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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)

Być koroną Maryi  

 Więcej str. 3
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MiSjA�W�AfRycE

Wyjazd do Kamerunu to już czwarta misja trzydzie-
stoośmioletniej lekarki ze szpitala w Goduli. Kilka lat 
temu pojechała też do Ugandy oraz Tanzanii, gdzie rów-
nież pomagała chorym ludziom. 

– Byłam wcześniej w Ugandzie i Tanzanii, gdzie też 
operowałam chorych ludzi. Ciężko powiedzieć, która 
misja była najtrudniejsza, ale wydaje mi się, że właśnie 
pierwsza, bo nie wiedziałam, co mnie czeka. Każda 
z nich była inna. W Ugandzie byłam dwa razy, ale pod-
czas drugiej misji przeprowadziłam najwięcej operacji 
dzieci, a jestem chirurgiem ogólnym, a nie dziecięcym. 
Podczas trzeciego wyjazdu byłam z kolei sama bez in-
nych lekarzy – opowiada lekarka z rudzkiego szpitala. 

W tym roku Renata Popik udała się na misję zorgani-
zowaną przez Fundację „Redemptoris Missio” i trafiła 
do szpitala misyjnego w miejscowości Salapoumbe, 
znajdującej się w środku równikowego lasu, w której 
razem z drugim chirurgiem oraz anestezjologiem, ope-
rowała od samego rana do późnych godzin wieczor-
nych.

– Zmęczenie na pewno się pojawiało, bo operowało 
się w innym klimacie, innych warunkach, funkcjonowa-
ło się w zupełnie innym trybie. Przeżyło się różne rzeczy, 

Rudzka lekarka ratowała ludzi w Afryce
– Blok operacyjny, na którym operowaliśmy, całkowicie odbiegał od znanych nam standardów i na przykład pod umywalką, z której nie leciała woda, sie-
dział karaluch wielkości małego kota, a w pudełku z gazikami buszowała jaszczurka. Jednak trzeba było sobie jakoś radzić – wspomina dr Renata Popik, 
chirurg�ze�Szpitala�Miejskiego�w�Rudzie�Śląskiej,�która�niedawno�wróciła�z�Kamerunu.�Rudzka�lekarka�przez�cztery�tygodnie�pobytu�na�czarnym�Lądzie,�ra-
zem�z�dwojgiem�innych�lekarzy,�przeprowadziła�dokładnie�72�operacje�na�57�pacjentach.�jej�najmłodsi�pacjenci�mieli�zaledwie�2,5�roku.�

Lekarka z rudzkiego szpitala przeprowadziła w Afryce 72 operacje na 57 pacjentach. 
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– Tegoroczna akcja przebiegła podobnie jak te 
w ubiegłych latach. Strażnicy przeprowadzali kontrole 
na niestrzeżonych akwenach wodnych usytuowanych na 
terenie naszego miasta. Jak co roku najwięcej osób 
spróbowało kąpieli w zbiornikach wodnych przy  
ul. Karola Goduli – informuje Zbigniew Dzwinczyk  
z rudzkiej Straży Miejskiej. – Jednak można powie-
dzieć, że od dwóch lat strażnicy nakładają coraz mniej 
„mandatów zaufania”, ponieważ na przykład w 2015 
roku wręczyli ich aż 89, a w roku 2016 – 72 – dodaje. 

„Mandat zaufania” można dostać tylko raz. Jeśli ktoś 
zostanie powtórnie przyłapany na kąpieli na niestrzeżo-
nym akwenie wodnym może się to dla niego skończyć 
nałożeniem mandatu karnego, którego kwota może wy-
nieść do 250 zł  lub skierowaniem wniosku o ukaranie 
do sądu. Działania rudzkich strażników miejskich wpi-
sują się w ogólnopolską akcję policji „Kręci mnie bez-
pieczeństwo nad wodą”, która ma na celu podnoszenie 
świadomości o zagrożeniach i kształtowanie bezpiecz-
nych zachowań podczas wakacyjnego wypoczynku. 

Przypomnijmy, akcja „Mandat zaufania” zainicjowa-
na została w 2005 roku i była odpowiedzią na wysoką 
liczbę wypadków śmiertelnych, do których dochodziło 
w trakcie kąpieli w niestrzeżonych zbiornikach wod-
nych znajdujących się m.in. w Chebziu, Bielszowicach, 
Kochłowicach, Orzegowie, Nowym Bytomiu oraz Ru-
dzie. Najbardziej tragiczny był rok 2004, kiedy podczas 
kąpieli na dzikich kąpieliskach utonęło pięć osób. 

Agnieszka Lewko

BEzpiEczEńStWO�NA�WAKAcjAch

Mandaty zaufania 
podsumowane

Aż�66�„mandatów�zaufania”�w�czasie�tegorocznych�wa-
kacji�nałożyła�rudzka�Straż�Miejska�na�osoby�kąpiące�się�
na�tzw.�dzikich�kąpieliskach.�Mundurowi,�oprócz�uświa-
damiania� niebezpieczeństwa� związanego� z� korzysta-
niem�z� tego� typu�zbiorników�wodnych,�wręczali� także�
„mandat� zaufania”,� czyli� jednorazowy�bilet�wstępu�na�
basen�letni�w�Nowym�Bytomiu.�

 Akcja „Mandat zaufania”  
rozpoczęła się w 2005 roku. 
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ale mimo wszystko to nie zniechęca i chce się nadal po-
magać i jechać na misje kolejny raz – zaznacza dr Rena-
ta Popik.

 Praca polskich lekarzy przebiegała w trudnych wa-
runkach. Prąd płynął tylko z generatora, a sprzęt, któ-
rym dysponował szpital, pozostawiał wiele do życzenia. 
Z kolei do miejsca swojego pobytu lekarze dotarli do-
piero po tygodniu drogi. 

– Kilka miesięcy przed naszym wyjazdem do Afryki 
popłynął sprzęt. Wcześniej zrobiliśmy listę rzeczy, któ-
rych będziemy potrzebować do operowania. Pojechały 
dwa agregaty, narzędzia, materiały opatrunkowe, leki, 
sprzęt do zrobienia USG, czyli wszystko, co przydało się 
w codziennej pracy – wymienia dr Renata Popik. – Póź-
niej spotkaliśmy się na lotnisku w Warszawie, skąd po-
lecieliśmy do Turcji, a potem prosto do Afryki. Do miej-
sca, w którym mieliśmy przeprowadzać operację, dotar-
liśmy dopiero po tygodniu od momentu lądowania. Na 
lotnisku zaginęły nasze prywatne bagaże. Bez nich moż-
na się było obyć, ale każdy z nas miał w walizce po-
trzebne do operowania narzędzia i leki – dodaje. 

Pacjentami, których operowała dr Popik byli przede 
wszystkim Pigmeje, którzy pracowali przy wyrębie la-

sów i byli narażeni na noszenie du-
żych ciężarów, dlatego zgłaszali 

się do polskich chirurgów 
z przepukliną.  Niektórzy 

chorzy na operacje docie-
rali z miejsc oddalonych 
nawet o 150 km od Sa-
lapoumbe. Polscy leka-
rze każdego dnia wyko-
nywali około dziesięciu 

zabiegów. 
– Operowaliśmy pacjen-

tów z przepukliną, ale tak na-
prawdę operowaliśmy wszyst-

kich, którzy tego potrzebowali. U jed-
nego chorego wykonaliśmy aż trzy operacje. 

Sporo było też dzieci dwuletnich oraz dwuipółletnich  
z przepukliną. Pacjenci, którzy do nas przychodzili, czę-
sto byli obwieszeni talizmanami i nie każdy chciał je 
zdjąć do operacji, dlatego trzeba je przesuwać, żeby wy-
konać operację – podkreśla dr Popik. – W Polsce  nie 
załatwia się wszystkiego podczas jednej operacji, jed-
nak tam towarzyszyła nam myśl, że jeśli my tego nie 
zrobimy, to nie zrobi tego nikt inny. Co więcej, pacjenci 
sami musieli wejść na stół operacyjny, nieważne czy 
mieli ostre zapalenie brzucha, czy przepuklinę. Ci ludzie 
mają w sobie taką siłę, że rano zoperowany człowiek, po 
południu już chodził po szpitalu, a za dwa dni szedł do 
domu – dodaje.

Przygotowywania do tego projektu trwały od dwóch 
lat, natomiast organizacja misji medycznej wymagała 
ogromnego wysiłku ze strony Fundacji „Redemptoris 
Missio”. Realizacja projektu w Salapoumbe kosztowała 
Fundację 61 tys. zł, a polscy lekarze poświęcili swoje 
urlopy, za pracę w Afryce nie otrzymując żadnego wy-
nagrodzenia. Jednak lekarka z rudzkiego szpitala ma 
zamiar nadal pomagać potrzebującym. 

– Ogólnie pomysł udziału w takich misjach przyszedł 
mi do głowy przez przypadek. Przeglądając Facebooka 
natrafiłam na ogłoszenie Polskiej Misji Medycznej na 
wyjazd zawodowy do Ugandy i tak dalej się to wszystko 
potoczyło. W przyszłości nadal będę jeździć na misje do 
Afryki, ale niewykluczone, że pojadę też do krajów azja-
tyckich – mówi dr Renata Popik. 

Agnieszka Lewko
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Rudzkie koło Śląskiego Związku 
Pszczelarzy w środę (23.08) zakoń-
czyło pszczelarski sezon. Tegorocz-
ne spotkanie połączone było z ob-
chodami 35-lecia działalności koła, 
do którego należy 36 pszczelarzy. 
–  Tradycyjnie  już  spotykamy  się 
w  drugiej  połowie  sierpnia,  aby 
podsumować  miniony  sezon  we 
wspólnym gronie. Poza tym pokazu-
jemy mieszkańcom nasze  produkty. 
Jedni hodowcy mają więcej uli, inni 
mniej, ale wszystkich nas łączy pa-
sja do tego, co robimy – mówi Jerzy 
Cieśla, prezes rudzkiego koła 
pszczelarzy. – Aktualnie do naszego 
koła  należy  trzydziestu  sześciu 
członków,  ale  na  przestrzeni  lat  ta 
liczba  ulega  zmianie  z  różnych 
przyczyn.  Jednak  można  powie-
dzieć, że w ostatnim czasie pszcze-
lich rodzin raczej przybywa – doda-
je. 

Warto dodać, że bycie pszczela-
rzem to czasochłonne i skompliko-

HALEMbA 

Pszczelarze zakończyli sezon Być koroną Maryi 
HALEMBSKA PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 
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Rudzcy pszczelarze świętowali 35-lecie swojej działalności. 

Czwórka rudzkich poetów, czyli 
Barbara Politaj, Urszula Pilny, Ber-
nard Śmigała i Bronisław Wątroba 
byli  gośćmi sierpniowego spotkania 
z cyklu „Twórczy piątek na Ficinu-
sie”. W salce parafialnej kościoła 
ewangelickiego można było posłu-
chać fragmentów najnowszej publi-
kacji autorów „Na gyburstak Ficinu-
sa”. To zbiór wierszy, limeryków 
i fraszek po śląsku, wydany z okazji 
150-lecia zabytkowej kolonii. – Ruda 
Śląska  jest  stolicą  śląskiej  fraszki. 
Sam  zacząłem  pisać  te  fraszki  już  
w 2002 roku, a w 2003 r. zacząłem tę 
ideę promować – podkreśla Bronisław 
Wątroba, twórca śląskich fraszek. 
– W zbiorze „Na gyburstak Ficinusa” 
jest  tylko  to, co  jakoś wiąże się wła-
śnie  z  Ficinusem  –  dotyczy  to  całej 

WIREK 

Na gyburstak Ficinusa

wane zajęcie, czego świadomość 
mają rudzcy hodowcy. –  Musimy 
pamiętać,  że  hodowanie  pszczół  to 
odpowiedzialne  i  trudne  zajęcie.  
Trzeba dbać o nie cały czas, ponie-
waż  kiedy  pszczoły  nie mają  odpo-
wiedniej  opieki,  łatwo  mogą  wygi-
nąć,  zwłaszcza,  kiedy  zaatakuje  je 
szkodnik zwany warrozą, który żeru-
je  na  pszczołach  – zaznacza Jerzy 
Cieśla. 

Hodowla pszczół i działalność 
wewnątrz koła to nie jedyne zajęcia 
rudzkich pszczelarzy. Swoją pasję 
przenoszą także na innych, biorąc 
udział w różnych spotkaniach 
w szkołach, przedszkolach oraz in-
nych instytucjach, takich jak np. do-
my pomocy społecznej, gdzie opo-
wiadają o swoim zajęciu, a także 
prezentują specjalny pszczelarski 
sprzęt oraz ubiór.  AL

naszej  czwórki. 
Najwięcej  jest  tam 
jednak  rymowanek 
o  kozie  z  Ficinusa 
związanej  z  legen-
dą,  którą  sam  sta-
ram się promować. 
Mnie  akurat  ta  le-
genda  jest  szcze-
gólnie bliska  i  cie-
szy mnie,  że  inni  też poszli  tym  śla-
dem – dodaje. Utwory śląskich auto-
rów zostały zaprezentowane po raz 
pierwszy na tegorocznej Industria-
dzie, która zorganizowana została 
właśnie na zabytkowym osiedlu. 
– Każda z tych osób ma w swoim do-
robku  wiersze,  limeryki  i  fraszki  po 
śląsku. We wspólnym, okolicznościo-
wym  wydawnictwie  „Na  gyburstak 

Ficinusa” zawarli oni wspomnienia, 
legendy, opowiadania i powiedzenia 
związane z „Ficinusem”. Tym, którzy 
znają  to miejsce,  tomik z pewnością 
przypomni  jego  dawną  atmosferę. 
Ilustracje  do  poezji  wykonał  znany 
rudzki artysta Marek Wacław Judyc-
ki – zaznacza Krzysztof Piecha, na-
czelnik Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta.  AL
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Tomik śląskich „szpasek” powstał z okazji 150-lecia Ficinusa. 

Od 21 do 26 sierpnia trwała XXXIX Halembska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Do Częstochowy pie-
szo udało się w tym roku prawie 200 pielgrzymów, kolejni dojechali na miejsce autokarami i samocho-
dami, żeby uczestniczyć w Dniu Halembskim, czyli mszy świętej, drodze krzyżowej i spotkaniu w sali 
ojca Kordeckiego. Szczególnego charakteru tegorocznej pielgrzymce nadał fakt, że właśnie w tym roku 
obchodzone jest 300-lecie koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.  Tekst i Foto: AW
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

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

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

Nowe oświetlenie w Nowym Bytomiu, Wirku i Kochłowicach

Od kilku tygodni zamknięty jest szalet miejski, który dotychczas dostępny był dla mieszkańców w budynku znajdującym się przy wieży 
wodnej w Nowym Bytomiu. Rudzian zastanawia ten fakt. Jak się okazuje – szalet zamknięty został wraz ze sprzedażą wieży wodnej. Aktu-
alnie miasto nie planuje utworzenia nowego, zaznaczając, że w centrum miasta są miejsca, gdzie bezpłatnie można skorzystać z toalety.

Szalet miejski w Nowym Bytomiu został zamknięty.
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Wraz ze sprzedażą wieży, zniknął szalet | NOWY BYTOM

Pod koniec marca działka, na której znajduje 
się wieża wodna, czyli u zbiegu ulic Chorzow-
skiej, Czarnoleśnej i Pokoju, została wystawio-
na na sprzedaż. Po jej nabyciu przez prywatnego 
właściciela, zamknięto szalet miejski, bo dział-
ka, na której on się znajdował, również poszła 
pod młotek. – Szalet miejski jest nieczynny od 
kilku tygodni, a zwróciłem na to uwagę, bo co-
dziennie przechodzę tamtędy do sklepu. Wiado-
mo, czy szalet znów będzie czynny? – z takim 
pytaniem zwrócił się do nas jeden z mieszkań-
ców. Z informacji uzyskanych w rudzkim magi-
stracie, okazuje się, że w tegorocznym budżecie 
nie przewidziano pieniędzy na ten cel. Można jednak bezpłatnie korzystać 
z innych toalet. – Mieszkańcy mogą korzystać z ogólnodostępnej toalety 
w budynku Urzędu Miasta w godzinach pracy jednostki oraz toalet przeno-
śnych rozmieszczonych we wszystkich dzielnicach Rudy Śląskiej, także 
w Nowym Bytomiu (m.in. przy budynku plebanii na ul. Smolenia, w Parku 
Dworskim przy ul. Parkowej, na cmentarzu komunalnym przy ul. Chorzow-
skiej) – wylicza Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta.  Joanna Oreł

OGŁOSZENIE
Informuję o utrudnieniach w ruchu drogowym, związa-

nych z przemarszem uczestników XVII Międzynarodowe-
go Festi walu Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła: 

3 września 2017 r. od godziny 14.15 do 14.45 będzie 
zamknięta ulica Wolności na odcinku od Muzeum 

Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka do restauracji 
Adria. Nad bezpieczeństwem uczestników przemarszu 

będzie czuwać Policja i Straż Miejska.

Międzynarodowy Festi wal Orkiestr Dętych im. A. Kozio-
ła jest imprezą cykliczną, o zasięgu regionalnym, cieszącą 
się dużą popularnością wśród miłośników tego rodzaju 
spektakli muzycznych.

Przepraszam za utrudnienia w ruchu drogowym, jed-
nocześnie serdecznie zapraszam mieszkańców miasta 
do Parku im. Augustyna Kozioła w  dzielnicy – Ruda na 
XVII Międzynarodowy Festi wal Orkiestr Dętych.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Jeżeli chodzi o dalsze losy samej wieży 
wodnej, to z racji tego, że jest ona wpisana 

na listę miejskich zabytków, prace które 
będzie planował tam nowy właściciel, 

muszą być konsultowane z konserwatorem 
zabytków. – Wieża ciśnień została 

sprzedana osobie prywatnej z warunkiem 
bezwzględnego zachowania odpowiedniej 

ekspozycji tego obiektu poprzez 
niezabudowywanie pozostałej części 

gruntu budynkami wyższymi niż parterowe 
– podkreśla Krzysztof Piecha. 

– Systematycznie modernizujemy oświetlenie będące w złym stanie 
technicznym oraz uzupełniamy je w miejscach do tej pory nieoświetlo-
nych, z zastosowaniem energooszczędnych opraw – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Trzeba pamiętać, że zadania związane z oświetle-
niem ulicznym wchodzą też w skład inwestycji drogowych. Tak jest na 
przykład w przypadku prowadzonej właśnie przebudowy ul. Górnoślą-
skiej, gdzie przy okazji wymieniamy również oświetlenie – dodaje. 

Ponad 387 tys. zł będzie kosztować modernizacja oświetlenia ul. Hal-
lera. – Istniejące tam obecnie słupy betonowe z oprawami sodowymi są 
w złym stanie technicznym, dlatego też zostaną zastąpione aluminiowy-
mi z energooszczędnymi oprawami typu LED – mówi Marcin Lis z Wy-
działu Gospodarki Komunalnej UM. – W ramach tego zadania zamon-
towane zostaną 42 słupy, na 12 z nich znajdą się dodatkowe oprawy, 
doświetlające chodnik na odcinku od cmentarza do zjazdu do Straży 
Miejskiej – dodaje. Część słupów zlokalizowana zostanie na drogach 
dojazdowych do siedziby Straży Miejskiej oraz hali sportowej. Zadanie 
ma zostać zrealizowane do końca września br.

Wkrótce rozpocznie się też modernizacja oświetlenia ul. Weteranów. 
– Oprawy oświetleniowe na części tej ulicy zamontowane są na wysię-

gnikach przymocowanych do elewacji budynków i zasilane są z sieci 
napowietrznej – opisuje Marcin Lis. – W ramach inwestycji na odcinku 
od ul. Łąkowej do ul. Piłsudskiego zostanie zbudowanych 15 słupów 
z oprawami typu LED, zasilanych siecią wydzieloną w  ziemi – zapowia-
da. Zakończenie prac zaplanowane jest na drugą połowę października 
br.

Obecnie trwa przetarg na modernizację oświetlenia ul. Obrońców 
Westerplatte oraz przygotowywane jest postępowanie na przebudowę 
oświetlenia ulic Rencistów oraz Imieli. Do końca tego roku powstanie 
dokumentacja projektowa dla kolejnej, dużej inwestycji w tym zakresie 
– modernizacji oświetlenia ul. 1 Maja, czyli drogi wojewódzkiej nr 925. 
Rozpoczęcie prac planowane jest na 2018 r.

Przypomnijmy, że na modernizację oświetlenia ulic Hallera, Wetera-
nów i Obrońców Westerplatte miasto pozyskało w ubiegłym roku dofi -
nansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, będących częścią Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Złożone 
zostały dwa wnioski na łączną kwotę dofi nasowania 675 tys. zł. Oprócz 
trzech wymienionych ulic wnioski obejmowały również ubiegłoroczne 

inwestycje na części ul. Niedurnego, Bielszowickiej, Tołstoja, Macieja, 
Kościelnej, Konstytucji, Żelaznej i Ustronnej. 

Zadania tego typu w ubiegłym roku realizowane były też na części 
ul. Halembskiej i Oświęcimskiej, towarzyszyły 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 
jednym z 30 samorządów, które wzięły udział w ubiegłorocznym wspól-
nym przetargu na zakup energii elektrycznej, przeprowadzonym przez 
Górnośląski Związek Metropolitalny. Dzięki temu rudzkie instytucje 
w ciągu najbliższych dwóch lat zapłacą za prąd ponad dwa miliony zło-
tych mniej niż poprzednio. Miasto w 2017 i 2018 roku zakupi około 66 
GWh energii elektrycznej. Zostanie ona wykorzystana na potrzeby 
wszystkich jednostek budżetowych miasta, placówek oświatowych, 
szpitala miejskiego, ośrodków kultury, miejskich spółek, Powiatowego 
Urzędu Pracy, zakładów opieki zdrowotnej, części stowarzyszeń sporto-
wych, a także na potrzeby zasilania sygnalizacji świetlnej i miejskiego 
oświetlenia ulicznego. Łącznie tańsza energia elektryczna trafi  do 112 
podmiotów. WG

INWESTYCJE

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, We-
teranów i Obrońców Westerplatt e. 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.
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WYBORY�MISS�WAKACJI�

Andżelika Łach – Wicemiss Wakacji 2017

– Czym zajmujesz się na co dzień? 
– Obecnie pracuję w firmie produkującej samochody. 

W wolnych chwilach biorę udział w sesjach zdjęcio-
wych i bardzo to lubię. Przed aparatem każdego dnia 
można być kimś innym. Chętnie współpracuję przy róż-
nych projektach, bo daje mi to mnóstwo radości. Jestem 
osobą bardzo aktywną. Nie lubię siedzieć w miejscu, 
dlatego uwielbiam podróżować i podczas wyjazdów sta-
wiam na aktywność. Jak każda kobieta lubię poleżeć na 
plaży i się opalać, ale wakacje bez aktywności fizycznej 
są nudne. W okresie letnim często wybieram najchętniej 
piesze wędrówki po górach, wycieczki rowerowe i dłu-
gie spacery. Natomiast w okresie zimowym sporo czasu 
spędzam na snowboardzie. Wprawdzie dopiero się uczę, 
ale jestem wytrwała w tym co robię i zawsze dążę do 
perfekcji. 

– W Rudzie Śląskiej byłaś po raz pierwszy?
– Tak. Niestety cały dzień zajęły nam próby i wybory, 

ale dzięki temu, że wygrałam, będę mogła przyjechać tu 
na dłużej i zobaczyć miasto. Wkrótce wybieram się do 

Rudy Śląskiej, żeby skorzystać z zaproszeń, które otrzy-
małam w nagrodę. Odwiedzę m.in. Aquadrom i oczywi-
ście redakcję „Wiadomości Rudzkich”. 

– Co Cię skłoniło do udziału w konkursie w Rudzie 
Śląskiej? 

– Przede wszystkim chęć sprawdzenia swoich sił, 
możliwości i odwagi, bo tej moim zdaniem potrzeba 
sporo, żeby zaprezen-
tować się przed tak 
ogromną widownią ja-
ka była w Rudzie Ślą-
skiej. Cieszę się, że 
udało mi się zdobyć 
tytuł, ale przede 
wszystkim był to bar-
dzo miło spędzony 
czas. Mimo stresu 
wspominam to jako 
ciekawą przygodę 
i bardzo fajną zabawę. 

Andżelika�ma�23� lata.�Mieszka�w�Bochni.�Wśród� swoich� zainteresowań�wymienia�wy-
cieczki�rowerowe,�podróże�i�piesze�wycieczki�po�górach�a�także�motoryzację�i�snowboard.�
Próbuje� również� swych� sił�w�modelingu� i� konkursach�piękności.�W� tegorocznej� edycji�
Wyborów�Miss�Wakacji�zdobyła�tytuł�wicemiss.�
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– Co spowodowało, że po-
stanowiłaś wybrać się do 
Rudy Śląskiej i uczestniczyć 
w konkursie?

– Postanowiłam zgłosić się do konkursu, aby przeżyć 
nową przygodę, poznać nowych ludzi, zdobyć nowe 
doświadczenia oraz obyć się bardziej ze stresem i sce-
ną. Konkurs w Rudzie Śląskiej to nie był mój pierwszy 
udział w takiej zabawie, ale każde takie doświadczenie 
czegoś mnie uczy i zostaje na przyszłość. 

– Szkoła w jakiej się uczysz nie jest związana ani 
ze sceną, ani z modelingiem. Skąd ten wybór? 

– Właśnie zostałam przyjęta do liceum do klasy 
o profilu strażackim, także od września będę uczennicą 
drugiej klasy liceum o takim profilu. W przyszłości 
chcę pomagać ludziom, czuć się potrzebna, stąd po-
mysł, aby zostać strażakiem. 

– Jak wspominasz udział w Wyborach Miss Wakacji? 
 – To był bardzo przyjemny dzień.  Spotkałam bar-

dzo wiele życzliwych osób, które wspierały mnie mi-

Daniela�to�szesnastolatka�z�Żor.�Interesuje�się�tańcem,�a�swoją�pasję�rozwijała�w�zespole�
mażoretkowym.�Mimo�młodego�wieku�stawia� też�swoje�pierwsze�kroki�w�modelingu,�
a�w�wolnym�czasie�siada�przed�sztalugą�i�maluje�na�płótnie.�
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Daniela Szewczyk – Miss Wakacji 2017 

łymi słowami. Cieszę się też z tytułu Miss Wakacji. 
To duże wyróżnienie, biorąc pod uwagę, jak wiele 
pięknych dziewczyn startowało razem ze mną. Tro-
chę stresował mnie brak rodziny i przyjaciół, którzy 
tego dnia nie mogli mnie wspierać na widowni, ale 
dzięki fajnej pu-
bliczności nie czu-
łam się osamotnio-
na. Oklaski i wspar-
cie publiczności to 
bardzo dużo, kiedy 
trzeba wystąpić na 
scenie np. w stroju 
kąpielowym, choć 
dla mnie bardziej 
stresujące niż stroje 
jest pierwsze wej-
ście. Przy każdym 
kolejnym stres mi-
ja. 

– Zacznijmy od tego, 
czym Miss Foto zajmuje się, 
kiedy nie pozuje do zdjęć? 

– Aktualnie uczę się w li-
ceum i przede mną matura. 

Poza szkołą nie lubię nudy. Lubię poznawać nowe miej-
sca, nowych ludzi i próbować wszystkiego co nowe. 
Relaksuję się spędzając czas na rozmowach i spotka-
niach z przyjaciółmi, którzy są dla mnie bardzo ważni. 

– Masz już tytuł Miss Ziemi Pszczyńskiej 2017, 
więc jeśli chodzi o konkursy piękności, to chyba 
masz teraz dobrą passę. Dlaczego starujesz w wybo-
rach?

– Lubię wyzwania, a taki start to dla mnie duże wy-
zwanie. Nie mam problemu w kontaktach z ludźmi 
i występami na scenie, ale czym częściej się to robi, tym 
więcej nabiera się pewności siebie. Wybory Miss Wa-
kacji wspominam bardzo dobrze. Poznałam bardzo du-
żo miłych osób, panowała świetna atmosfera, wszystkie 
uczestniczki pomagały sobie nawzajem. Każdy taki 

Weronika�to�lubiąca�podejmować�wyzwania�osiemnastolatka�z�Orzesza.��olny�czas�spę-
dza� na� rowerze� i� spotkaniach� z� przyjaciółmi.� Ćwiczy� polo� dance� i� uwielbia� podróże.�
Obecnie�pracuje�jako�opiekun�zagranicznych�wycieczek.�
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Weronika Badura – Wakacyjna Miss Foto 2017 

konkurs to nowe znajomości i to jest dodatkowa nagro-
da, którą zdobywają wszystkie uczestniczki. 

– Co stresuje Cię najbardziej? 
– Dla mnie najbardziej stresujący moment podczas 

wyborów to prezentacja własna. Kiedy mam opowie-
dzieć coś o sobie zawsze u mnie pojawia się pustka. 
Wiadomo, że każdy chce 
pokazać się jak z najlep-
szej strony i zawsze sta-
ram się, żeby moja wy-
powiedź nie okazała się 
pusta ani „oklepana”. 

– W przyszłości zo-
baczymy Cię na wybie-
gach? 

– Mam mnóstwo pla-
nów na przyszłość, ale 
głównym są studia kry-
minalistyczne w Gdań-
sku. 

– Zacznijmy od Twojej 
największej pasji – muzyki. 
Jak długo śpiewasz? 

– Śpiewać zaczęłam w dzieciństwie, w domu kultury 
niedaleko mojego domu. Śpiewam od 12. roku życia i po-
czątek to był zupełny przypadek. Na pierwsze zajęcia za-
brała mnie koleżanka i tak już zostało. Dziś nie wyobra-
żam sobie życia bez śpiewania.  

- Ta pasja wiąże się z Twoimi planami na przy-
szłość… 

– Mam nadzieję, że to czego się nauczyłam, będę mo-
gła w przyszłości przekazywać moim podopiecznym. 
Obecnie jestem wychowawcą na koloniach, w roku szkol-
nym również pracuję z dziećmi. To jest to, co chcę robić 
w przyszłości.   

– Masz bardzo sprecyzowane plany...
– Nie zawsze tak było. Po szkole średniej nie miałam 

pomysłu na siebie, bo dla mnie było wówczas za wcześnie 
na podejmowanie takich decyzji. Rozpoczęłam naukę  
w szkole wokalno-baletowej, ale od zawsze lubiłam opie-
kować się dziećmi. Na podwórku zamiast bawić się z ró-

Agata�ma�24�lata�i�pochodzi�z�Chorzowa.�To�właśnie�tutaj�rozpoczęła�się�jej�przygoda�ze�
śpiewaniem.�Wśród�swoich�zainteresowań�wymienia�także�taniec�klasyczny�i�aktorstwo.�
W�wolnym�czasie�gra�w�siatkówkę.�Swoje�plany�na�przyszłość�wiąże�z�pracą�z�dziećmi.��
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Agata Baron – Wakacyjna Miss Wiadomości Rudzkich 2017 
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wieśnikami wolałam spędzać czas z młodszymi i się nimi 
opiekować. Postanowiłam, że moje miejsce będzie 
w przedszkolu. Żeby zrealizować ten plan musiałam skoń-
czyć studia i dlatego zdecydowałam się na kolejną szkołę. 
W tym roku obrona, praktyka i staż. Jak wszystko dobrze 
pójdzie, w przyszłym roku zacznę prace w przedszkolu.  

– Wracając do wyborów. Twoje sceniczne obycie po-
mogło Ci podczas konkursu?  

– Kiedy podjęłam decyzję o starcie w wyborach moi 
bliscy nie byli zachwyceni. Nie wiedzieli po co to ro-
bię. Uznałam, że to krok, który pozwala na sprawdze-
nie siebie. Oczywiście na scenie jest mi zdecydowanie 
łatwiej niż dziewczy-
nom, które robią to po 
raz pierwszy. Tutaj jed-
nak trzeba zaprezento-
wać się z innej strony 
i nie jest to łatwe. Cieszę 
się, że dobrze mi poszło 
i że udało mi się zdobyć 
jeden z tytułów. 
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NAjmŁOdSi rudziANie – WitAmy W rudzie ŚląSKiej!

Braian Wieczorek
syn Katarzyny i Sebastiana
ur. 17.08. (3360 g i 51 cm)
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Piotr Wojaczek
syn Iwony i Sebastiana

ur. 18.08. (3335 g i 54 cm)

Hanna Jędrzejewska
córka Agnieszki i Dariusza
ur. 18.08. (2940 g i 55 cm)

Filip Bogdoł
syn Patrycji

ur. 17.08. (4000 g i 54 cm)

Jan Primus
syn Magdaleny i Grzegorza
ur. 16.08. (3920 g i 55 cm)

Julia Hadamik
córka Katarzyny i  Grzegorza
ur. 22.08. (3550 g i 59 cm)

Wiktoria Goldan
córka Sandry i Adama

ur. 16.08. (2940 g i 52 cm)

Franciszek Kaniuka
syn Beaty i Michała

ur. 21.08. (3400 g i 55 cm)

| Polecamy
Ingmar Lehmann, 

Alfred S. Posamentier
Ciekawostki 

matematyczne. 
Skarbnica 

zadziwiających 
rozrywek

OGŁOSzeNie

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II  
w Rudzie Śląskiej i Szkoła Podstawowa nr 27  

w latach 1967-2004, ponownie od roku szk. 2017/2018
zapraszają na obchody

jubileuszu 50-lecia szkoły, 
który odbędzie się w dniach 21-22 października 2017 r.

Program uroczystości:
SOBOTA 21 PAŹDZIERNIKA BR.:

10• 00 uroczystość oficjalna (tylko za zaproszeniami),
13• 00 spotkanie absolwentów na terenie szkoły; wpisowe: 20,00 zł; prosimy 
o wpłaty do 22.09. br. na konto: BZ WBK 12 1090 2037 0000 0001 
1486 1018 z tytułem wpłaty: nazwisko i imię, rok ukończenia szkoły 
(B.WAŻNE!), 50-lecie szkoły,
20• 00 - bal absolwentów i pracowników w hali MOSiR Ruda Śląska Halemba 
ul. Kłodnicka 95; koszt: 100,00 zł od osoby; prosimy o wpłaty do 22.09. br. 
na konto j. w. BZ WBK 12 1090 2037 0000 0001 1486 1018 z tytułem  
wpłaty: nazwisko i imię, 50 - lecie szkoły - BAL.

NIEDZIELA 22 PAŹDZIERNIKA BR.:
16• 00 uroczysta msza św. w kościele  p.w. Bożego Narodzenia w Rudzie Ślą-
skiej - Halembie.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w obchodach tak zacnego jubileuszu!
Dyrekcja i Pracownicy szkoły

www.gimnazjum9.edu.pl/50-lecie-szkoly

Zuzanna Chwaja
córka Niny i Michała

ur. 21.08. (3920 g i 58 cm)

Adrian Jabłoński
syn Anny i Mariusza

ur. 22.08. (3850 g i 56 cm)

Wielu ludzi nie potrafi doszu-
kać się w matematyce niczego 
interesującego. Książka Alfreda 
S. Posamentiera i ingmara leh-
manna z pewnością to zmieni. 
zebrane przez nich ciekawostki 
matematyczne pozwalają cie-
szyć się potęgą i pięknem ma-
tematyki nawet tym czytelni-
kom, dla których takie słowa jak 
algebra czy geometria brzmią 
dziś co najmniej obco, o ile nie 
groźnie. 

 zgłębianie tajemnic mate-
matycznej rzeczywistości przez 
ciekawostki, pozornie trudne 
– lecz w rzeczywistości bardzo 
proste do wyjaśnienia – pro-
blemy, zdumiewające wywo-
dy logiczne czy odnajdywanie 
niezwykłych relacji zupełnie 
zmienia sposób postrzegania 
matematyki, ukazując ją jako 
niezwykłe dzieło ludzkiego in-
telektu. dlatego „Ciekawostki 
matematyczne” to nie tylko 
doskonała lektura, nieustępu-
jąca napięciem powieściom 
kryminalnym, ale też wspania-
ła rozrywka, otwierająca przed 
czytelnikami wrota do skarbca 
nieprzebranej wiedzy. 

KrWiOdAWStWO

– Można powiedzieć, że każdego roku nasi krwiodawcy oddawali oko-
ło dwustu litrów krwi, a w sumie przez te trzydzieści lat naszej działalno-
ści oddali ich aż siedem tysięcy – podkreślał Jan Bem, prezes Klubu 
Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Pokój” w Ru-
dzie Śląskiej. – Podczas naszej uroczystości wręczyliśmy także odzna-
czenia honorowym dawcom krwi – dodał. 

Podczas uroczystości z okazji 30-lecia działalności klubu wręczono 
również odznaczenia i podziękowania dla zasłużonych krwiodawców 
oraz osób, które w Rudzie Śląskiej „promują” akcje krwiodawstwa. 
W wydarzeniu wzięli udział także członkowie klubów znajdujących się 
na terenie całej Polski. Z kolei przed uroczystością krwiodawcy uczest-
niczyli we mszy świętej oraz przemarszu. 

– Działamy przy KWK „Pokój” już trzydzieści lat i mamy nadzieję, że 
nasz klub będzie działał jak najdłużej. Będziemy nadal zachęcać ludzi do 
oddawania krwi, ponieważ to bardzo ważna rzecz. Wszyscy powinniśmy 
pamiętać, że krew to cenny i niezwykle potrzebny dar, który może urato-
wać komuś życie – zaznaczył prezes Jan Bem.  AL

Krwiodawcy przy KWK „Pokój” mają już 30 lat
7 tysięcy litrów krwi oddali członkowie Klubu Stowarzyszenia Honorowych dawców Krwi przy KWK 
„Pokój”. W sobotę (26.08) w siedzibie chóru „Słowiczek” odbyła się uroczystość, która podsumowała 
30-lecie działalności klubu. Spotkanie krwiodawców było także dobrą okazją do wspomnień i wręcze-
nia podziękowań. 

SHDK przy KWK „Pokój” działa 
w Rudzie Śląskiej od 30 lat.
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PrezydeNt miAStA rudA ŚląSKA 
informuje  o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu miasta, wykazu 

części nieruchomości gruntowych położonych  przy  ul.  Okopowa, 
robotnicza, Alojzego jankowskiego, Ks. Szymały 1 i Boczna 2, które 

przydzielone  zostaną w  trybie bezprzetargowym na podstawie 
umów najmu/dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.

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

OGŁOSzeNie



www.wiadomoscirudzkie.pl� OGŁOSZENIE�|�30.08.20177

– Grażyna Dziedzic,
– Anna Krzysteczko,
– Cecylia Gładysz,

– Teresa Jonas,
– Katarzyna Furmaniuk,
– Monika Czoik–Nowicka,

– Krzysztof Mejer,
– Krzysztof Piecha,

prowadzenie: Aleksandra Poloczek
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Wykaz zadań spełniających wymogi określone w uchwale nr PR.0007.69.2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2018 rok oraz w zarządzeniu 
nr SP.0050.1.27.2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2018 rok z późn. zm.

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE
Nr 

wniosku Nazwa zadania Lokalizacja Opis Zweryfi ko-
wany koszt

3 Rolkowisko przy Parku Strzelnica

BIELSZOWICE
działki nr: 4174, 4177, 2775/488, 3974/491, 

2458/508, 3975/511, 2283/517 
Teren przy Parku Strzelnica w Bielszowicach

Wykonanie toru do jazdy na rolkach lub wrotkach osadzonego w przestrzeni zielonej. Tor powinien zostać wyposażony w pachołki 
do slalomu oraz wybrukowane miejsca z ławkami przeznaczone do zakładania rolek. Całość powinna zostać otoczona terenami 
zielonymi, tj. trawą, żywopłotem lub krzewami ozdobnymi i drzewami. Wokół toru powinny zostać rozmieszczone ławeczki do 

odpoczynku i kosze na śmieci. Przy ulicy, od której planowany jest wjazd na tor, powinien zostać zamieszczony znak informacyjny.

1 000 000 zł

ZADANIA LOKALNE
Nr 

wniosku Nazwa zadania Lokalizacja Opis Zweryfi ko-
wany koszt

1 Mini park linowy z tyrolką i trampolinami

WIREK
działka nr 2491/244 przy ul. Kolberga, za 

modelarskim torem wyścigowym „Formuła” 
i przy Rudzkim Miasteczku Ruchu Drogowego

Utworzenie miejsca rekreacji składającego się z: mini parku linowego, zjazdu linowego tyrolka, trampolin ziemnych, zestawu 
zabawowego ze zjeżdżalnią, ławek, koszy na śmieci, w bezpośrednim sąsiedztwie Rudzkiego Miasteczka Ruchu Drogowego. 165 000 zł

2

Modernizacja infrastruktury Szkoły 
Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy 

w Rudzie Śląskiej, polegająca na 
remoncie boiska i ogrodzenia szkolnego

BYKOWINA
działka nr 1786/36 ul. 11 Listopada 15

Wykonanie ogrodzenia, remont dwóch bram od strony ul. 11 Listopada, remont piłkochwytów, renowacja nawierzchni akrylowej 
boiska i poliuretanowej bieżni, modernizacja monitoringu zewnętrznego. 165 000 zł

4 Rekreacyjny skwer dla całej rodziny
BYKOWINA

działka nr 3.3724/124 
ul. Katowicka

Zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenia krzewów. Wykonanie alejek spacerowych (ciąg pieszy z ul. Katowickiej na teren 
ogródków działkowych) oraz placu zabaw ze strefami do gier. 1 strefa - podwójna huśtawka wahadłowa, bujak i drabinki. 2 strefa 
- wielkoformatowe gry na nawierzchni asfaltowej lub specjalnie dobranej kostki, tj. chińczyk, klasy, „ślimak”/”spirala”, „naśladuj 
mnie”. Zamontowanie niskiego ogrodzenia drewnianego wzdłuż ulicy i linii odgrodzenia terenu rekreacyjnego od sąsiadującej 

zagrody śmietnikowej. Wykonanie oświetlenia oraz  wyposażenie terenu w małą architekturę.

165 000 zł

6

Kort tenisowy - Bielszowice. Budowa 
boiska ze sztuczną nawierzchnią do 
tenisa ziemnego przy istniejącym 

kompleksie boisk w parku „Strzelnica” 
w Bielszowicach

BIELSZOWICE
działki nr: 4109/546, 2764/490 przy ul. Jasnej

Budowa kortu tenisowego (sztuczna trawa) wzdłuż istniejącego boiska do piłki nożnej wraz z piłkochwytami, oświetleniem 
ledowym i małą architekturą. 165 000 zł

7

Wykonanie mini boiska oraz zakup ławek 
i urządzeń zabawowych dla ogrodu 

przedszkolnego Miejskiego Przedszkola 
nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej 

przy ul. Sokolskiej 6

HALEMBA
działki nr: 3633/66, 3640/66, 3647/66, 3648/66, 

3650/66 Ogród przedszkolny MP nr 39 im. 
Bajkolandii w Rudzie Śląskiej przy ul. Sokolskiej 6

Wykonanie mini boiska do gry w piłkę nożną w „klatce” o wymiarach min. 7 x 13 m wraz z niezbędną nawierzchnią bezpieczną. 
Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych oraz nowych ławek max 10 szt. 165 000 zł
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– Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w ini-
cjatywę budżetu obywatelskiego i zgłosili swoje pomysły 
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Przed tymi, któ-
rych projekty zakwalifi kowały się do etapu głosowania, 
teraz kolejne zadanie – przekonanie jak największej liczby 
rudzian, że to właśnie ich propozycje zasługują na głos 
i realizację – dodaje.

Budżet obywatelski w Rudzie Śląskiej na 2018 rok wy-
niesie 2 mln 815 tys. zł, z tego 1 mln zł przeznaczony 
został na zadania ogólnomiejskie. Taka właśnie jest war-
tość jedynego projektu, który w tej kategorii pozytywnie 
przeszedł weryfi kację. Mowa tu o „rolkowisku” przy par-
ku Strzelnica, czyli torze do jazdy na rolkach i wrotkach, 
wyposażonym w pachołki do slalomu, z zielenią i ławka-
mi w otoczeniu. Całość ma stworzyć miejsce sportowo-
rekreacyjne, gdzie mieszkańcy będą mogli aktywnie spę-
dzać czas.

Pomimo tego, że tylko jeden wniosek o charakterze 
ogólnomiejskim został zweryfi kowany pozytywnie, a je-
go wartość wynosi tyle, ile pula środków przeznaczonych 
na zadania ogólnomiejskie, musi on zostać poddany pod 
głosowanie, aby mógł osiągnąć określoną uchwałą mini-
malną liczbę głosów potrzebną do jego realizacji (30).

Na projekty lokalne, dotyczące poszczególnych dziel-
nic, przeznaczono 1 mln 815 tys. zł, po 165 tys. zł na każ-
dą dzielnicę. Wykaz zadań znajduje się w zamieszczonej 
niżej tabeli.

Głosowanie potrwa od 4 do 15 września br. – Będą mo-
gli wziąć w nim udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy 
miasta. Na karcie do głosowania będzie można wskazać 
zadanie ogólnomiejskie i jedno dzielnicowe – mówi Gra-
żyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta. Głosowanie prze-

W poniedziałek rusza głosowanie nad 
budżetem obywatelskim na 2018 rok

Od 4 do 15 września będzie można głosować na projekty, które mogą być zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 
Rudy Śląskiej na 2018 rok. Wybierać można spośród 32 projektów, w tej liczbie zawiera się jedno zadanie ogólnomiejskie 
i 31 lokalnych. Zdecydowana większość z nich dotyczy utworzenia lub modernizacji miejsc sportowo-rekreacyjnych. Do po-
działu na poszczególne zadania przeznaczona została kwota ponad 2,8 mln zł.

WYKAZ MIEJSC DO GŁOSOWANIA – BUDŻET OBYWATELSKI 2018
Lp. Nazwa punktu Adres punktu Godziny urzędowania

1. Urząd Miasta Ruda Śląska Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 6

poniedziałek-środa: 8.00-16.00
czwartek: 8.00-18.00

piątek: 8.00-14.00

2. Miejska Biblioteka Publiczna
 – dyrekcja

Wirek
ul. Dąbrowskiego 18

poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

3. Miejska Biblioteka Publiczna
 – Filia nr 1

Ruda
ul. Fiołków 10b

poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

4. Miejska Biblioteka Publiczna
 – Filia nr 4

Nowy Bytom
ul. Niedurnego 69

poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

5. Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia nr 6

Bielszowice
ul. Kokota 166 

poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

6. Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia nr 8

Halemba
ul. Kaczmarka 38

poniedziałek-piątek:
11.00-17.00

7. Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia nr 13

Godula
ul. Joanny 20/8

poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

8. Miejska Biblioteka Publiczna 
– Filia nr 15

Kochłowice
ul. Brzozowa 4

poniedziałek: 11.00-15.00
wtorek-piątek: 11.00-18.00

9. Miejska Biblioteka Publiczna 
– Filia nr 16

Ruda
ul. Wolności 20

poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

10. Miejska Biblioteka Publiczna 
– Filia nr 17

Wirek
ul. Osiedlowa 1

poniedziałek-piątek:
11.00-18.00

11. Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia nr 18

Halemba
ul. 1 Maja 32

poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

12. Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia nr 21

Bykowina
ul. Grzegorzka 8

poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

13.
Miejska Biblioteka Publiczna 

– Centrum Inicjatyw 
Społecznych Stara Bykowina

Bykowina
ul. 11 Listopada 15a

poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

14.
Miejska Biblioteka Publiczna

– Centrum Inicjatyw 
Społecznych Stary Orzegów

Orzegów
ul. Kard. 

A. Hlonda 29

poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

15. Szkoła Podstawowa nr 5
(dawny Zespół Szkół nr 1)

Chebzie
ul. Niedurnego 125 poniedziałek-piątek:  8.00-16.00

prowadzone będzie w wyznaczonych punktach oraz w In-
ternecie – za pośrednictwem platformy SEKAP. Rejestra-
cja w serwisie odbywa się poprzez stronę www.sekap.pl, 
a karta do głosowania dostępna będzie w katalogu usług 
„Sprawy obywatelskie”. Ogłoszenie wykazu zwycięskich 
projektów nastąpi do 29 września br.

Głosować można w 15 punktach na terenie miasta 
– placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej, Urzędzie 
Miasta oraz Szkole Podstawowej nr 5 (dawny Zespół 
Szkół nr 1). Wykaz punktów wraz z godzinami urzędowa-
nia znajduje się w tabeli obok. Podczas głosowania należy 
okazać dokument potwierdzający tożsamość i złożyć pod-
pis potwierdzający oddanie głosu.

Realizowane będą te zadania, które uzyskają najwyż-
szą liczbę głosów (nie mniej niż 30) i będą mieściły się 
w przewidzianej puli środków. Jeżeli pozostaną niewyko-
rzystane środki, to będą mogły one zostać przesunięte na 
inne zadania. W pierwszej kolejności w ramach danej 
dzielnicy, według liczby uzyskanych głosów, a środki nie-
wykorzystane w dzielnicach po zsumowaniu będą prze-
znaczane na zadania z największą liczbą głosów w skali 
miasta. Już teraz wiadomo, że jako niewykorzystane zo-
staną rozdysponowane środki przeznaczone dla Chebzia, 
ponieważ żaden z dwóch projektów zgłoszonych w tej 
dzielnicy nie zakwalifi kował się do głosowania.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta spe-
cjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to piąta tego typu 
inicjatywa, realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku 
były to 2 mln zł, w 2015 roku – 2,375 mln zł, w 2016 roku 
– 2,65 mln zł, a w 2017 roku – 2,815 mln zł. W pierw-
szym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim 
– ponad 6,4 tys. WG
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8
Zagospodarowanie terenu przy 

zabytkowym piecu chlebowym, tzw. 
piekaroku

RUDA
działki nr: 1772/108, 1774/108, 1771/108, 

1775/108 przy ul. Bujoczka

Zagospodarowanie terenu przy piekaroku poprzez wykonanie małej architektury: ławek, urządzeń zabawowych drewnianych, 
miejsc do grilla, mini sceny, zadaszenia w funkcji wiaty, niwelacji terenu z wykonaniem trawników. 165 000 zł

9 Plac zabaw w ogrodzie Miejskiego 
Przedszkola nr 35

HALEMBA
działki nr 268/15, 1283/15  

Miejskie Przedszkole nr 35 ul. Zamenhofa 3  
41-706 Ruda Śląska

Wykonanie placu zabaw składającego się z urządzeń zamontowanych w dwóch strefach ogrodu: dla malucha oraz w strefie dla 
dzieci niepełnosprawnych i starszych. Proponowane urządzenia: huśtawki metalowe, zestaw systemowy zadaszona wieżyczka, 

zjeżdżalnia, pomost linowy i sklepik, wóz strażacki, huśtawka z gondolą dostosowana dla osób poruszających się na wózku 
inwalidzkim, karuzela, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne.

165 000 zł

10 Siłownia plenerowa
BIELSZOWICE

działka nr 2549/357 Stowarzyszenie Ogrodowe PZD 
ROD „Jedność” w Rudzie Śląskiej ul. Bielszowicka 2

Stworzenie siłowni plenerowej - miejsca odpoczynku dla aktywnych mieszkańców Rudy Śląskiej. 120 000 zł

11

Modernizacja istniejącej infrastruktury 
- budowa boiska wielofunkcyjnego do 

siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej 
o nawierzchni polipropylenowej

BIELSZOWICE
działka nr 3538/315 Zespół Szkół nr 4 Specjalnych 

w Rudzie Śląskiej ul. Bielszowicka 108

Modernizacja części istniejącego boiska betonowego poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska do uprawiania gier zespołowych: 
siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej. Boisko o nawierzchni polipropylenowej ma mieć wymiary 32 x 19. 165 000 zł

13 Budowa boiska wielofunkcyjnego  
w Rudzie Śląskiej  przy ul. Lwa Tołstoja 13

CZARNY LAS
działka nr 2522/44 ul. Lwa Tołstoja 13  

Ruda Śląska - Czarny Las
Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, postawienie ławek betonowych oraz koszy na śmieci. 165 000 zł

14
Budowa placu zabaw na terenie 

Miejskiego Przedszkola nr 45 przy ulicy 
Bolesława Chrobrego 6 w Bykowinie

BYKOWINA
działka nr 1175/1 Ogród przedszkolny Miejskiego 

Przedszkola nr 45 w Rudzie Śląskiej przy  
ul. Chrobrego 6 Bykowina

Budowa nowej nawierzchni syntetycznej dla części terenu, wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz ze schodami, zakup 
nowych urządzeń zabawowych, zakup nowych ławek, zakup koszy na śmieci, zakup urządzeń monitorujących plac zabaw wraz 

z rejestratorem.
165 000 zł

15
„Kreatywna Strefa Gier” przy Szkole 

Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli 
w Rudzie Śląskiej

GODULA
działka nr 1051/45 Szkoła Podstawowa nr 40  

ul. Joanny 13 Godula

Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej, na którą zostanie naniesiona masa chemoutwardzalna, kolorowa, odporna na 
warunki atmosferyczne. Utworzenie wzorów gier edukacyjnych na powietrzu typu spirala z literkami, chińczyk, gąsienica z cyframi 

itp.
165 000 zł

17

Modernizacja istniejącej infrastruktury 
sportowej - budowa boiska 

wielofunkcyjnego do siatkówki 
i koszykówki na terenie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie 
Śląskiej

CZARNY LAS
działka nr 879/527 Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej 
ul. Gliniana 2 Czarny Las

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki poprzez wymianę nawierzchni asfaltowej. Montaż stojaków wraz 
z tablicami do koszykówki oraz stojaków wraz z siatką do siatkówki. Budowa chodnika z kostki brukowej. 165 000 zł

18
Modernizacja wielofunkcyjnego boiska 

szkolnego przy Zespole Szkół nr 2 
Specjalnych w Rudzie Śląskiej

RUDA
działka nr 1312/85 Zespół Szkół nr 2 Specjalnych 

w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 35a Ruda 
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku, wymalowanie linii do gier zespołowych. 165 000 zł

19 Budowa placu zabaw przy ulicy 
Noblistów Śląskich

BIELSZOWICE
działka nr 1278/93 przy ul. Noblistów Śląskich Adaptacja działki na cele rekreacyjne, budowa placu zabaw, wykonanie ścieżek. 165 000 zł

20

Halemba - Dzielnica Sportu i Rekreacji 
- poprzez wykonanie siłowni 

napowietrznej, systemu urządzeń „street 
workout” i kilku ławek

HALEMBA
działka nr 1354/15 pomiędzy ulicami Racławicką 

a Kosynierów
Montaż urządzeń do siłowni i street workout, postawienie ławek. 165 000 zł

22

Modernizacja istniejącej infrastruktury 
- budowa boiska wielofunkcyjnego do 
siatkówki przy G8 w Rudzie Śląskiej – 

Halembie

HALEMBA
działka nr 3632/66 Gimnazjum nr 8 ul. Ks. Pawła 

Lexa 14

Budowa boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do gry w siatkonogę, badminton, tenis ziemny, montaż ławek, stojaków na 
rower, koszy na śmieci. 165 000 zł

23

Rozbudowa infrastruktury sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rudzie 

Śląskiej. Budowa bieżni dwutorowej 
zakończonej skocznią do skoku w dal

ORZEGÓW
teren Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Bytomska 8 

Orzegów

Budowa bieżni dwutorowej zakończonej skocznią do skoku w dal, zamontowanie kamery szybkoobrotowej,  
oświetlenia na elewacji budynku oraz ławek. 165 000 zł

26
Rozbudowa placu zabaw na plantach 

w Rudzie Śl. - Kochłowicach o urządzenia 
dla dzieci  wieku 6 - 12 lat

KOCHŁOWICE
działki nr: 3638/126, 3637/126, 3636/126, 

3635/126 Planty w Kochłowicach

Rozbudowa istniejącego placu zabaw o elementy konstrukcyjne przeznaczone dla dzieci w przedziale wiekowym 6-12 lat - zjazd na 
linie, ścianka wspinaczkowa, konstrukcje do wspinania się, ćwiczenia równowagi i inne dostosowane dla starszych dzieci. 100 000 zł

27
Modernizacja placu zabaw na terenie 

Miejskiego Przedszkola nr 42 w Rudzie 
Śląskiej Kochłowicach przy ul. Brzozowej 2

KOCHŁOWICE
działki nr: 1598/3, 1602/3 Miejskie Przedszkole  

nr 42 ul. Brzozowa 2 Kochłowice

Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw położonego wokół budynku. Zakup i położenie nawierzchni bezpiecznej, huśtawek, 
domku, dwóch zestawów zabawowych, wyrównanie terenu humusem, postawienie ławek, koszy na śmieci, tablicy 

regulaminowej.
165 000 zł

33
Modernizacja oraz rozbudowa Toru 

Modelarskiego przy ul. Oskara Kolberga 
w Rudzie Śląskiej

WIREK
działka nr 3839/249 Tor Modelarski ul. Oskara 

Kolberga

Rozbudowa toru poprzez nową nawierzchnię oraz wymianę nawierzchni w „alei serwisowej” do linii podestu. Malowanie linii na 
całej powierzchni toru. 165 000 zł

35 Sport i rekreacja w Parku Dworskim 
w Nowym Bytomiu

NOWY BYTOM
działki nr: 2711/215, 2704/215, 3075/215 Park 

Dworski w Nowym Bytomiu  
przy ul. Parkowej i Pokoju

Uatrakcyjnienie Parku Dworskiego poprzez wykonanie strefy wypoczynku składającej się z leżaków miejskich, stołów piknikowych, 
stojaków na rowery, wykonanie strefy sportu składającej się z siłowni na wolnym powietrzu, wymiana ławek, zamontowanie ławki 

zakochanych i ławki z logo Ruda Śląska, zamontowanie koszy na śmieci i donic miejskich z kwiatami.
165 000 zł

36 Bykowina dla czterech łap BYKOWINA
działka nr 1572 przy ul. Pordzika

Wybieg dla psów składający się z dwunastu różnych urządzeń w całości ogrodzony panelami w kolorze zielonym na podmurówce 
wys. 1,50 m. Nawierzchnia trawiasta po wyrównaniu terenu i nawiezieniu czarnoziemu. 100 000 zł

38

Budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego o nawierzchni 

poliuretanowej przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. 

Kopernika w Rudzie Śląskiej Wirku

WIREK
działki nr 3177/193, 2314/193

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem urządzeń, śmietników oraz stojaków 
rowerowych. 165 000 zł

39 Budowa placu zabaw w rejonie ul. 
Piłsudskiego w Kochłowicach

KOCHŁOWICE
działka nr 4170/235 lub teren sąsiedni

Wykonanie placu zabaw z huśtawką podwójną, huśtawką bocianie gniazdo, karuzelą tarczową, orbitą, bujakiem słonik itp., 
ławkami i koszami. 165 000 zł

43
Kreatywna strefa dla ciała i umysłu na 

terenie przy Zespole Szkół nr 5 w Rudzie 
Śląskiej

WIREK
działka nr 1902/207 Zespół Szkół nr 5 

przy ul. Jankowskiego 2 Wirek

Przyrządy siłowni napowietrznej dostosowane również dla osób niepełnosprawnych, elementy street workout, piłkarzyki 
zewnętrzne, podwójny stół do szachów/warcabów, stół do ping ponga, ławki, kosze, stanowiskowy stojak na rowery, tablice 

informacyjne.
165 000 zł

45

Budowa chodnika dojściowego od 
Placu Chopina 3 do placu zabaw za 

posesją na ul. Wolności 13 (likwidacja 
barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych i rodziców dzieci 
w wózkach spacerowych)

RUDA
działki nr 428/20, 1337/23, 430/20, 431/20, 429/20 

Plac Chopina 3 - przejście za budynkiem pod górę 
w kierunku ul. Janasa/Wolności 13 od tyłu, do placu 

zabaw 

Budowa chodnika z kostki brukowej, ustawienie 2 latarni parkowych w ciągu komunikacyjnym, zakup  
i montaż ławek parkowych, kosz na śmieci, stojak rowerowy, wykonanie poręczy-barierki ze względu  

na dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz starszych, rekultywacja trawnika wzdłuż chodnika.
165 000 zł

47
Budowa terenowych tras rowerowych 

typu singletrack/bikepark w okolicy 
Parku Strzelnica

BIELSZOWICE
działka nr 4109/546 Park Strzelnica

Wybudowanie małego kompleksu zrównoważonych terenowych tras rowerowych w rejonie dawnego wyciągu narciarskiego, 
łatwa trasa typu singletrack/flow przeznaczona dla początkujących i dzieci, średnia trasa typu singletrack/flow, trudna trasa 

MTB/XC, trasa typu bikepark zawierająca duże przeszkody do skakania, trasy podjazdowe, ławki, stojaki na rowery, śmietniki, 
oznaczenie tras, regulamin.

165 000 zł

50 Parking ogólnodostępny na rogu 
Kochłowicka - Kaczmarka

HALEMBA
działka nr 1609/96 Zespół Szkolno - Przedszkolny  

nr 2 ul. Kaczmarka 9 

Budowa zjazdu z ul. Kaczmarka i budowa parkingu na rogu ul. Kaczmarka i Kochłowickiej oraz likwidacja i przebudowa częściowa 
ogrodzenia. 165 000 zł

52 Siłownia pod chmurką w Rudzie RUDA
działka nr 1336/43 ul. Gierałtowskiego 30

Wykonanie siłowni plenerowej składającej się  
z urządzeń: wyciągu górnego, orbitreka, nart, surfera, twistera, biegacza, pedałków 2 pary, ławki, tablicy z regulaminem. 120 000 zł

53

Dla każdego coś miłego do spędzania 
czasu wolnego - siłownia zewnętrzna, 
stoły, ławki, huśtawki, karuzele itp. na 

osiedlu Bykowina

BYKOWINA
działki nr 1149/142, 148, 1290/142, 1289/142, 
1288/142, 1864, 1360/142, 648/75, 1567/75, 

1234/143, 1240/105, 1485/77, 1622/142

Postawienie w tzw. strefie aktywności siłowni zewnętrznej, stołu do ping ponga, stołów z siedziskami w pobliżu grilla, ławek 
leżakowych, stojaków rowerowych, huśtawki i karuzeli, koszy na psie odchody, tablicy ogłoszeniowej oraz na terenie zielonym 

w pobliżu kościoła huśtawki i karuzeli.
165 000 zł
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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”,�oferu-
je� profesjonalne,� kompleksowe�
kafelkowanie� 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 ka-
nalizacji. 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.

 Atrakcyjne�domy�szeregowe:
WIreK ul. JANKoWsKIego 107 m2 

RUDA�1�ul.�Norwida�
–�82�m2�ostatni!�270.000�zł. 

�GODULA�os.�Paryż� 
od�125�m2�cena�od�330.000�zł.
HALEMBA�ul.�Solidarności� 

od�74�m2�cena�od�255�000�zł.�
Pomagamy�uzyskać� 
kredyt�hipoteczny.�

www.nieruchomoscigabriel.pl� 
tel.�691-523-055

 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.

 Tanio� sprzedam�garaż.� Ruda� 1.�
Tel.�691-555-000.

 Bykowina,� mieszkanie� 48,4�m2 
(dwa�pokoje),�doskonale�położone�
sprzedam�–�135� tys.,� dodatek� ga-
raż�blaszak.�Tel.�501-010-619.

 Sprzedam�mieszkanie�w�Rudzie�
Śląskiej-Halembie,�pow.�43,12�m2,�
cena� 2770� zł/m2� do� negocjacji.�
Tel.� 601-934-091� lub� 667-588-
400.

 Lokal�w�trakcie�remontu,�1�p.,�
Wirek,�1�Maja,�90�m2,�do�wynaję-
cia� na� biura,� gabinety� lekarskie�
itp.�(nowe�okna,�c.o.�gazowe).�Tel.�
692-765-153.

 Do� wynajęcia� mieszkanie� w�
Rudzie�i��Orzegowie�oraz�sklep�(po�
mięsnym).�Tel.�505-147-476.

 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.

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

 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.

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

 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�do�opieki�nad�
2-letnim� dzieckiem,� Wirek.� Tel.�
602-490-957.

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.

 Przepraszam szwagierkę mał-
gorzatę Wypyszewską za to, że w 
miejscu publicznym obgadywa-
łem ją. Jan Kałwak.

rUDZKA sPółDZIelNIA 
MiESZkANiOwA

ruda śląska, ul. magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony 
na usługi porządkowe 

w zasobach Administracji nr 4 
rudzkiej spółdzielni mieszkaniowej 

Formularz�zawierający�Specyfikację�istotnych�warunków�zamówienia�
można�odebrać�w�siedzibie�Zamawiającego,�adres�Ruda�Śląska,�ul.�Ma-
gazynowa�12,�pokój�nr�304.

Cena�formularza�wynosi:�123�zł�brutto.

Wykonawca�przystępując�do�przetargu,�obowiązany�jest�wnieść�wa-
dium�w�wysokości�5.000�zł.�

Oferty� należy� składać� w� siedzibie� Rudzkiej� Spółdzielni�Mieszkanio-
wej�w�Rudzie� Śląskiej� ul.�Magazynowa�12� ,�w�pokoju�nr� 213�do�dnia�
12.09.2017.r.�do�godz.�8.00.

Otwarcie�ofert�nastąpi�w�Rudzkiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej�w�Ru-
dzie�Śląskiej�ul.�Magazynowa�12�pokój�317�dnia�12.09.2017.r.�o�godzinie�
8.30.

Zamawiający�zastrzega�sobie�prawo�unieważnienia�przetargu�bez�po-
dania�przyczyn.

Osobą�uprawnioną�do�kontaktów�z�oferentami�jest�pracownik�Dzia-
łu�Eksploatacji,�w�siedzibie�Spółdzielni�pokój�nr�304,�tel.�32�248-24-11�
wew.�201,�202�w�godzinach�od�10.00�do�12.00�od�poniedziałku�do�piąt-
ku.

Wyniki�przetargu�zamawiający�ogłosi�na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�
Zarządu�Rudziej�Spółdzielni�Mieszkaniowej.

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

z powodu śmierci

MAMY
składa

Dyrektor wraz z Zespołem
Miejskiego Centrum Kultury im.H.Bisty w Rudzie Śląskiej

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

OZNACZONY W DNIACH OD 27.10.2017 R. DO 5.11.2017 R. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ 
WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA POŁOŻONEJ W REJONIE UL. PORĘBSKIEJ W CELU 

PROWADZENIA HANDLU W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na czas oznaczony w dniach od 27.10.2017 r. do 
5.11.2017 r. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy 
Porębskiej, zapisanej w obrębie Ruda, na karcie mapy 8, w księdze wieczystej GL1S/00022467/9 o numerze geodezyjnym 
1145/138, o powierzchni całkowitej 22434 m².

Nieruchomość przeznaczona w najem: 7 miejsc handlowych/gastronomicznych o powierzchni 5 m² każde stanowisko.
Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.

Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu gruntu pod każdym ze stanowisk wynosi 150,00 zł, za cały okres trwania umowy 
najmu tj. od 27.10.2017 r. do 05.11.2017 r.

Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu ustalona na przetargu za cały okres trwania umowy najmu tj. od 27.10.2017 r. do 
5.11.2017 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 5.11.2017 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.09.2017 r. o godzinie 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
dokonanie w terminie do dnia 13.09.2017 r. wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) 

za każde licytowane stanowisko, przelewem na konto Nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/
Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo - Księgowy z dopiskiem „wadium najem gruntu pod stanowisko 
handlowe/gastronomiczne w rej. ul. Porębskiej 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 stanowiska. 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 przetargu.
Jeżeli jako  uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać 

imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,
b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
– pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia o prze-

targu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
– pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
– aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki) lub aktualnego od-

pisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) – przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,
– zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
– pisemnego oświadczenia o niezaleganiu z opłatami na rzecz Miasta Ruda Śląska (opłata za najem/dzierżawę/bezumowne 

korzystanie z gruntu/czasowe zajęcie terenu, opłata za użytkowanie wieczyste/służebność, opłata adiacencka/Renta plani-
styczna, Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psa, grzywny/mandaty, zajęcie pasa dro-
gowego, koszty dot. postępowań sądowych/komorniczych) oraz opłaty należne MPGM TBS Sp. z o.o. 

Zaleca się, aby uczestnik przetargu dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie 
informacje, które mogą być mu konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną uczestnik przetargu dokonuje na własny 
koszt.  

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

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (2 piętro). 

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226) tel. 32-244-90-00 wew. 2261.

,,Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach”
Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom,  

Sąsiadom, Delegacjom, Znajomym 
oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu uczestniczyli  

we mszy św. i ceremonii pogrzebowej naszego ukochanego 
Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka

śp. Stanisława Porwol
składa pogrążona w bólu rodzina Porwol i Włoś

Serdeczne podziękowania,
wszystkim, którzy okazali pomoc w ciężkich chwilach,

złożyli wyrazy współczucia, kwiaty, wieńce, 
uczestniczyli w obrzędach pogrzebowych

śp. Ernesta Lubojańskiego
składa 

Żona z rodziną

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
 informuje 

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

znajdujących się w rejonie ulic: 11 Listopada z przeznaczeniem 
na prowadzenie handlu w okresie Święta Wszystkich Świętych, 

Robotniczej z przeznaczeniem pod działalność produkcyjn- 
składowo-magazynową,  

Kalinowej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

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. Energetyków 6/3,

– ul. Joanny 19/41,
– ul. Olszynowa 2a/1

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

rzecz ich najemców.
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III Bieg Pamięci Górników odbył się w niedzie-
lę (27.08) na Burloch Arenie. Biegacze sprawdzili 
swoje siły na dystansie 5 oraz 10 km. W ten spo-
sób upamiętnili wszystkich górników, którzy po-
legli w kopalniach w Rudzie Śląskiej i na Śląsku. 

– Chcieliśmy uczcić pamięć wszystkich górni-
ków, którzy polegli na posterunku pracy przez lata 
funkcjonowania górnictwa w Rudzie Śląskiej i na 
całym Śląsku. Przed biegiem zawodnicy udali się 
na pobliski cmentarz, gdzie znajdują się mogiły 
górników poległych w katastrofie górniczej w ko-
palni Karol w 1898 r. Na cmentarzu pochowani 
zostali także górnicy, którzy polegli w trakcie 
ostrzału artyleryjskiego podczas wkraczania 
w 1945 r. wojsk radzieckich – mówił współorgani-
zator biegu August Jakubik.

Uczestnicy biegu mieli do przebiegnięcia dy-
stans 5 lub 10 km wyznaczony na trasie przebiega-
jącej przez Burloch Arenę oraz pobliski park. 
Swoich sił mogły spróbować także dzieci, które 
wystartowały na dystansie 400 (rocznik 2007 
i młodsze) oraz 800 m (rocznik 2006 i starsze). 

– To moje drugie zwycięstwo od wczoraj, bo wy-
grałem też bieg na 5 km w Świerklańcu. A dzisiej-

Piłka nożna 

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Biegi 

Pobiegli dla poległych górników

Bieg Pamięci Górników odbył się w Rudzie Śląskiej już po raz trzeci. 

Grunwald: kurpasa, Wojtaczka, Babisz , 
Poprawa, Skorupa, Bartoszek (’69 kozłowski), 
Malec, ochnio, Majchzyk (’46 Gąsior), ogłoza, 

kiepura. Urania: Pardela, P. Grzesik (’67 
R.Grzesik), Cieślik, Jańczak, Barczak, nowak 

(’60 kornas), kokoszka  (’77 Szczyrba), Skudlik, 
Henisz , Bujny, Jurczyński (’60 Zalewski). 

Sędzia główny: adrian Sopniewski. 

Kolejne derby dla Uranii
Urania – Grunwald 6:1 (2:1)

To już drugi tydzień z rzędu, kiedy Urania za-
fundowała kibicom piłki nożnej spotkanie pełne 
emocji. Podczas meczu z Grunwaldem kochłowi-
czanie odnieśli zdecydowane zwycięstwo, chociaż 
od początku nie było łatwo. Już w 10. minucie po 
celnym rzucie karnym Bujnego było 1:0. Dwie 
minuty później Kurpas uratował swoją drużynę, 
a w 16. minucie Bujny trafił w słupek. Później, 
kiedy znowu mogło się wydawać, że Urania zdo-
będzie drugą bramkę, Grunwald wyrównał. Z ko-
lei w 22. minucie piłka praktycznie spadła na gło-

wę Babiszowi, a ten wbił ją do siatki 
Pardeli. Zaczęło się robić nieco ner-
wowo i trener Malujda ostrzej moty-
wował zawodników do gry, co przy-
niosło efekt w końcówce pierwszej 
połowy. W 40. minucie gry na potęż-
ny strzał z dalszej odległości niemal 
w okienko zdecydował się Kokoszka 
i ponownie dał Uranii prowadzenie. 
Na chwilę przed końcowym gwizd-
kiem dobrą piłkę zlekceważył He-
nisz i posłał zbyt lekki strzał z bli-
skiej odległości, by mógł zagrozić on 
Kurpasowi. Do przerwy Urania pro-
wadziła więc 2:1 i po tym ostrzeże-
niu ze strony gości w pierwszej poło-
wie trzeba było spokojnie wyczekać 
podwyższenia rezultatu, aby kochło-
wiczanie mogli odetchnąć z ulgą. 
Wynik drugiej połowy mogli jednak 

otworzyć goście – w 47. minucie Kiepura uderzył 
z lewej strony i Pardela popisał się efektowną in-
terwencją. Upragnione podwyższenie rezultatu 
przyszło w 62. minucie, kiedy to wpuszczony na 
boisko Kornas wystawił piłkę Heniszowi, a ten 
uderzył po długim i było już 3:1. Sześć minut póź-
niej pierwszy strzał Skudlika zdołał odbić bram-
karz, ale przy dobitce był już bezsilny.  
Z kolei w 70. minucie piłkę uderzył Cieślik i ta 
powędrowała nad poprzeczkę. Ten sam zawodnik 
uratował swoją drużynę jeszcze pięć minut póź-
niej. Po błędzie w obronie piłkę przejął Kiepura, 
minął Pardelę, a z pustej bramki wybił ją właśnie 
Cieślik. W 78. minucie spotkania było już 5:1 
– drugą swoją bramkę zanotował Skudlik i tym 
razem po rzucie rożnym głową skierował ją do 
siatki. Z kolei w końcówce meczu (86. minuta) 
Bujny strzelił karnego i wynik spotkania wyniósł 
6:1 dla Uranii.

Piłka nożna 

Slavia nie dała szans rywalom
Podczas minionej soboty (26.08) rudzcy piłka-

rze także odnieśli niemały sukces. To oni w spo-
tkaniu z Jednością Przyszowice wygrali 4:0, nie 
dając przeciwnikom żadnych szans.  Już w 11. 
minucie dobrze rozpoczął Strzempek, który oka-
zał się dobry przez cały mecz, a w 19. minucie 
napastnik Slavii wypatrzył Kamila Moritza i było 
2:0. Od tego momentu jednak rudzianie nie zwol-
nili i stwarzali  kolejne sytuacje bramkowe. Do 
przerwy wynik pozostał bez zmian, czyli 2:0 dla 
gospodarzy. W pierwszych dziesięciu minutach 
drugiej połowy spotkania gospodarze mieli aż 
trzy okazje, żeby zdobyć trzecią bramkę, lecz ich 
gra nie przyniosła efektu. Jednak dopiero w 57. 

Slavia Ruda Śląska – Jedność 32 Przyszowice 4:0 (2:0)

łUCZniCtWo 

„Bezkrwawe łowy” łuczników
Rudzcy łucznicy wystartowali w zawodach 

w Toszku, gdzie odbył się III Turniej Łuczniczy 
A3D Toszek pt. „2D – Bezkrwawe łowy”. Były to 
już trzecie zawody z czterech zaplanowanych w tym 
roku, wchodzących w cykl imprez sportowych, któ-
rych celem jest promocja i popularyzacja łucznictwa 
w różnych konkurencjach. UKS Grot Ruda Śląska 
reprezentowało na tych zawodach czterech doro-
słych zawodników, którzy osiągnęli następujące wy-
niki: 1. miejsce w kategorii łuków instynktownych 
– Andrzej Mateoszek, 3. miejsce w tej samej katego-
rii – Michał Kuszewski, 3. miejsce w kategorii łu-

Czterech rudzkich łuczników wystartowało 
w zawodach w Toszku.

Urania pokonała Grunwald 6:1. 

Slavia: Strąk – korzeniowski, Met, Wujec, 
ostrowski, Skorupa, Wujec, M. Rejmanowski, 

Maciaszczyk, Moritz, Strzempek. 
 na zmiany weszli: Lach, Puschaus, t 

Rejmanowski, Jamrozy. trener Jarosław 
Zajdel. Bramki: Moritz – 2 (19′ i 57′), 

Strzempek (11′) i Lach (85′).

minucie akcja zawodników Strzempek – Moritz 
zakończyła się celnym strzałem i rudzianie zdo-
byli kolejny punkt. Później na boisko weszli inni 
zawodnicy: Puschaus, Lach, Jamrozy i Tomasz 
Rejmanowski. Ostatecznie to Rejmanowski usta-
lił wynik 4:0.

szy sukces bardzo mnie cieszy. Biegam praktycznie 
w każdy weekend na dystansach 5 lub 10 km. Bie-
ganie to moja pasja i oderwanie się od codzienno-
ści – powiedział Aleksander Zięba, zwycięzca 
biegu na 5 km. – Nie spodziewałem się, że uda mi 
się wybiegać podium, ale walczyłem tak jak pod-
czas każdego biegu i jest sukces – dodał Piotr Rze-
paka, zdobywca trzeciego miejsca na dystansie 5 
km.

Upamiętnienie poległych górników to główny 
cel organizacji biegu, jednak nie jedyny. Warto za-
znaczyć, że dochód z opłaty startowej został w ca-
łości przeznaczony na pomoc podopiecznym Fun-
dacji You Can Help. 

– Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że w tym roku 
przy okazji tak ważnej inicjatywy, jaką jest uczcze-
nie pamięci górników, którzy zginęli podczas pra-
cy w kopalni, można pomóc także  podopiecznym 
naszej Fundacji – zaznaczyła Anna Paszko, dyrek-
tor Fundacji You Can Help. 

 Biegowi towarzyszył festyn rodzinny, występy 
artystyczne oraz liczne atrakcje dla dzieci i doro-
słych. Patronat nad imprezą objęła prezydent mia-
sta Grażyna Dziedzic.

ków gołych – Leszek Wójcik, 7. miejsce w kategorii 
łuków bloczkowych – Krzysztof Smolarczyk. 

ZaPaSy 

Porażka zapaśników w Paryżu
Mistrzostwa świata w Paryżu nie okazały się 

owocne dla zawodników ZKS-u Slavia Ruda Ślą-
ska. Natalia Kubaty i Andrzej Sokalski ponieśli 
porażki podczas pojedynków z Rosjanką i Mon-
gołem. 

W kategorii 63 kg przeciwniczką Natalii Kuba-
ty była Rosjanka Valeria Lazinskaia. Ostatecznie 
rudzianka uległa przeciwniczce 0:3 (0:8). Ro-
sjance udało się wywalczyć brązowy medal, 

a mistrzynią świata w tej kategorii została Mon-
gołka Orkhon Purevdorj. Natomiast Andrzej So-
kalski (kategoria 74 kg) zmierzył się z reprezen-
tantem Mongolii. Walka była emocjonująca, ale 
rudzianin przegrał 1:3 (9:11). Mimo poniesionej 
porażki trzeba dodać, że sam start w mistrzo-
stwach świata był dla rudzkich zapaśników, któ-
rzy są aktualnymi mistrzami Polski, dużym osią-
gnięciem. 
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Zapraszamy: pn.-pt. 10-18, sob. 9.00-13.00

Honoratka

Świętochłowice, ul.Katowicka 30a | tel. 32 245-14-00, kom. 609-194-722

www.meblekochlik.pl /SalonMeblowyHonoratka

OFERUJEMY
meble wypoczynkowe• 
meble sypialniane• 
meble kuchenne• 
meble dla dzieci• 
materace na wymiar• 
artykuły dekoracyjne• 
wyposażenie wnętrz• 

SALON
MEBLOWY

POSIADAMY MEBLE WIELU PRODUCENTÓW MIĘDZY INNYMI ORAZ 

Nasze 
meble znalazły 

miejsce 
w tysiącach 

polskich 
domów. Łącząc 
w sobie piękno 
i użyteczność 
są inspiracją 
do urządzania 

stylowych 
i przytulnych 

wnętrz. Meble 
dla każdego 
i na każdą 
kieszeń. 
Z nami 

urządzisz się 
na lata! 

Zapraszamy!

DO KAŻDEGO ZAKUPU MEBLI BON NA TAŃSZY POBYT W MILÓWCE

Oferta promocyjna „Szkoła 2017” obowiązuje od 16.08 do 11.09.2017r. albo do wyczerpania zapasów. Oferta dotyczy wybranego asortymentu objętego promocją „Szkoła 2017”. Promocja nie łączy się z innymi akcjami 
promocyjnymi i wyprzedażami z wyjątkiem promocji „20 rat 0%”. Promocja „20 rat 0%” trwa od 16.08 do 11.09.2017r. RRSO kredytu bez ubezpieczenia wynosi 0%. Umowa o kredyt konsumencki zawierana jest między 
kredytobiorcą a kredytodawcą tj. Bankiem, który obsługuje sprzedaż ratalną w salonie meblowym. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Bank. 
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Oferty obowiązują w wybranych salonach. Szczegółowe regulaminy promocji dostępne są w salonach Black 
Red Whit e.

Oferta promocyjna ważna od 16.08. do 11.09.2017

Nasze 
meble znalazły 

miejsce 
w tysiącach 

2 piętra 

ponad 2000 m2

ekspozycji 

mebli
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