr Janik. – Budowlańcy 
wymienią stolarkę okienną i drzwiową, 
zainstalują nowe ogrzewanie i wentyla-
cję, a także instalację elektryczną, po-
wstaną też nowe sanitariaty – dodaje. 
W ramach inwestycji przywrócona zo-
stanie także kawiarnia, która funkcjono-
wała w budynku jeszcze w latach 80. 
ubiegłego wieku.

Na zakończenie prac renowacji zosta-
nie poddana elewacja, a podwórko Mu-
zeum zyska nową powierzchnię z kostki 
granitowej i ogrodzenie. Roboty bu-
dowlane pochłoną ok. 2,5 mln złotych. 
Warto dodać, że cały budynek będzie 
dostosowany do potrzeb osób niepełno-

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej będzie jak nowe! Już wkrótce rozpocznie się przebudowa pomieszczeń po byłym komisa-
riacie policji, które zostaną przystosowane do potrzeb muzealnych. Dzięki nowej inwestycji powstanie unikatowa w skali kraju wystawa stała „Czas to pie-
niądz – historia cywilizacji i ekonomii na przykładzie Rudy Śląskiej”.  Po remoncie rudzkie Muzeum będzie miało do dyspozycji ok. 1430 m2, z czego ok. 900 
m2 przestrzeni wystawienniczej. Zakończenie prac ma nastąpić w sierpniu przyszłego roku.

Muzeum Miejskie będzie większe
sprawnych. Dobudowany zostanie szyb 
windy wewnątrz budynku, natomiast na 
zewnątrz powstanie pochylnia dla osób 
poruszających się na wózkach. 

Poza pracami w budynku po komisa-
riacie planowane są również prace bu-
dowlane i konserwatorskie w pomiesz-
czeniach obecnie zajmowanych przez 
placówkę. Całość projektu modernizacji 
i przeprowadzenia remontu zabytkowe-
go budynku Muzeum będzie kosztować 
blisko 4,9 mln złotych. – Miasto stara 
się o pozyskanie środków zewnętrznych 
– mówi Aleksandra Kruszewska, na-
czelnik Wydziału Rozwoju Miasta. 
– W czerwcu br. złożyliśmy wniosek 
o dofi nansowanie na kwotę ponad 
4,1 mln złotych w konkursie w ramach 
RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 
5.3.1. Dziedzictwo kulturowe – infor-
muje. Termin rozstrzygnięcia konkursu 
planowany jest na styczeń 2018 roku. 

Efektem przebudowy placówki bę-
dzie nowa przestrzeń, na  której powsta-
nie wystawa stała „Czas to pieniądz 
– historia cywilizacji i ekonomii na 
przykładzie Rudy Śląskiej”. – Naszym 
celem jest stworzenie pierwszej w Polsce 
wystawy muzealnej kładącej nacisk na 
rozwój wiedzy z zakresu przedsiębior-
czości, innowacyjności oraz zasad funk-
cjonowania gospodarki kapitalistycznej, 
wystawy tworzącej w muzeum tzw. cen-

trum kompetencji – mówi Krzysztof 
Gołąb, dyrektor rudzkiego Muzeum. 
– Dla zrozumienia uniwersalnych reguł 
gospodarki na przestrzeni dziejów zo-
stanie ukazana cała historia cywilizacji 
i ekonomii, począwszy od pierwszych 
skupisk ludzkich okresu mezolitu, aż do 
czasów współczesnych, co z pewnością 
będzie  stanowić cenne uzupełnienie 
programu nauczania w szkołach – mó-
wi. Ekspozycja ma również promować 
etos pracy w życiu człowieka oraz war-
tości edukacji wymaganej dla osiągnię-
cia sukcesu zawodowego. Będzie rów-
nież prezentować najbardziej aktualne 
zagadnienia, jak pojęcie patriotyzmu go-
spodarczego czy zrównoważonego roz-
woju. – Namacalnym przykładem tych 
procesów będzie historia Rudy Śląskiej, 
poprowadzona jako równoległy wątek 
narracyjny, szczególnie reprezentatywny 
dla okresu rewolucji przemysłowej i dy-
namicznego rozwoju gospodarki kapita-
listycznej – dodaje dyrektor Gołąb.

Wirtualnymi przewodnikami po wy-
stawie i zarazem po świecie ekonomii 
będą dwie sztandarowe dla Rudy Ślą-
skiej i dla fenomenu kapitalistycznych 
fortun postacie: Karol Godula, który 
świadczy swoim życiem o tym, że po-
przez wykształcenie, pracowitość, in-
wencję i konsekwencję jednostka potra-
fi  prawie z niczego stworzyć imperium 

przemysłowe na skalę europejską oraz 
Joanna Gryzik, która wielokrotnie po-
mnożyła otrzymany od niego w spadku 
majątek. Ekspozycja będzie zlokalizo-
wana na dwóch kondygnacjach – na 
parterze i na piętrze prawego skrzydła 
oraz w łączniku budynku. Lewe skrzy-
dło zostanie przeznaczone na pomiesz-
czenia biurowe dla pracowników mu-
zeum oraz na wystawy czasowe.

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana 
Chroboka zostało powołane uchwałą 
Rady Miasta w grudniu 1990 roku. Po-
stał wtedy zespół do organizacji po-
szczególnych działów i opracowywania 
zbiorów zgodnie ze standardami obo-

wiązującymi w muzealnictwie. Zbiory 
dokumentują historię wszystkich dziel-
nic Rudy Śląskiej, a więc Bielszowic, 
Bykowiny, Chebzia, Czarnego Lasu, 
Goduli, Halemby, Kochłowic, Nowego 
Bytomia, Orzegowa, Rudy i Wirku. 
W kolekcji znajdują się pisma urzędo-
we, dokumenty stowarzyszeń, instytucji 
i osób prywatnych, korespondencja, 
mapy, afi sze, pocztówki i zdjęcia. 
Oprócz archiwaliów Muzeum posiada 
sztandary, porcelanę, meble, zegary i me-
dale. Warto dodać, że tylko w ubiegłym 
roku rudzką placówkę odwiedziło bli-
sko 6 tys., a dwa lata temu 8 tys. zwie-
dzających. AS

W zależności od liczby prowadzo-
nych sekcji kluby mogły ubiegać się 
odpowiednio o 10 lub 15 tys. zł dofi -
nansowania. W sumie dofi nansowano 
2037 klubów w całej Polsce. Kwotę 
15 tys. zł otrzymały dwie organizacje 
z Rudy Śląskiej: szkolący młodych za-
paśników i koszykarzy KS „Pogoń” 
oraz prowadzący zajęcia karate i ju-jit-
su Rudzki Klub Karate Kyokushin. Po 
10 tys. zł trafi ło na konto TL „Pogoń, 
UKP Ruda Śląska, RTH „Zryw”, UKS 
„Grot” oraz UKS Capoeira.

Rudzki klub szkolący dzieci, mło-
dzież i dorosłych w brazylijskiej sztuce 
walki był jedynym dofi nansowanym 
przez ministerstwo klubem capoeira.
– Część pieniędzy przeznaczymy na za-
kup plenerowej maty piankowej. Za 
pieniądze z ministerstwa uda się kupić 
16 m maty, zaś na kolejne 24 m pozy-

skaliśmy dotację z Urzędu Miasta 
– zdradza Sebastian Pontus, prezes 
UKS Capoeira.

– Z pozyskanych środków zakupimy 
m.in. ochraniacze tułowia do walki 
„hogo”, kaski i materace do nauki rzu-
tów – zapowiada Roman Dymek, pre-
zes Rudzkiego Klubu Kyokushin Kara-
te. – W ubiegłym roku za część otrzy-
manych z programu „Klub” funduszy 
oraz ze środków własnych kupiliśmy 
100 m kw. mobilnej maty „tatami”. 
Kilka razy do roku organizujemy duże 
imprezy, podczas których taka mata 
jest niezbędna – dodaje. KS „Pogoń” 
za przeznaczone na zakup sprzętu 
6 tys. zł nabędzie m.in. stroje oraz piłki 
dla swoich podopiecznych.

Rudzkie Towarzystwo Hokejowe 
„Zryw” dzięki dofi nansowaniu zakupi 
m.in. kije hokejowe. Uczniowski Klub 

Pływacki Ruda Śląska planuje nabyć 
akcesoria do wody, w tym: płetwy, łap-
ki, rurki oraz gumę treningową, zaś 
Uczniowski Klub Sportowy „Grot” 
środki te przeznaczy na zakup maty 
piankowej do treningów zimowych. 
W ubiegłym roku łucznikom z pozy-
skanych środków udało nabyć dwa 
komplety strzał dla najlepszych zawod-
ników. Towarzystwo Lekkoatletyczne 
„Pogoń” za otrzymane pieniądze dofi -
nansuje dziesięciu osobom pobyt 
w Wiśle na obozie szkoleniowym. 
Rudzcy lekkoatleci w góry wyjadą 
w drugiej połowie sierpnia.

Miasto Ruda Śląska również co roku 
dofi nansowuje działające na terenie 
miasta kluby sportowe. Obecnie jest ich 
53. W ubiegłym roku na dotacje celowe 
dla 39 stowarzyszeń łącznie przekazano 
ponad 3,2 mln zł. W tym roku blisko 40 

80 tys. zł dofi nansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki trafi  do siedmiu rudzkich klubów sportowych. Pieniądze przyzna-
no w ramach tegorocznej edycji programu „KLUB”. Docelowo przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla osób prowadzą-
cych zajęcia, organizację obozów sportowych oraz zakup potrzebnego sprzętu.

Tysiące na promowanie aktywności

Rudzki klub, szkolący w brazylijskiej sztuce walki, był jedynym 
dofi nansowanym przez ministerstwo klubem capoeira.

organizacji sportowych otrzyma kwotę 
3,3 mln zł. Co roku przyznawane są też 
nagrody pieniężne dla najwybitniej-

szych sportowców. W roku 2016 miasto 
przekazało na ten cel 57 tys. W tym ro-
ku będzie podobnie. DR

Pomieszczenia po komisariacie policji będą 
częścią Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka.
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– Ulica Janasa zostanie zmodernizo-
wana zgodnie z wolą mieszkańców. 
Dwie zaprezentowane im koncepcje 
w jasny sposób przedstawiają zakres 
planowanych robót. Skoro rudzianie 
chcą, by ulica była przejezdna, to taka 
też będzie – zapowiada prezydent mia-
sta Grażyna Dziedzic. 

Przypomnijmy, że konsultacje spo-
łeczne trwały od 28 czerwca do 4 sierp-
nia br. Przygotowana w tym celu ankie-
ta dla mieszkańców zawierała pytanie 
dotyczące wyboru jednego z dwóch 
wariantów organizacji ruchu. Pierwszy 
z nich zakładał całkowitą przejezdność 
drogi, drugi – budowę deptaku na dłu-
gości od ul. Smołki do ul. Wolności. 
Wypełnioną ankietę można było zosta-
wić w Urzędzie Miasta, siedzibie Rejo-
nu Eksploatacji Budynków nr 1 MPGM 
TBS Sp. z o.o. lub wysłać na adres ma-
gistratu tradycyjnie bądź pocztą mailo-
wą. 

W głosowaniu udział wzięło 246 
osób, z czego przeważająca większość 
rudzian, bo aż 195 osób, opowiedziała 
się za tym, by droga ta była przejezdna. 
Teraz przyszedł czas na zlecenie wyko-
nania odpowiedniej dokumentacji pro-
jektowej. – Projekt stosunkowo nie bę-
dzie odbiegał od wybranej koncepcji. 
Planuje się przebudowę jezdni, chodni-
ków, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia 

ulicy oraz budowę kanalizacji deszczo-
wej – tłumaczy Bartosz Wójcik z Wy-
działu Dróg i Mostów UM. 

Kwestią, która obecnie sprawia naj-
większy problem mieszkańcom ul. Ja-
nasa, jest ograniczona liczba parkin-
gów w tym rejonie. Dlatego też w ra-
mach przyszłej modernizacji miałoby 
tam powstać 76 miejsc postojowych. 
Część z nich uformowana zostanie  
w formie zatok wzdłuż całej ulicy Ja-
nasa, z możliwością parkowania rów-
noległego lub skośnego. Ponadto par-
king na 20 miejsc powstanie też przy 
ul. Smołki. Ciekawym rozwiązaniem 
jest też wykonanie części chodników 
z żółtawej kostki o podwyższonym 
standardzie, imitującej staromiejski 
bruk. Zabieg ten, wraz z montażem sty-
lizowanych lamp ulicznych, pomoże 
zachować zabytkowy charakter tej czę-
ści dzielnicy.

– Dokumentacja projektowa ma po-
wstać do końca lutego 2018 roku. Po 
tym czasie, w ramach możliwości fi-
nansowych, projekt wprowadzany bę-
dzie w życie – podkreśla wiceprezydent 
Michał Pierończyk. – By inwestycja 
przyniosła jak najlepsze efekty, ważne 
jest zaangażowanie wszystkich zainte-
resowanych stron. Teraz jest czas na to, 
by właściciele nieruchomości mogli 
uporządkować sprawy związane z dzia-

łaniem sieci sanitarno-kanalizacyjnej 
czy energetycznej na swoim terenie. 
Mamy też nadzieję, że do czasu realiza-
cji projektu wygląd elewacji budynków 
znajdujących się przy ulicy Janasa ule-
gnie poprawie – dodaje. 

Ulica Wincentego Janasa była nie-
gdyś główną ulicą handlową w Ru-
dzie. Swoją aktualną nazwę po raz 
pierwszy otrzymała w 1922 r. Pier-
wotnie nazywała się Schulstr., następ-
nie od roku 1910 r. Heinitzstr.  

Ulica Wincentego Janasa będzie przejezdna na całej długości! Tak zdecydowali mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. 
W głosowaniu wzięło udział 246 osób. Tylko nieliczni opowiedzieli się za ograniczeniem ruchu i budową w tym miejscu deptaku. Za tą opcją było tylko  
ok. 17% głosujących. Natomiast prawie 83% ankietowanych chciało zachować przejezdność ulicy. 

Mieszkańcy zdecydowali

(do 1922 r. tworzyła jedną z ulicą Ban-
kową). W latach 1939 – 1945 patronem 
ulicy był Paul von Beneckendorff und 
Hindenburg, jednak po II wojnie świa-
towej zwrócono się ponownie ku dzi-
siejszemu patronowi.  DR

Przy ul. Smołki powstanie parking na 20 miejsc.

– Systematycznie modernizujemy 
oświetlenie będące w złym stanie tech-
nicznym oraz uzupełniamy je w miej-
scach do tej pory nieoświetlonych, 
z zastosowaniem energooszczędnych 
opraw – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Trzeba pamiętać, że zada-
nia związane z oświetleniem ulicznym 
wchodzą też w skład inwestycji drogo-
wych. Tak jest na przykład w przypad-
ku prowadzonej właśnie przebudowy 
ul. Górnośląskiej, gdzie przy okazji 
wymieniamy również oświetlenie – do-
daje.

Ponad 387 tys. zł będzie kosztować 
modernizacja oświetlenia ul. Hallera. 
– Istniejące tam obecnie  słupy betono-
we z oprawami sodowymi są w złym 
stanie technicznym, dlatego też zosta-
ną zastąpione aluminiowymi z energo-
oszczędnymi oprawami typu LED – 

mówi Marcin Lis z Wydziału Gospo-
darki Komunalnej UM. – W ramach 
tego zadania zamontowane zostaną  
42 słupy, na 12 z nich znajdą się dodat-
kowe oprawy, doświetlające chodnik 
na odcinku od cmentarza do zjazdu do 
Straży Miejskiej – dodaje. Część słu-
pów zlokalizowana zostanie na dro-
gach dojazdowych do siedziby Straży 
Miejskiej oraz hali sportowej. Zadanie 
ma zostać zrealizowane do końca 
września br.

Wkrótce rozpocznie się też moder-
nizacja oświetlenia ul. Weteranów. 
– Oprawy oświetleniowe na części tej 
ulicy zamontowane są na wysięgnikach 
przymocowanych do elewacji budyn-
ków i zasilane są z sieci napowietrznej 
– opisuje Marcin Lis. – W ramach in-
westycji na odcinku od ul. Łąkowej do 
ul. Piłsudskiego zostanie zbudowanych 

15 słupów z oprawami typu LED, zasi-
lanych siecią wydzieloną w ziemi 
– zapowiada. Zakończenie prac zapla-
nowane jest na drugą połowę paździer-
nika br.

Obecnie trwa przetarg na moderni-
zację oświetlenia ul. Obrońców We-
sterplatte oraz przygotowywane jest 
postępowanie na przebudowę oświe-
tlenia ulic Rencistów oraz Imieli. Do 
końca tego roku powstanie dokumen-
tacja projektowa dla kolejnej, dużej 
inwestycji w tym zakresie – moderni-
zacji oświetlenia ul. 1 Maja, czyli dro-
gi wojewódzkiej nr 925. Rozpoczęcie 
prac planowane jest na 2018 r.

Przypomnijmy, że na modernizację 
oświetlenia ulic Hallera, Weteranów 
i Obrońców Westerplatte miasto pozy-
skało w ubiegłym roku dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Ruda Śląska inwestuje w oświetlenie dróg

Ponad 1,3 mln zł przeznaczy w tym roku Ruda Śląska na modernizację oświetlenia ulicznego. Inwestycje w tym zakresie w najbliższych miesiącach będą 
prowadzone na ulicach Hallera, Weteranów i Obrońców Westerplatte. Do końca roku powstanie też dokumentacja modernizacji oświetlenia ul. 1 Maja, 
czyli drogi wojewódzkiej nr 925. Zadania w tym zakresie realizowane są również w ramach inwestycji drogowych.

Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych, będących częścią Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020. Złożone 
zostały dwa wnioski na łączną kwotę 
dofinasowania 675 tys. zł. Oprócz trzech 
wymienionych ulic wnioski obejmowa-
ły również ubiegłoroczne inwestycje na 
części ul. Niedurnego, Bielszowickiej, 
Tołstoja, Macieja, Kościelnej, Konsty-
tucji, Żelaznej i Ustronnej. 

Zadania tego typu w ubiegłym roku 
realizowane były też na części  
ul. Halembskiej i Oświęcimskiej, to-
warzyszyły również prowadzonym 
w mieście modernizacjom dróg.

Ruda Śląska oszczędza na energii 
nie tylko poprzez montaż nowego  
LED-owego oświetlenia, ale również 
kupując tańszy prąd. Miasto jest jed-
nym z 30 samorządów, które wzięły 

udział w ubiegłorocznym wspólnym 
przetargu na zakup energii elektrycz-
nej, przeprowadzonym przez Górno-
śląski Związek Metropolitalny. Dzięki 
temu rudzkie instytucje w ciągu naj-
bliższych dwóch lat zapłacą za prąd 
ponad dwa miliony złotych mniej niż 
poprzednio. Miasto w 2017 i 2018 roku 
zakupi około 66 GWh energii elek-
trycznej. Zostanie ona wykorzystana 
na potrzeby wszystkich jednostek bu-
dżetowych miasta, placówek oświato-
wych, szpitala miejskiego, ośrodków 
kultury, miejskich spółek, Powiatowe-
go Urzędu Pracy, zakładów opieki 
zdrowotnej, części stowarzyszeń spor-
towych, a także na potrzeby zasilania 
sygnalizacji świetlnej i miejskiego 
oświetlenia ulicznego. Łącznie tańsza 
energia elektryczna trafi do 112 pod-
miotów. WG
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Czy pszczoły są  
światu potrzebne?

8 sierpnia obchodziliśmy w całej Polsce Wielki Dzień Pszczół. Ktoś zadałby pytanie, po co i o co cały ten 
szum wokół jednego małego owada? Sprawa jednak jest najwyższej wagi. Pszczoły i inne owady zapylają 
ok. 90 proc. roślin na Ziemi i to od nich tak naprawdę zależy bezpieczeństwo żywności.

Teoria o wyginięciu pszczół ma za-
równo swoich zwolenników jak i prze-
ciwników. Można powiedzieć, że tylu 
ilu jest ludzi na świecie, tyle jest prawd 
na ten temat. Postęp technologiczny 
idzie ciągle do przodu, ale niestety 
niesie ze sobą negatywne skutki dla 
środowiska naturalnego. Większość 
nowoczesnego społeczeństwa chce 
żyć w dobrze zaprojektowanych funk-
cjonalnych budynkach, z betonowymi 
placami i kawałkiem trawnika. Tak 
więc świat różnobarwnych roślin za-
czyna powoli zanikać, a w jego miej-
sce wkradają się betony i dobrze sko-
szone trawniki. Nie sprzyja to jednak 
przyrodzie. Ekolodzy i pszczelarze bi-
ją na alarm. Sytuacja pszczół w na-
szym kraju nie jest tragiczna, bo jak 
wynika z raportu „Sektor Pszczelarski 
w Polsce w 2016 roku”, przygotowa-
nego przez Zakład Pszczelnictwa  
w Puławach, w ciągu ostatniego roku 
przybyło ok. 56 tys. rodzin, co ozna-
cza wzrost o ok. 4,1 proc. liczebności 
pszczół. Są jednak regiony, w których 
rodziny pszczele giną na potęgę. I choć 
nasza sytuacja nie jest tak dramatycz-
na jak w Stanach Zjednoczonych czy 
Europie Zachodniej, mamy jeszcze 
szansę, aby zapobiec katastrofie. 

Ważne jest to, aby w działania na 
rzecz ochrony „zapylaczy” zaangażo-
wali się wszyscy. 8 sierpnia podczas 
obchodów Wielkiego Dnia Pszczoły 
zainaugurowano pracę nad powsta-
niem „Narodowej strategii ochrony 
owadów zapylających”. O patronat 
nad zadaniem zostało poproszone Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
oraz Ministerstwo Środowiska. 
W przygotowaniu dokumentu będą 
mogli uczestniczyć także wszyscy za-
interesowani tym tematem. Jesienią 
br. w kilku miastach odbędą się otwar-
te debaty obywatelskie.

W czynnej ochronie możemy jed-
nak brać udział już teraz. Wystarczą 

nasze drobne działania. Zasadzenie 
kolorowych miododajnych kwiatów, 
budowa pszczelich hoteli, niestoso-
wanie chemicznych oprysków na ro-
śliny. W myśl zasady, że „dobry 
przykład idzie z góry”, na dachu re-
sortu Ministerstwa Środowiska  
w lipcu stanęło sześć uli. Ma to na 
celu przede wszystkim propagowa-
nie ochrony tego gatunku. Ekspansja 
człowieka, a tym samym duża urba-
nizacja sprawia, że naturalne siedli-
ska roślin i zwierząt znacznie się kur-
czą. Nie oznacza to jednak, że nie 
możemy razem tworzyć jednego śro-
dowiska. Stawianie uli na dachach 
budynków użyteczności publicznej 
staje się coraz modniejsze i wpisuje 
się w trend miejskich ogrodów i in-
nych drobnych zielonych przestrze-
ni, które możemy udostępnić pszczo-
łom. 

Podobne „pszczele osiedle” po-
wstało również na dachu Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Budynek 
leży niedaleko porośniętych miodo-
dajnymi roślinami okolic Muzeum 
Śląskiego. Tutaj jednak oprócz popu-
laryzacji ochrony pszczół będą pro-
wadzone badania nad kondycją miej-
skich owadów. Kondycja „uniwersy-
teckich” pszczół będzie porównywa-
na z owadami z wiejskiej pasieki. 
Pszczoły zostały specjalnie wyselek-
cjonowane, ponadto matki w obu pa-
siekach są siostrami. Badania będą 
trwać przez cztery lata. Przebadany 
zostanie również pyłek pszczeli 
i miód. Produkty będą badane pod ką-
tem obecności w nich zanieczyszczeń 
takich jak: wielopierścieniowe wę-
glowodory aromatyczne (WWA), 
ołów czy kadm, będących składnika-

mi paliwa. Jak podkreślają badacze, 
w analizowanych do tej pory miodach 
pochodzących z miejskich pasiek  
w Polsce nie stwierdzono zanieczysz-
czeń. Pierwszy zbiór miodu ma odbyć 
się już w przyszłym roku. 

Dobry przykład daje nam już Ra-
dlin. Gmina związana od półtora wie-
ku z przemysłem górniczym od kilku 
lat pokazuje, że potrafi być również 
zielona. „Radlin – miasto z sercem 
dla owadów” – to działania edukacyj-
no-ekologiczne, które zakładają mię-
dzy innymi tworzenie miejsc przyja-
znych owadom zapylającym. Na tere-
nie gminy postawiono również kilka-
naście pszczelich hoteli, które zostały 
zasiedlone przez pszczołę murarkę 
ogrodową (pszczoła ta choć znana 
jest z tego, że żyje w samotności, jest 
nawet kilkanaście razy wydajniejsza 
niż pszczoła miodna). Podczas festy-
nów, dożynek czy zajęć szkolnych 
prowadzone są działania edukacyjne 
propagujące czynną ochronę owa-
dów.

W Polsce mamy 1,5 miliona pszczół 
miodnych. Szacuje się, że co roku gi-
nie do 30 proc. tej populacji. Na Za-
chodzie nawet do 60 proc.

W działania wszelkiego typu na 
rzecz ochrony pszczół włącza się co-
raz więcej gmin. Ponad 70 samorzą-
dów włączyło się w akcję założenia 
pszczelich stołówek. Działanie jest 
nadzwyczaj proste i tanie. Każda 
gmina bowiem przeznacza określony 
budżet na utrzymanie terenów zielo-
nych. W ramach nasadzeń będą wy-
bierane rośliny miododajne. Chodzi 
więc o prosty i świadomy wybór, któ-
rego może dokonać także każdy z nas  
kto posiada choćby balkon i w ten 
sposób może również przyłączyć się 
do akcji ochrony małych owadów. 
Wystarczy zasadzić rośliny lub zioła, 
które pozwolą przetrwać pszczołom.

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Panu Marcinowi Sikorze 
wyrazy głębokiego współczucia 

i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci 

ŻONY
składają

dyrekcja i pracownicy
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
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 VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO-
WADZKI, 40 zł/h! Tel. 888-044-055!

USłUgI

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

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-
031.

 REM-MAX – kompleksowe re-
monty łazienek, mieszkań, do-
mów. Tel. 507-055-024.

 Remonty mieszkań i łazienek 
dla osób niepełnosprawnych. Tel. 
512-121-532.

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

 Docieplenia budynków, remon-
ty elewacji. Tel. 607-969-200.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-
560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, pa-
nele, itp. Tel. 505-946-693.

 Przeprowadzki – ekipa, taniuś-
ko. Tel. 601-292-699.

 Czyszczenie dywanów, wy-
kładzin, tapicerki. Tel. 512-
120-119, 32 244-09-60.

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

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

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

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

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

 POŻYCZKI KRÓTKOTERMI-
NOWE, tel. 516-516-611, 32 
260-00-33. Pośrednik CDF S.C. 
firmy Matpol Finanse Sp. z o.o.

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

 Czyszczenie, udrażnianie kana-
lizacji. Tel. 503-574-985.

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

 Drobne usługi budowlane. Tel. 
696-045-930.

USłUgI POgRZEbOWE

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

NIERUCHOmOśCI

 Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej, pilne. Tel. 502-107-384.

 Atrakcyjne oferty kawalerek, 
dwupokojowych, trzypokojowych 
na Bykowinie, Halembie, Wirku, 
Kochłowicach, dobre ceny, za-
dzwoń sprawdź aktualną ofertę 
LOKATOR, tel. 793-017-323.

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

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

 Sprzedam garaż blaszany (Ruda 
1). Tel. 691-555-000.

 Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie w Kochłowicach. Tel. 502-
510-460.

 Odstąpię ogródek działkowy, 
Zabrzańska. Tel. 693-554-184 po 
15.00.

 Do wynajęcia mieszkania 
i kwatery pracownicze również 
dla obcokrajowców. Dzielnica 
Nowy bytom ul. Niedurnego i Wi-
rek ul. Dąbrowskiego. Tel. 725-
025-008. Rozmawiamy po rosyj-
sku.

mOTORYZACjA

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

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

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

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

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

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

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

 Skup zużytych akumulatorów  
i felg aluminiowych. Tel. 697-646-
492.

 Skup samochodów na części. 
Tel. 697-646-492.

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

PRACA

 Firma budowlana BEDAMEX 
zatrudni pracowników budowla-
nych doświadczenie min 2 lata, 
tel. 601-504-030 w godz. 7-16, 
32 242-24-11.

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

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

 

PRACA DLA
OPIEKUNEK
OSÓB STARSZYCH

 W NIEMCZECH

32 395 88 83
www.ajpartners.pl

do 1500 € ,,na rękę”
+ PREMIE

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna

ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej  • 
i II stopnia stomatologii zachowawczej
Profilaktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie• 

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

 Zatrudnię pracownika do prac 
ogólnobudowlanych z prawem 
jazdy.  Tel. 603-975-040.

 Sprzedawcę, kierowcę-ma-
gazyniera do hurtowni mat. bu-
dowlanych w Rudzie Śląskiej, 
sprzedawcę do sklepu z mat. bu-
dowlanymi w Świętochłowicach, 
budchem@autograf.pl.

 Firma budowlana SANEL Sp. 
z o.o. zatrudni pracowników bu-
dowlanych z doświadczeniem 
min. 3 lata. tel. 32 342-40-90 
w godz. 8-15, e-mail: sanel@sa-
nel.net.pl.

 Zatrudnię panią – wykształce-
nie średnie lub wyższe wiek ok 30 
lat do pracy w biurze w zakładzie 
pogrzebowym Hofman. CV ze 
zdjęciem proszę przesłać na adres 
biuro@hofman-dompogrzebowy.
pl.

 Przyjmę uczniów na praktykę 
i pracowników w zawodzie me-
chanik pojazdów samochodo-
wych. Auto Service – Toboła, Ko-
chłowice. Tel. 508-281-989, 32 
248-79-12.

 Zatrudnię murarzy i pomocni-
ków. Kontakt: 603-580-070.

RóŻNE

 Drewno kominkowe. Tel. 530-
412-007. 

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

 
 Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 

507-851-852.

 Kupię wszelkie starocie porce-
lanę, szkło, zegary, figurki, obra-
zy. Tel. 603-280-675.
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25-lEcIE�„WIAdOmOścI�RudZKIch”

Spacerem po 
archiwum „WR”
Przed�nami�ostatnie�tygodnie�wakacji,�więc�dzi-

siaj w naszym jubileuszowym dodatku postanowi-
liśmy�wrócić�do�tematów,�o�których�pisaliśmy�przez�
ostatnie�25� lat�podczas� letniej� laby.�czasami�było�
zabawnie, czasami poradnikowo, czasami konkur-
sowo�–�ale�zawsze�ciekawie�i�blisko�czytelnika.

Nie tylko umilaliśmy rudzia-
nom letnie miesiące lekturą 
gazety, ale także staraliśmy 
się na jej łamach doradzać 

mieszkańcom. Nasi eksperci 
przez kolejne lata stale i chęt-
nie wypowiadali się dla „WR” 

(„WR”, 21.07.2010 r.).

 Niegdyś rudzianie upalne, 
wakacyjne dni spędzali nad 
kultowym Zdeblem, teraz 

mogą zrobić to na nowocze-
snym kąpielisku w Nowym 

Bytomiu. Atrakcji nie braku-
je („WR” 31.07.2002 r.).

Jak można spędzić waka-
cje? W 1993 roku „Wiado-
mości Rudzkie” zabawiły 

się w wakacyjnego szpiega, 
który skradł dla Czytelni-
ków kilka wariantów na 

spędzenie lata. Jedni chcieli 
podróżować autostopem, 
inni zajęli się ogrodem, a 

jeszcze inni... pracą („WR”, 
19.07.1993 r.). 

Kolejnym z cyklów porad 
był kącik motoryzacyjny. W 
okresie wakacyjnym m.in. 
podpowiadaliśmy w nim 
mieszkańcom, jaki samo-
chód będzie doskonały na 
wakacyjne wojaże. („WR”, 

28.07.2010 r.).

W naszej gazecie przez kolejne lata organizowali-
śmy konkursy – również dotyczące wakacyjnych 

wyjazdów. Tak było w 1999 roku, kiedy mieliśmy do 
przekazania wybranemu Czytelnikowi trzydniową 

wycieczkę do Wiednia. („WR”, 7.07.1999 r.).

PREZYdENT�mIASTA��RudA�ślĄSKA�
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ  

NA OKRES 9 LAT CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ W REJONIE ULICY ALOJZEGO JANKOWSKIEGO Z PRZEZNACZENIEM  

POD OGRÓDKI REKREACYJNE nr 2, 21, 25, 26, 27.

1.�Przedmiotem�przetargu�ustnego�nieograniczonego�jest�oddanie�w�dzierżawę�gruntu�na�okres�9�lat�
z�przeznaczeniem�pod�lokalizację�5�ogródków�rekreacyjnych.

–�ogródek�rekreacyjny�nr�2�o�powierzchni�252�m2,
–�ogródek�rekreacyjny�nr�21�o�powierzchni�252�m2,
–�ogródek�rekreacyjny�nr�25�o�powierzchni�234�m2,
–�ogródek�rekreacyjny�nr�26�o�powierzchni�252�m2,
–�ogródek�rekreacyjny�nr�27�o�powierzchni�252�m2,
obejmującego�część�nieruchomości�gruntowych�własności�Gminy�miasta�Ruda�śląska,�położonych�

w�Rudzie�śląskiej��w�rejonie�ulicy�Alojzego�Jankowskiego�oznaczonych�numerami�geodezyjnymi:�
–�8.1-2276/207,�obręb�Nowa�Wieś,�k.m.1,�KW�Gl1S/00017905/4,
–�8.1-2925/207,�obręb�Nowa�Wieś,�k.m.1,�KW�Gl1S/00014610/8.���
2. Wywoławcza stawka czynszu dzierżawy 1 m2 gruntu przeznaczonego pod każdy ogródek rekre-

acyjny w stosunku rocznym wynosi (netto): 0,60 zł.
3. Przetarg odbędzie się w dniu 7.09.2017r. w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła 

II 6  o godz. 10.00.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) dokonanie w terminie do dnia 1.09.2017 r.�wpłaty�wadium�w�pieniądzu�w�wysokości 200,00 zł  

(słownie:�dwieście�złotych),za�każdy�licytowany�ogródek�rekreacyjny,��przelewem�na�konto:�Nr 71 1050 
1214 1000 0010 0109 0628�ING�Bank�śląski�Katowice�O/Ruda�śląska,�urząd�miasta�Ruda�śląska,�Wy-
dział�Finansowo�-�Księgowy�z�dopiskiem�„wadium�dzierżawa��–�ul.�Alojzego�Jankowskiego�ogródek�nr�
……………”,�podać�należy�nr�ogródka�rekreacyjnego�na�który�wpłacone�jest�wadium,��(za�datę�zapłaty�
przyjmuje�się�dzień�wpływu�środków�pieniężnych�na�rachunek�urzędu�miasta�Ruda�śląska)�lub�w��kasie�
tut.�urzędu�pok.�nr�13,14��w�godzinach:�poniedziałek�–�środa�8�ºº-16�ºº,�czwartek�8�ºº-18ºº�piątek�8�ºº-
14�ºº.�Wpłata�wadium�na�pojedynczy�ogródek�rekreacyjny�uprawnia�do�licytacji�tylko�tego�ogródka,�

b)�zapoznać�się�z�pełną�treścią�ogłoszenia�(zamieszczona�na�tablicy�ogłoszeń�urzędu�miasta,�w�Biu-
letynie�Informacji�Publicznej),

c)  przed�otwarciem�przetargu�przedłożyć�Komisji�Przetargowej�wymagane�dokumenty���i�oświad-
czenia.

Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasadnionej�przyczyny.
Osoby�przystępujące�do�przetargu�mogą�w�Wydziale�Gospodarki�Nieruchomościami�urzędu�miasta�

Ruda�śląska�(pok.�226,�238)�zapoznać�się�z�projektem�umowy�dzierżawy�oraz�warunkami�przetargu.�
Projekt�umowy�może�ulec�zmianie�w�przypadku�zmiany�przepisów�prawnych�wynikających�z�ustaw,�
uchwał,�zarządzeń.
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Mecz o Superpuchar Bułgarii należał do rudzianina. Daniel Kajzer roze-
grał całe spotkanie w meczu Botewu Płowdiw z Ludogorcem Razgrad o Su-
perpuchar Bułgarii, który odbył się w minioną środę (9.08). Jego Botew 
pokonał po rzutach karnych mistrza Bułgarii 5:4, a Polak obronił jedenast-
kę. Już w 16. minucie spotkania drużyna Daniela Kajzera objęła prowadze-
nie, a Ludogorec zdołał wyrównać dopiero trzy minuty po przerwie. Jednak 
o wyniku meczu zdecydowała cała seria rzutów karnych, w której bramkarz 
z Rudy Śląskiej obronił strzał Marcelinho, co właśnie przyczyniło się do 
zwycięstwa. Warto dodać, że Daniel Kajzer od lipca 2017 jest bramkarzem 
bułgarskiego zespołu Botew Płowdiw. Wcześniej przez pięć lat był bramka-
rzem rybnickiego ROW-u, dla którego zagrał aż 108 meczów. 

Piłka nożna

Superpuchar Bułgarii 
należał do rudzianina 
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KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
WyWiad

Pływanie jest ich nałogiem

– Jak się czujecie po tak ogromnym 
sukcesie i jak wyglądały przygotowania? 

Anna Nocoń: – Jestem bardzo szczęśli-
wa, spełniły się moje marzenia, na które 
bardzo długo pracowałam, myśląc tylko 
o igrzyskach. Na pewno najtrudniej było po-
godzić treningi ze studiami, bo uczę się na 
dwóch uczelniach, dwóch odmiennych kie-
runkach. Mój normalny dzień rozpoczynał 
się o 5 rano pobudką, jechałam na trening, 
gdzie dwie godziny pływałam, następnie na 
studia, a potem wracałam na kolejny tre-
ning. Poza tym trzy razy w tygodniu ćwi-
czyłam na siłowni i musiałam jeszcze zna-
leźć czas na naukę, przez co ciężko było 
czasami mieć życie towarzyskie. Nie mia-
łam czasu dla siebie, poświęciłam się w 100 
proc. treningom i nauce. Ponadto miałam 
specjalną dietę dla sportowców, która na 
szczęście już się skończyła. 

– A jak trenerzy przygotowywali się do 
zawodów?

Mateusz Niegot: – Trenerzy mieli okazję 
poznać wcześniej zawodników, ich umiejęt-
ności i możliwości. Przyczyniło się do tego 
organizowanie zgrupowań centralnych, 
gdzie zawodnicy mogli wymieniać się swo-
im doświadczeniem i wspólnie trenować. 
Miało to znaczący wpływ przy wyborze naj-
ważniejszej piątki, która reprezentowała 

Mateusz Niegot i Anna Nocoń 
 to członkowie rudzkiego WOPR-u. 
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nasz kraj na Igrzyskach Sportów Nieolim-
pijskich we Wrocławiu.

– W jaki sposób motywowałeś zawod-
niczki zarówno przed jak i w trakcie za-
wodów? 

MN: – Zawodnicy startujący w igrzy-
skach ratowniczych są silnie zmotywowani 
do osiągnięcia wyników sportowych, mimo 
że często nie przynosi to żadnych efektów 
w postaci nagrody czy stypendium. Wszy-
scy zawodnicy będący w reprezentacji z peł-
nym zaangażowaniem dążyli do celu. Ich 
główną motywacją była przyjemność ze 
sportu ratowniczego, chęć bycia lepszym, 
osiągnięcia czegoś, czego jeszcze nikt nie 
dokonał, a czego świadkami byliśmy na 
międzynarodowym widowisku The World 
Games we Wrocławiu. Moja funkcja w kwe-
stii motywacji ograniczała się do wspierania 
w trudnych chwilach, jak również w „nakrę-
caniu” zawodnika przed startem.

– Proszę przybliżyć Czytelnikom kon-
kurencje, w których nasi zawodnicy zdo-
byli medale.

MN: – Wśród konkurencji indywidual-
nych, w których ratownicy zdobyli medale, 
znajduje się 200-metrowy odcinek z prze-
szkodą. Rywalizacja polega na przepłynię-
ciu kraulem pokonując pod wodą osiem ra-
zy przeszkodę, która jest zamontowana na 

anna nocoń i dominika kossakowska z Wodnego ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Śląskiej stanęły na podium 
Światowych igrzysk olimpijskich – The World Games 2017. Rudzianki wywalczyły drużynowo brązowy medal w sportowym ra-
townictwie wodnym. W skład ich ekipy weszły też alicja Tchórz i karolina Faszczewska, a do międzynarodowego sukcesu popro-
wadził je Mateusz niegot. o przygotowaniu do zawodów oraz o pasji pływania opowiadają anna nocoń i Mateusz niegot.

torze, przez co konkurencja ta jest bardzo 
wymagająca. Natomiast z konkurencji szta-
fetowych możemy na pewno wymienić 4 x 
50 m z przeszkodą, gdzie każdy z czterech 
zawodników ma do przepłynięcia 50 m. In-
ną konkurencją sztafetową, w której zdoby-
liśmy medal, to 4 x 50 m z pasem, gdzie 
każdy z czterech zawodników ma inną rolę: 
pierwszy płynie 50 m kraulem, drugi poko-
nuje 50 m w płetwach (przeważnie pod wo-
dą), trzeci 50 m kraulem z pasem ratunko-
wym, czwarty zawodnik czeka w wodzie 
w płetwach na trzeciego zawodnika, przej-
muje pas ratunkowy, po czym „holuje” trze-
ciego zawodnika na linię mety.  ED

ZaPaSy

Zapaśnicy w reprezentacji Polski
Natalia Kubaty i Andrzej So-

kalski zostali powołani do repre-
zentacji Polski na zbliżających 
się Mistrzostwach Świata Senio-
rów w zapasach. Wśród  
zawodników i zawodniczek wy-
branych przez Polski Związek  
Zapaśniczy, którzy będą repre-
zentować Polskę, znalazła się  
właśnie dwójka przedstawicieli  
ZKS-u Slavia Ruda Śląska. Na-
talia Kubaty wystąpi w kategorii 
do 63 kg i będzie to jej debiut w imprezie tak wysokiej rangi, natomiast Andrzej Sokalski 
przystąpi do rywalizacji w kategorii do 74 kg w zapasach w stylu wolnym. Zawody roze-
grane zostaną w dniach 21-26.08.2017 r. w Paryżu.

Piłka nożna 

Sparing Uranii 
z Orłem

Na tydzień przed inauguracją ligową, kochłowicka Ura-
nia zmierzyła się w Mikołowie z drużyną Orła Mokrego, 
która spadła z IV ligi. Mimo że spotkanie rozkręcało się 
dość wolno, to dostarczyło kibicom wielu emocji. Pierwsze 
dwadzieścia minut gry minęło na „wybadaniu” rywala. 
Konstruowanych akcji podczas spotkania było sporo, jed-
nak kończyły się najdalej na 16. metrze. Ożywienie do gry 
wniosła okazja z 27. minuty Henisza, gdy to w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem górą był bramkarz gospodarzy. Ale 
dwie minuty później po podaniu z prawej strony na 8. me-
trze wślizgnął się zawodnik Orła i puścił piłkę wprost do 
bramki, uprzedzając interweniującego Pardelę. Z kolei w 39. 
minucie kochłowickiej drużynie udało się wyrównać, bo pił-
ka zmieniła kierunek i wpadła do siatki, myląc przy tym 
bramkarza z Mokrego. Przed przerwą gospodarzom udało 
się jeszcze strzelić gola – akcja prawym skrzydłem i strzał 
po długim, mimo asysty obrońcy, dały po pierwszych 45. 
minutach wynik 2:1 dla Orła. Pięć minut po wznowieniu gry 
do rzutu wolnego z 20 metrów podszedł Bujny i uderzył po-
tężnie, precyzyjnie i po długim nastąpiło wyrównanie. Nato-
miast w 65. minucie bardzo czytelna akcja gospodarzy po-
nownie przyniosła im prowadzenie. Z prawego skrzydła 
wycofano piłkę na środek i tu padł płaski strzał na wynik 
3:2. Stracona bramka i upał widocznie bardziej dały się we 
znaki graczom, którzy już wyraźnie odpuścili i końcówka 
spotkania należała już do gospodarzy. I tak w 80. minucie 
gospodarze doszli do sytuacji sam na sam, po płaskim strza-
le i zdobyli czwartą bramkę, a minutę później piątą. W doli-
czonym czasie padła kolejna bramka i sparing zakończył się 
dość wysokim wynikiem 6:2 dla Orła. 

SiaTkóWka 

KPKS Halemba w drugiej lidze
Wielbiciele kobiecej siatkówki 

mają powód do radości. W III gru-
pie II ligi w nowym sezonie zagra 
drużyna KPKS-u Halemba. Tak wy-
gląda skład III grupy: MKS Polonia 
Świdnica, Silesia Volley MSK My-
słowice, KS Olimpia Jawor, KS 
Częstochowianka Częstochowa, 
MKS Sokół Radzionków, PLKS 
Pszczyna, KS Polonia Łaziska Gór-
ne, TKS Tychy, Sokół 43 AZS AWF 
Katowice, KPKS Halemba, SMS 
PZPS II Szczyrk.

Przed rudzkimi siatkarkami  
zapowiada się intensywny sezon.

Natalia Kubaty i Andrzej Sokalski  
to zapaśnicy ZKS-u Slavia Ruda Śląska. 

Daniel Kajzer (w lewym górnym rogu) był bohaterem  
meczu o Superpuchar Bułgarii. 
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ZAKUPY NA RATY 
szczegóły w naszych punktach sprzedaży
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