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Ruda Śląska 
pełna kolorów!
 Więcej str. 7

KREDYTY 
TEL.

533 034 950

Informujemy, że w lipcu i sierpniu br. redakcja "Wiadomości Rudzkich" 
czynna będzie pn. 7-16, wt.-czw. 7-15, pt. 7-14.

KUPIĘ AKCJE
 HUTY POKÓJ SA
TEL. 518-637-070 

NAJWYŻSZA CENA
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HArcerStWO�

– Już 23 czerwca pierwsza grupa dzieci 
i młodzieży rozpoczęła swój pobyt na tere-
nie ośrodka rudzkiego hufca. Podczas 
pierwszego turnusu w Kuźnicy bawiło się 
ponad 150 osób. Natomiast gościnnie 
przyjechali do nas harcerze z Lublińca. 
Rudę Śląską reprezentowali harcerze 
z I Rudzkiego Międzyśrodowiskowego 
Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych 
„Prima”, a także z 4. Harcerskiej Drużyny 
Wodnej „Hook” – podkreśla Michał Ma-
zur, zastępca komendanta Hufca ZHP 
w Rudzie Śląskiej.

Uczestnicy pierwszego turnusu w Kuź-
nicy Brzeźnickiej już wrócili do Rudy Ślą-
skiej, a obecnie kolejnych 150 harcerzy 
przyjechało do ośrodka, żeby spędzać ak-
tywnie czas, łącząc pracę z zabawą. – Te-
raz przyszedł czas na odpoczynek harcerzy  
z 77. Rudzkiej Grunwaldzkiej Drużyny 
Harcerskiej „Twierdza”, zuchów z 4. Har-
cerskiej Drużyny Wodnej „Hook”, a także 
harcerzy z III Rudzkiego Szczepu „Poma-
rańczowe Jedynki”. Gościnnie obozują 
także harcerze z chorzowskiego hufca. 
W trakcie harcerskiego lata ośrodek od-
wiedzą też dzieci i młodzież niezrzeszone 
w ZHP, dzieci z rodzin zastępczych oraz  

Harcerska przygoda w Kuźnicy trwa
„Ustawimy�mały�obóz,�bramę�zbudujemy�z�serc…”�–�to�słowa�harcerskiej�piosenki,�którą�przy�ognisku�śpiewają�niemal�każdego�wieczoru�rudzcy�harcerze.� 
Od�początku�tegorocznych�wakacji�w�ośrodku�obozowo-biwakowym�Hufca�ZHP�ruda�Śląska�w�Kuźnicy�Brzeźnickiej�tętni�życiem,�a�dzieci�i�młodzież�przeżywają�
tam�swoją�wakacyjną�harcerską�przygodę.
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reKLAMA

grupa z neokatechumenatu. Do końca lip-
ca raz w tygodniu przyjeżdżać będą rów-
nież uczestnicy półkolonii organizowanych 
przez In-nY Dom Kultury w Rudzie Ślą-
skiej – zaznacza Michał Mazur. 

Gościem specjalnym, który odwiedził 
młodzież w ośrodku biwakowym, była 
druhna phm. Grażyna Dziedzic, prezydent 
Rudy Śląskiej. – Kuźnica Brzeźnicka, 
ośrodek harcerski rudzkiego hufca, to 
wspaniałe miejsce na ziemi. Kocham tę 
atmosferę, tych cudownych druhów i druh-
ny. Nie ma nic piękniejszego niż harcerskie 
piosenki oraz puszczanie wśród harcerzy 
iskierki pokoju – mówi prezydent Grażyna 
Dziedzic. 

Warto przypomnieć, że przez cały czas 
można przyłączyć się do zbiórki publicz-
nej, która rozpoczęła się 27 lutego i której 
celem jest zebranie funduszy na remont 
Domu Harcerskiego, znajdującego się 
przy ul. Szczęść Boże 4 w dzielnicy Ruda. 
Wpłat dokonywać można m.in. na konto 
bankowe znajdujące się na stronie hufca 
(www.hufiecrudaslaska.pl). – Już dziś 
rudzcy harcerze chcieli z całego serca po-
dziękować wszystkim darczyńcom, którzy 
ofiarowali swój przysłowiowy grosz, 

wspierając zbiórkę publiczną na remont 
Domu Harcerza. Liczy się każda złotówka 
– zachęca Michał Mazur.

Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć re-
mont Domu Harcerskiego, mogą także 
wrzucić datek do puszek znajdujących się 
w różnych punktach miasta (m.in. w Urzę-
dzie Miasta). Wyremontowany hufiec bę-
dzie służył nie tylko obecnym harcerzom, 
ale także przyszłym pokoleniom.

 Agnieszka Lewko

Podczas obozu harcerze czynnie  
wypoczywają po całym roku szkolnym. 
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Prezydent Grażyna Dziedzic spędziła czas  
razem z harcerzami w Kuźnicy Brzeźnickiej.

Harcerze podczas obozu nie zapominają o tradycjach. 
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REKLAMA

Rudzcy strażnicy miejscy kontrolują niestrzeżone  
zbiorniki wodne i wypisują mandaty zaufania.

MANDATY ZAUFANIA

Dzikim kąpielom mówią stop
Już po raz 14. ruszyła akcja „Bezpieczne wakacje – Mandat zaufania”. Rudzcy strażnicy 
miejscy od początku wakacji kontrolują miejsca, w których znajdują się tzw. dzikie kąpieliska 
i wręczają mandaty zaufania, czyli karty, które upoważniają do jednorazowego skorzystania 
z kąpieliska w Nowym Bytomiu.

– „Mandaty zaufania” to ostrzeże-
nie dla amatorów kąpieli na niestrze-
żonych akwenach, o czyhających na 
niebezpieczeństwach, co równocześnie 
uprawnia do bezpłatnego korzystania 
z kąpieliska należącego do Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ra-
towników w Nowym Bytomiu. Tam moż-
na korzystać z kąpieli wodnych i sło-
necznych pod czujnym okiem profesjo-
nalnie wyszkolonej służby ratowniczej  
– zaznacza Marek Partuś, komendant 
Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.  
– „Mandat zaufania” można dostać tyl-
ko raz. Jeśli ktoś zostanie powtórnie 
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 W 2017 roku rudzcy strażnicy 
miejscy wystawili 77 mandatów 

zaufania, natomiast w 2016 
roku 72, a w 2015 roku – 89. 

Rudzcy strażnicy miejscy akcję 
„Bezpieczne wakacje – Mandat 
zaufania” prowadzą w naszym 

mieście od 2005 roku.

KINO PLENEROWE

Filmowo w Aquadromie
Kinomani spotkali się w sobotę (7.07) wieczorową porą  
na plaży przed Aquadromem. Rudzianie wspólnie obejrzeli film 
pt. „Diabeł ubiera się u Prady”, a przy okazji dobrze się bawili 
i spędzili czas z rodziną oraz przyjaciółmi.  

– W każdą sobotę lipca 
i sierpnia o godz. 21 zapra-
szamy na kino plenerowe na 
plaży. Wystartowaliśmy z do-
skonałym filmem „Diabeł 
ubiera się Prady”. Jaki film 
zobaczymy w kolejną sobotę? 
Ta decyzja należy do naszych 
fanów, których zachęcam do 
głosowania w naszej sondzie 
na Facebooku. Film, który 
otrzyma najwięcej głosów, 
zostanie wyświetlony w ko-
lejnym tygodniu i tak będzie 
przez całe wakacje – tłuma-
czyła Agnieszka Piekorz-Hałczyńska 
z rudzkiego Aquadromu.

Kino plenerowe związane jest z akcją 
„Modny Aquadrom”, która wystartowała 
także 7 lipca. Natomiast w poniedziałek, 9 
lipca, ruszyło „Konkursowe Lato w Aqu-
adromie”, polegające na tym, że klient któ-
ry w danym tygodniu zarejestruje kilka pa-
ragonów na najwyższą kwotę, będzie miał 
szansę na wygranie atrakcyjnych nagród. 
– Zapraszamy na wakacje do Aquadromu. 
Jak co roku, oprócz korzystania z oferty ba-
senowej, zapraszamy na ogólnodostępną 
plażę przed obiektem. Leżaki, piasek, pal-
my, ale i boisko do siatkówki plażowej za-

pewnią wszystkim mieszkańcom odrobinę 
tropików w sercu Rudy Śląskiej – zaznaczy-
ła Agnieszka Piekorz-Hałczyńska. – Zachę-
camy także do udziału w specjalnych, przy-
spieszonych wakacyjnych kursach nauki 
pływania, by wakacje były nie tylko rado-
sne, ale przede wszystkim bezpieczne. Na-
tomiast amatorów mocnych wrażeń zachę-
camy do spróbowania swoich sił w nurko-
waniu, w głębokiej na 7 metrów tubie, gdzie 
można przygotować się do nurkowania 
w najdalszych zakątkach świata. To oczywi-
ście nie wszystko. Obiecujemy, że wakacje 
w Aquadromie będą intensywne – dodała.  
 Agnieszka Lewko

Przez całe wakacje mieszkańcy mogą 
korzystać z plaży pod chmurką.
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Kino plenerowe odbywa się w każdą sobotę lipca i sierpnia. 
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przyłapany na kąpieli na niestrzeżonym 
akwenie, może się to dla niego skończyć 
nałożeniem mandatu karnego, którego 
kwota wynosi do 250 zł lub skierowa-
niem do sądu wniosku o ukaranie – do-
daje. 

Pod koniec czerwca strażnicy miej-
scy przeprowadzili wstępną kontrolę 
dzikich kąpielisk razem z pracownika-
mi rudzkiego WOPR-u, a wraz z rozpo-
częciem wakacji jest to zadanie, które 
należy do stałych obowiązków patroli 
prewencyjnych oraz dzielnicowych. 
Jak się okazuje, najczęściej oblegany 
przez m.in. mieszkańców Rudy Ślą-
skiej jest staw przy ul. Goduli. – Już  
od 2005 roku funkcjonariusze Straży 
Miejskiej wraz z ratownikami Śląskiego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego Oddziału Miejskiego Ruda 
Śląska oraz razem z Miejskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji w Rudzie Ślą-
skiej wspólnie realizują ten projekt  
– przypomina Marek Partuś. – Istotne 
jest to, że współpraca Straży Miejskiej 
z ratownikami Śląskiego Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
Oddział Miejski Ruda Śląska w znaczny 
sposób ogranicza liczbę nieszczęśli-
wych wypadków na akwenach strzeżo-
nych i niestrzeżonych w mieście – pod-
sumowuje. Agnieszka Lewko

Strażnicy rozdają „mandaty zaufania” od 2005 roku. 
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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.

REKLAMY

– Koparka zrównała z ziemią m.in. huśtawkę, pozosta-
wiając piaskownicę i dwie „sprężynki”. Miały być nowe 
urządzenia do zabaw, jednak do dzisiaj ich nie ma – infor-
muje pani Katarzyna z Wirku. – Trwają wakacje, a dzieci 
nie mają się gdzie bawić – dodaje. 

Wspomniany plac zabaw przy ul. Lecha 8 faktycznie był 
w złym stanie i dlatego w kwietniu spółdzielnia usunęła 
z niego niektóre urządzenia. – Urządzenia zabawowe zo-
stały zlikwidowane po wiosennym przeglądzie, z uwagi na 
stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu użytkowników 
– dewastacje, zniszczenia po zimie – wylicza Aleksandra 
Wilk, zastępca prezesa ds. eksploatacji i rozwoju z MGSM 
„Perspektywa”. 

Brak urządzeń, z których mogłyby korzystać dzieci, to 
jednak nie jedyny problem na placu zabaw przy ul. Lecha. 
Jest on bowiem często zaśmiecany, a dodatkowym proble-
mem są nieczystości pozostawiane po czworonogach. 
– Strach wyjść z dziećmi, bo częstym widokiem są poroz-
rzucane śmieci i rozbite butelki, a wystarczyłoby tylko ten 
teren ogrodzić – podkreśla mieszkanka Wirku. 

Mieszkańcy starają się o nowy plac zabaw i w ubiegłym 
roku złożyli projekt w ramach inwestycji z budżetu obywa-
telskiego. Jednak teren placu należy do administracji. 
– Przewidujemy realizację placu zabaw spełniającego wy-

Nadzieja na zmiany przy ul. Lecha
Plac zabaw przy ul. Lecha 8 w Wirku pozostawia wiele do życzenia. Tak twierdzi jedna z mieszkanek osiedla, 
która poinformowała o tym naszą redakcję. Jest jednak szansa na to, że w 2019 roku mieszkańcy za sprawą 
spółdzielni doczekają się nowego placu zabaw.

Zdjęcie wspomnianego parkingu nadesłała jedna z Czytelniczek.
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Parking to nie plac zabaw
Nasza Czytelniczka zwróciła uwagę na dzieci bawiące się na jednym z parkingów 
w Bykowinie. – Chciałabym nagłośnić temat parkingu na osiedlu przy ul. Gwareckiej 
i Grzegorzka. Trzeba przestrzec rodziców, aby mieli na uwadze swoje pociechy 
– pisze pani Beata. – Kilkakrotnie widziałam, że dzieci traktują parking jak plac zabaw. 
Chowają się między samochodami, a nieświadomi kierowcy niejednokrotnie cofając, 
hamują w ostatniej chwili. Kiedyś może dojść do tragedii – wyjaśnia.

Nie ma jednak przepisów zabraniających 
dzieciom biegania po parkingu. – Możemy 
tylko zalecać kierowcom ostrożność i ape-
lować do rodziców dzieci mieszkających 
w okolicznych blokach, o pilnowanie swo-
ich pociech – tłumaczy Marek Partuś, ko-
mendant Straży Miejskiej w Rudzie Ślą-
skiej. – Za bezpieczeństwo dzieci podczas 
zabawy na podwórku odpowiadają rodzi-
ce, więc to właśnie oni powinni zwracać 
dzieciom uwagę, że parking nie jest odpo-
wiednim miejscem do zabawy – dodaje. 

Interwencje w sprawie sytuacji na par-
kingu przy ul. Gwareckiej i Grzegorzka 
w Bykowinie nie dotarły dotychczas do 
Straży Miejskiej. Strażnicy jednak często 
odbierają sygnały od kierowców, którzy 
boją się, że ich samochody zostaną uszko-
dzone. – Tutaj znów musimy przestrzec ro-
dziców, bo i w takim wypadku to właśnie 
oni odpowiadają za szkody wyrządzone 
przez swoje pociechy – tłumaczy komen-
dant Marek Partuś. 

 Arkadiusz Wieczorek

RESTAURACJA
KAWIARNIANajwiększe ekspozycje nagrobków 

w regionie oraz najdłuższe gwarancje.
• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury

Raty 0 %
Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na 
cmentarz parafi alny)
tel. 501-303-628, 32-247-02-02

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

www.kamieniarstwo.slask.pl

mogi bezpieczeństwa i oczekiwania mieszkańców w 2019 
roku. Taka propozycja znajdzie się w założeniach do planu 
remontów na rok przyszły – zaznacza Aleksandra Wilk. 
– Ostateczny kształt tego planu znany będzie na początku 
2019 roku – po jego zatwierdzeniu. Do tego czasu dołożymy 
starań, aby teren utrzymać w należytym porządku – dodaje. 
 Agnieszka Lewko

WIREK

Plac zabaw przy ul. Lecha 8 
ma być modernizowany w 2019 roku.

BYKOWINA 
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu 

mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym 
na terenie Miasta Ruda Śląska: 

– ul. Jerzego Kukuczki 1/10
stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda Śląska,

a przeznaczonego do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

OGŁOSZENIE
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KARTY ŚKUP

Za darmo tylko z kartą ŚKUP

Choć Śląska Karta Usług Publicznych wprowa-
dzana jest od 2015 roku,  to system nadal kryje 
w sobie wiele tajemnic. Jedną z nich jest to, do kie-
dy dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą jeździć 
za darmo komunikacją na podstawie ważnej legity-
macji szkolnej lub, jeżeli została ona wyrobiona, 
karty ŚKUP. Bo okazuje się, że wiele osób nadal 
z tym zwleka. – Kart z zakodowaną ulgą metropoli-
talną w systemie jest nieco ponad 84,5 tys. Szaco-
wana liczba uczniów uprawnionych do tej ulgi to 
ok. 130 tys. – wyjaśnia Anna Koteras, rzeczniczka 
prasowa KZK GOP.

Tymczasem darmowe przejazdy zostały wprowa-
dzone w kwietniu tego roku. Najpierw mówiło się 
o tym, że dzieci i młodzież powinni mieć karty do 
końca marca, później termin ten został wydłużony 
do końca maja. Teraz KZK GOP mówi o końcówce 
września. Co dalej? – Planuje się, iż docelowo 
uprawnienie będzie musiało być zakodowane na 
karcie ŚKUP i tylko na tej podstawie będzie można 
korzystać z przejazdów bezpłatnych – zapowiada 
Anna Koteras.

Przypomnijmy, że karty ŚKUP w naszym mieście 
można wyrobić w dwóch Punktach Obsługi Klienta 
w salonikach prasowych Kolporter przy ul. 1 Maja 
370 w Czarnym Lesie (Tesco) oraz przy ul. Planty 
Kowalskiego 1 w Nowym Bytomiu (Biedronka). 
Wniosek można także złożyć na stronie internetowej 
www.portal.kartaskup.pl. Dzieci, które ukończyły 
13 lat, mogą wniosek złożyć samodzielnie (z doku-
mentem tożsamości – np. legitymacją szkolną). Mo-
że to zrobić także rodzic, ale z podpisanym pełno-

Pod okiem kamery 
MONITORING

Przez całą dobę operator obserwuje obraz z kamer.

Obecnie w Rudzie Śląskiej monitorowanych jest ok. 20 miejsc. Do systemu monitoringu podłączonych jest 38 
punktów kamerowych. Kamery instalowane są m.in. tam, gdzie powstają nowe inwestycje, jak np. na stadionie 
lekkoatletycznym, czy na Burloch Arenie. Pod okiem kamer są także parki, rynek oraz boiska i place zabaw. Na tym 
jednak nie koniec. – Zamierzamy w dalszym ciągu inwestować w bezpieczeństwo. W zeszłym roku stworzyliśmy 
całą koncepcję smart city i na tej bazie chcemy wdrożyć system inteligentnego monitoringu. Myślę, że będzie to 
realne do wykonania w przyszłym roku – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. 
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KZK GOP do września wydłużyło czas na wyrobienie kart ŚKUP przez uczniów  
do 16. roku życia, dzięki którym za darmo mogą oni jeździć komunikacją miejską 
w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Obecnie jest to możliwe zarówno  
na podstawie karty ŚKUP, jak i ważnej legitymacji szkolnej. Od października 
warunkiem korzystania z darmowych przejazdów ma być wyłącznie karta.

mocnictwem. Porzebny jest także dokument po-
twierdzający tożsamość rodzica i tożsamość dziec-
ka. W przypadku dzieci poniżej 13. roku życia wnio-
sek może złożyć jedynie rodzic lub inny prawny 
opiekun. Trzeba mieć ze sobą: swój dowód osobisty 
oraz dowód osobisty lub paszport dziecka. Nato-
miast jeżeli dziecko nie ma tych dokumentów, wy-
starczy legitymacja szkolna lub dokument poświad-
czający tytuł do opieki prawnej (np. akt urodzenia 

dziecka). Po wyrobieniu karty ŚKUP ulgę należy 
zakodować podczas wizyty w POK. Dodajmy, że 
koszt funkcjonowania tego systemu to nie lada kwo-
ta, bo ok. 9 mln zł. – Zgodnie z ustaleniami, kwotę tę 
powinna zrefundować Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia na podstawie odpowiedniego porozu-
mienia. To koszt orientacyjny, który może ulec nawet 
znaczącej zmianie – mówi Koteras.

Ponadto w tym roku wprowadzono ulgę dla dzie-
ci do 7. roku życia, które mogą podróżować komu-
nikacją miejską za darmo na podstawie oświadcze-
nia opiekuna obecnego podczas podróży. W tym 
przypadku nie jest potrzebna karta ŚKUP. KZK 
GOP równocześnie dąży do stopniowego zastępo-
wania biletów papierowych kartami ŚKUP. Tych 
dotychczas wydano ok. 446 tys.� Joanna�Oreł

W 2017 roku Ruda Śląska za organizację 
komunikacji miejskiej w mieście zapłaciła 

nieco ponad 18,5 mln zł (18 620 280,50 zł), 
natomiast całkowity budżet KZK GOP  

w 2017 r. to ok. 650 mln zł.

Liczba zdarzeń (dane Straży Miejskiej) 2014 2015 2016 2017
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włamania do pojazdów 0 0 0 1
włamania do obiektów 0 1 0 0

pobicia i rozboje, przemoc fizyczna 
i inne agresywne zachowania 8 3 9 9

kradzieże 1 2 1 7
dewastacje mienia 8 30 24 17

spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych 29 90 213 258
osoby leżące w miejscach publicznych lub których 

wygląd albo zachowanie wskazuje, że wymagają one 
pomocy

6 23 52 59

zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc ogólnie 
dostępnych 3 11 12 7

nieprawidłowe parkowanie 34 22 43 65
zdarzenia w ruchu drogowym (wypadki, kolizje) 1 3 4 2

inne, jakie? pożar/zakłócanie porządku publicznego 1/10 0/33 9/55 3/49

Natomiast teraz postanowiliśmy spraw-
dzić, na ile skuteczny jest miejski system 

monitoringu. Z roku na rok rośnie liczba 
zdarzeń, kiedy to dzięki kamerom udaje się 

zidentyfikować sprawców. – System moni-
toringu wizyjnego miasta to dwa odrębne 
stanowiska operatorskie. Operator, wyko-
nując swoje zadania, obserwuje jednocze-
śnie obraz z kamer wyświetlanych na sze-
ściu monitorach przydzielonych do stano-
wiska – tłumaczy Marek Partuś, komendant 
Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – W ra-

mach wykonywanych za-
dań operatorzy za-

pisują na prze-
strzeni dys-
kowej na-
grania, za-
wierające 

dowody, po-
zwalające na 

wszczęcie postę-
powania karnego al-

bo w sprawach o wykroczenia 

lub dowody mające znaczenie dla tych po-
stępowań. Ponadto w uzasadnionych przy-
padkach przeglądają zarejestrowany mate-
riał wideo w celu pozyskania materiału 
dowodowego – dodaje. 

Liczba zdarzeń zgłaszanych przez opera-
torów monitoringu miejskiego systema-
tycznie wzrasta. W 2015 roku ujawniono 
w ten sposób 218 zdarzeń, w 2016 r. – 422 
zdarzenia, a w 2017 r. – 477 zdarzeń. Nato-
miast do końca czerwca tego roku było to 
260 zdarzeń. Jeżeli chodzi o ubiegły rok to 
oko kamery najczęściej wychwyciło spoży-
wanie alkoholu w miejscach zabronionych, 
nieprawidłowe parkowanie oraz osoby le-

żące w miejscach publicznych lub których 
wygląd albo zachowanie wskazywało, że 
wymagają one pomocy. Operatorzy moni-
toringu reagowali także na rozboje, kra-
dzieże i dewastacje mienia. – Monitoring 
w mieście jest i to w wielu miejscach. Kiedy 
osiem lat temu zostałam prezydentem, nie 
było zabezpieczonych środków, żeby wyko-
nać to zadanie kompleksowo. Kiedy ja 
obejmowałam władzę w mieście, inne mia-
sta już dawno ten temat miały załatwiony, 
a w Rudzie Śląskiej nie było praktycznie 
żadnych miejskich kamer – podkreśla Gra-
żyna Dziedzic, prezydent miasta Ruda Ślą-
ska.  Arkadiusz Wieczorek



HOROSKOP | POLECAMY
Magda Rem 
Będziesz na to patrzył

Rodzina Barczów – zwyczajni ludzie, zwyczaj-
ne życie. Marek – lekarz, Elwira – tłumaczka i ich 
piętnastoletnia córka Marta – ładna, zdolna, dobrze 
wychowana. Jeśli ktoś ma swoje słabości, bez pro-
blemu ukrywa je przed innymi, bo nie są to grzechy 
śmiertelne. Romans, zdrada… Z czasem takie pro-
blemy rozwiązują się same. Więc dlaczego z jasnego 
nieba uderza nagle grom?

Początkiem koszmaru jest anonimowy list do 
Marka: „Będziesz na to patrzył!”.

Szczęśliwe życie zamienia się w zły sen – i rozpo-
czyna się wyścig z czasem. Skąd pojawiło się zagrożenie, stawiające pod zna-
kiem zapytania byt rodziny? Co kieruje sadystycznym prześladowcą? Jak daleko 
się on posunie?

 Marek staje do nierównej walki. Szuka przyczyn swego upadku. Nie wie, czy 
ma za przeciwnika psychopatę czy ostatniego sprawiedliwego. Nie wie, kto za-
winił, komu i w czym. Niczego nie wiadomo, a tymczasem jakby wszystko się 
sprzysięgło przeciw niemu. Brak odpowiedzi, brak sposobu i czasu, żeby je zna-
leźć, a tymczasem wali się cały świat!

 Prześladowca cierpi, nie zna więc litości.

Kacper Bajor
syn Magdaleny i Adama

ur. 22.06. (3380 g i 57 cm)

Eryk Polak
syn Justyny i Bartosza

ur. 22.06. (3530 g i 57 cm)

Olga Suchocka
córka Sylwii i Mirosława

ur. 26.06. (2900 g i 51 cm)

Radosław 
Kaczmarek 
syn 
Anny 
i Krzysztofa
ur. 2.06. 
(60 cm, 
4050 g)

NAJMŁODSI RUDZIANIE 
– WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
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WRÓŻKA JADZIA
ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI, 
Wirek, ul. Obr. Westerplatt e 36, 

tel. 607 – 468 – 787

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607- 468-787

Baran – Zaufaj najbliż-
szym przyjaciołom, a opi-
nią przypadkowych ludzi 
tym razem się nie martw.
Nie przejmuj się krytyką 
innych.
Byk – Czeka Cię przeło-
mowy tydzień. Skup się 
na karierze i porządkach 
w życiu uczuciowym.
Czas działać, inaczej zo-
staniesz w tyle.
Bliźnięta – Podejmuj od-
ważne decyzje i mów gło-
śno o swoich uczuciach.
Niedomówienia mogą po-
gorszyć relacje z ważną 
dla Ciebie osobą.
Rak – Masz powodzenie, 
ale możliwe będą pomyłki. 
Rób, co dyktuje Ci serce. 
Nie przejmuj się tym, co na 
Twój temat mówią inni.
Lew – W fi nansach wiel-
ka szansa. Nie przegap 
jej, a wzbogacisz się nie 
tylko o nowe doświadcze-
nia, ale o konkretną sumę 
pieniędzy.
Panna – Bądź dobrej my-
śli, bo wszystko wróci do 
równowagi, a Ty znaj-
dziesz wreszcie czas nie 
tylko dla siebie, ale i dla 
partnera.

Waga – Patrz w przy-
szłość i nie oglądaj się za 
siebie. Coś musi się skoń-
czyć, żeby pojawiło się 
coś nowego. Nie przegap 
tego.
Skorpion – Teraz masz 
szansę na pozytywne 
zmiany. W Twoim związ-
ku w drugiej połowie ty-
godnia wydarzy się coś 
ważnego.
Strzelec – Zbyt długie 
wahania i opóźnienia mo-
gą spowodować uczucio-
we straty. Weź się w garść. 
Sam pokieruj zmianami.
Koziorożec – Nie czas na 
miłosną rewolucję, czy 
bunt. Podejdź na poważ-
nie do spraw związku, za-
cznij realizować poważne, 
wspólne plany.
Wodnik – Spotkasz ko-
goś ważnego na swojej 
drodze. Flirt szybko za-
mieni się w poważny ro-
mans, a może nawet zwią-
zek na całe życie.
Ryby – Musisz poważnie 
podejść do propozycji, 
które dostaniesz. Uważaj 
jednak, żeby nie wziąć na 
siebie więcej niż jesteś 
w stanie udźwignąć.
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Poziomo: 1 – hiszpańska wyspa, 
5 – ośmieszający utwór, 8 – bekas, 
9 – konopie manilskie, 11 – niewy-
soka trawa pustynna i stepowa 
12 – gagatek, ziółko, 15 – skrzynia 
na czcionki, 17 – ketmia, 20 
– zdrowe warzywo, 21 – papuga 
zielona z Nowej Zelandii, 24 
– świt, 25 – uchwyt na drzwiach, 
28 – karara, włoski biały marmur, 
29 – utwór muz. 32 – sitwa, 33 – 
rodzina włoskich lutników, 36 – 
długa szata duchownych prote-
stanckich, 39 – pieśń miłosna, 42 
– wygnaniec z ojczyzny, 43 – jedn. 
natężenia elektrycznego, 45 – pę-
czak, kasza, 46 – rzeka w Indiach, 
47 – torba, sakiewka.

Pionowo: 1 – syn Abrahama i Sa-
ry, 2 – gat. wierzby, 3 – ozdoba ar-
chitektoniczna, 4 – postępek, 5 
– ukośny kawałek tkaniny, 6 – mit. 
gr. bóstwo losów ludzi i miast, 7 
– argument, 10 – forteca, twierdza 
w płn. Afryce. 13 – brat Mojżesza, 
14 – mit. gr. bogini mądrości, 16 
– mniszka buddyjska, 17 – jubiler-

ska miara, 18 – amerykański struś, 
19 – pochodnia, 21 – manekin, 22 
– grzyb jadalny, 23 – posadzka 
z drewnianych klepek, 26 – wulkan 
na wyspie Teneryfa, 27 – imię żeń-
skie, 30 – religia mahometan, 31 
– tyfus, 34 – podmokła łączka 
w lesie, 35 – chińska dynastia ce-
sarska, 37 – antylopa z Sahary, 38 
– tkanina z wełny czesankowej, 40 
– rodzaj rzepaku, 41 – lewa strona 
tkaniny, 44 – z niego kwiat.

Hasło krzyżówki nr 16 brzmiało: 
Starość to zachód ludzkiego życia. 
Nagrodę otrzymuje Katarzyna 
Sznapka. Po odbiór zapraszamy do 
redakcji. Nagrodę tj. kupon o war-
tości 50 złotych, który jest do reali-
zacji w fi rmie handlowej „Rum-
cajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38 – 40) 
z tej krzyżówki otrzyma jedna oso-
ba spośród tych, które nadeślą na 
adres redakcji (Ruda Śl., ul. Nie-
durnego 36) hasło, które jest roz-
wiązaniem krzyżówki. Na rozwią-
zania czekamy do 10 dni od daty 
zamieszczenia konkursu.

Karol Gawron
syn Agnieszki i Adama

ur. 25.06. (3740 g i 57 cm)

Antoś Popowski
syn Natalii i Tomasza

ur. 26.06. (3610 g i 55 cm)

Aleksander Klyszcz
syn Patrycji i Sebastiana

ur. 27.06. (3110 g i 51 cm)

Marcelina Sobczyk
córka Marzeny i Piotra

ur. 27.06. (3400 g i 55 cm)

Michał Kowalski
syn Eweliny i Piotra

ur. 26.06. (3760 g i 57 cm)

Filip Iwaniak
syn Anety i Adriana

ur. 28.06. (3780 g i 56 cm)

Wojciech Kozłowski
syn Anity i Erwina

ur. 26.06. (4100 g i 62 cm)

Jakub Walczak
syn Konelii i Marcina

ur. 28.06. (3780 g i 56 cm)

Rafał Caba
syn Anny i Bartłomieja

ur. 3.07. (2892 g i 53 cm)

Lena Majewska
córka Eweliny i Marcina

ur. 3.07. (3400 g i 55 cm)

REKLAMA

Masha Gessen
Będzie to, co było

W 2012 roku rząd Puti na rozpoczął jawny pro-
ces politycznego dławienia demokracji. Kraj toczył 
wojnę z wrogiem wewnętrznym oraz z sąsiadami. 
W 2008 roku Rosja dokonała inwazji na Gruzję, 
a w 2014 – zaatakowała Ukrainę, anektując wiel-
kie połacie jej terytoriów. Prowadziła jednocześnie 
wojnę informacyjną przeciwko demokracji zachod-
niej – zarówno pojęciu, jak i codziennej rzeczywisto-
ści. Zachodnim obserwatorom zajęło jednak trochę 
czasu uświadomienie sobie tego, co się naprawdę 
dzieje w Rosji, która na powrót przyjęła swoją rolę 

imperium zła oraz symbolu zagrożenia dla egzystencji świata. 
 Stłumienie demokracji, działania wojenne, a nawet regres Rosji na światowej 

scenie – tego wszystkiego Masha Gessen była świadkiem. I chce o tym opowie-
dzieć. Będzie to, co było to poruszająca książka, pokazująca nie tylko, jak się żyło 
w Rosji w ciągu ostatnich trzydziestu lat, ale również czym była Rosja przez cały 
ten czas, czym się stała, i w jaki sposób. 

„Będzie to, co było” przedstawia Rosję, której przyszłość leży poza historią, 
ponieważ jej obywatele są skazani na powtarzanie dekada po próby tego same-
go spektaklu tyranii. 
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Magia kolorów w Bykowinie
HOli FeStivAl

Magia kolorów opanowała planty w Bykowinie. W sobotę (7.07) przy ul. Górnośląskiej było 
głośno, a przede wszystkim bardzo barwnie. Wszystko to za sprawą Holi Festivalu, który 
przyciągnął tłumy. 
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– Zdecydowaliśmy się zrobić tę imprezę w naszym 
mieście już po raz drugi, ponieważ w innych miastach 
cieszy się ona olbrzymim zainteresowaniem. W zeszłym 
roku Holi Festival odbył się w Nowym Bytomiu, 
a w tym roku w Bykowinie – zaznaczył Andrzej Trzciń-
ski, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej 
Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Cieszy to, że w festiwalu 
kolorów biorą udział ludzie w różnym wieku, bo za-
równo dzieci jak i młodzież oraz dorośli – dodał. 
W czasie imprezy uczestnicy posypywali się koloro-
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wymi proszkami przy dźwiękach dyskotekowej muzy-
ki. Co pół godziny na znak DJ-a wspólnie wyrzucali 
w powietrze proszki w różnych kolorach, które prze-
mieniły tłum pod sceną w kolorową tęczę. – Chcieli-
śmy przyjść na Holi Festival już w zeszłym roku, ale 
nie udało nam się to, więc teraz jesteśmy i bardzo nam 
się podoba. Myślę, że to fajna impreza, w której może 
uczestniczyć cała rodzina – powiedziała Agnieszka 
Domańska, która na Holi Festival wybrała się z mę-
żem i dwójką dzieci.  Agnieszka Lewko

Piknik pełen powietrznych atrakcji
AerOpiKNiK

Wiele niespodzianek czekało na uczestników aeropikniku z udziałem lotniczej ekspedycji 
Historycznej, który odbył się w sobotę (7.07) na plantach w Bykowinie przy ul. Górnoślą-
skiej. 
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– Bardzo chcieliśmy zobaczyć z bliska prawdziwy 
balon i to nas przyciągnęło. To fajna impreza z różnymi 
atrakcjami. Chcielibyśmy też polecieć balonem, ale 
przyznam szczerze, że trochę się boimy – powiedziała 
Anna Schulz ze Świętochłowic. 

Podczas aeropikniku odbyła się m.in.: prezentacja 
szybowca Foka 4, konkurs lotów modeli szybowców, 
prezentacja makiet samolotów i filmów lotniczych oraz 
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latawców, a także konkursy i animacje dla dzieci. – Zo-
baczyliśmy informację o tym pikniku i stwierdziliśmy, 
że się na niego wybierzemy. Jesteśmy zadowoleni, bo 
przygotowano atrakcje zarówno dla starszych, jak  
i nieco młodszych. Można też było podziwiać modele 
szybowców i maszyn, które widzi się czasem z daleka na 
niebie – powiedziała Agata Żelezik z Kochłowic. 

Agnieszka Lewko
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Obecnie ulica Mazurska w części ma 
nawierzchnię bitumiczną, a następnie 
tłuczniową. – W ramach inwestycji zo-
stanie wymieniona nawierzchnia na 
całej szerokości jezdni, a także wybu-
dowany nowy odcinek drogi w kierun-
ku ul. Piwnej – informuje Sławomir 
Drożdżał z Wydziału Dróg i Mostów 
UM. – Zadanie obejmuje również bu-
dowę jednostronnego chodnika, prze-
budowę zjazdów do posesji oraz budo-
wę kanalizacji deszczowej i oświetlenia 
ulicznego – dodaje.

Całkowita długość przebudowywane-
go odcinka wyniesie 729 metrów. Za-
równo jezdnia jak i chodnik wykonane 
zostaną z kostki brukowej. Kanalizacja 
deszczowa powstanie razem ze zbiorni-
kiem retencyjnym o powierzchni 
0,41 ha. Z kolei oświetlenie składało się 
będzie z 27 słupów z oprawami LED. 
Koszt zadania wyniesie 2,57 mln zł, a wy-

Ulica Mazurska zostanie rozbudowana

Wkrótce rozpocznie się rozbudowa ulicy Mazurskiej w Rudzie Śląskiej-Halembie. Plac budowy został już przekazany 
wykonawcy. Inwestycja warta ponad 2,5 mln zł obejmuje budowę drogi z kostki brukowej, odwodnienia i oświetlenia. 
– Systematycznie utwardzamy drogi gruntowe w mieście. W tym roku w budżecie na ten cel zarezerwowaliśmy ponad 
9 mln zł – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Inwestycje planujemy kompleksowo, dlatego oprócz nawierzchni obejmują 
one również chodniki, ścieżki rowerowe czy oświetlenie – dodaje.

konawca na jego realizację ma pół roku.
W sierpniu powinna rozpocząć się 

przebudowa ulicy Reja. To również 
droga gruntowa, która po modernizacji 
będzie miała nawierzchnię z kostki be-
tonowej. Zadanie obejmie również bu-
dowę chodnika, odwodnienia w postaci 
przepustu i kanalizacji deszczowej oraz 
oświetlenia typu LED. Inwestycja bę-
dzie kosztować prawie 1,8 mln zł. Mia-
sto pozyskało na nią dofi nansowanie ze 
środków rządowych, które przy okre-
ślonej we wniosku wartości zadania 
w wysokości 2,1 mln zł miało wynosić 
1,7 mln zł, jednak wobec osiągniętej 
w przetargu wspomnianej ceny prawie 
1,8 mln zł zmniejszy się odpowiednio 
do 80% kosztów kwalifi kowanych.

Przypomnijmy, że w maju br. zakoń-
czyła się modernizacja ul. Zjednocze-
nia w dzielnicy Kochłowice. Ulica ta 
miała wcześniej częściowo nawierzch-
nię z kostki brukowej, obecnie taka na-

wierzchnia jest już na całej jej długo-
ści. Modernizacji nawierzchni towa-
rzyszyła budowa kanalizacji deszczo-
wej, obejmująca podziemny zbiornik 
retencyjny. Z kolei wzdłuż całej ulicy 
Zjednoczenia wybudowany został 
chodnik i ścieżka rowerowa. Również 
na całej długości ulicy powstało oświe-
tlenie zasilane siecią ziemną, obejmu-
jące 20 słupów aluminiowych z opra-
wami typu LED.

W tegorocznym budżecie zarezer-
wowano środki na dokumentację pro-
jektową dla budowy dróg dojazdowych 
do zbytych nieruchomości w rejonie 
ulic: Świętochłowickiej, Akacjowej, 
Leszczynowej, Górnej, Kaszubskiej, 
Noblistów Śląskich, Malinowej, Wi-
reckiej, Przyjaznej, Pelagii Kwapuliń-
skiej i Jeżynowej. Opracowywana jest 
także dokumentacja rozbudowy 
ul. Podlaskiej.

 WG

wzdłuż ulicy przebiegają jedynie linie 
autobusowe. Rozpoczęcie przebudowy 
planowane jest na lata następne.

W budżecie Rudy Śląskiej na 2018 
rok na inwestycje zarezerwowano po-
nad 157,5 mln zł, w tym prawie 
79,5 mln zł na zadania drogowe. Naj-
ważniejsze wydatki w tym zakresie 
związane są z dalszą budową trasy N-S 
– ponad 41 mln zł. WG

– Te trzy zadania łączą się w plan 
usprawnienia układu komunikacyjne-
go kluczowego dla północnej części 
miasta – mówi prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Systematycznie inwestuje-
my w infrastrukturę drogową, wydatki 
na ten cel co roku są znaczącą pozycją 
w budżecie miasta. Na inwestycje dro-
gowe w 2018 roku zaplanowaliśmy 
prawie 79,5 mln zł – dodaje.

Ulica Piastowska prowadzi do gra-
nicy miasta z Bytomiem. – Moderni-
zacja tej ulicy będzie kosztować pra-
wie 27 mln zł – mówi wiceprezydent 
Krzysztof Mejer. – Na odcinku prawie 
2 kilometrów wymieniona zostanie na-
wierzchnia, powstanie nowy most nad 
rzeką Bytomką, chodniki, ścieżki ro-
werowe, zatoki autobusowe i postojo-
we, oświetlenie LED oraz zbiorniki 
retencyjne. Wykonana zostanie kanali-
zacja deszczowa i sanitarna, przebu-
dowana zostanie sieć wodociągowa, 
gazowa i teletechniczna oraz linia 
energetyczna, a także zlikwidowane 
zostanie torowisko po dawnej linii 
tramwajowej nr 18 – wylicza.

11 lipca zostanie przekazany plac 
budowy. Wykonawca na realizację za-
dania ma 20 miesięcy. Na część inwe-
stycji, która dotyczy budowy nowego 

Ruda będzie lepiej skomunikowana

Ruszają dwie duże inwestycje drogowe w Rudzie Śląskiej. W ostatnich dniach podpisane zostały umowy na przebudowę ulicy Piastowskiej oraz na budowę 
ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego. Oba zadania, zlokalizowane w dzielnicy Ruda, będą łącznie kosztować ponad 34 mln zł. 
W dalszej perspektywie miasto przebuduje również ulicę Wolności.

mostu nad Bytomką, Ruda Śląska 
otrzymała dofi nansowanie z budżetu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii z tegorocznej puli Metropolital-
nego Funduszu Solidarności w kwocie 
1,8 mln zł.

W centrum dzielnicy Ruda ul. Pia-
stowska łączy się z ul. Wolności, która 
biegnie dalej na południe do ul. Za-
brzańskiej. Na skrzyżowaniu tej ulicy 
z ulicami Magazynową i Brańskiego 
powstanie w tym roku rondo. – Dzięki 
tej inwestycji zwiększy się bezpieczeń-
stwo i płynność ruchu na tym skrzyżo-
waniu – mówi Sławomir Drożdżał 
z Wydziału Dróg i Mostów UM. – Za-
danie obejmuje wykonanie nawierzch-
ni jezdni z betonu asfaltowego, chod-
nika i ścieżki rowerowej z kostki beto-
nowej, zatoki autobusowej z kostki 
granitowej i miejsc postojowych z płyt 
ażurowych, budowę kanalizacji desz-
czowej i oświetlenia ulicznego, a także 
rozbiórkę nieużywanego już torowiska 
tramwajowego – informuje.

W ramach inwestycji wybudowane 
zostanie też oświetlenie drogowe 
ulicy Brańskiego od ronda do skrzyżo-
wania z ulicą Narcyzów oraz doświe-
tlenie przejścia dla pieszych przy 
ul. Wolności. Samo rondo będzie typu 

turbinowego – kierowcy wjeżdżający 
z ul. Magazynowej i od południowej 
strony z ul. Wolności przed wjazdem 
na rondo będą wybierali jeden 
z dwóch pasów ruchu zgodnie z plano-
wanym kierunkiem wyjazdu. Koszt 
zadania to ponad 7,8 mln zł. Plac bu-
dowy został przekazany w ubiegły po-
niedziałek, rondo ma powstać do koń-
ca listopada br.

Trwa opracowywanie dokumentacji 
projektowej kompleksowej przebudowy 
ulicy Wolności. To droga powiatowa 
o długości 1,7 km, pełniąca ważną rolę 
w układzie drogowym miasta jako łącz-
nik centrum dzielnicy Ruda z drogami 
wojewódzkimi nr 925 i 902 (Drogowa 
Trasa Średnicowa). Do 14 lutego 2015 r. 
w ciągu ulicy Wolności przebiegała jed-
notorowa linia tramwajowa, obecnie 

W tym miejscu jeszcze w tym roku powstanie rondo turbinowe.

Na ulicy Mazurskiej powstanie jezdnia i chodnik 
z kostki brukowej, odwodnienie i oświetlenie.
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Wiaty zostaną wykonane na wzór 
ubiegłorocznej inwestycji. Będą miały 
ponad 5 metrów długości. Szyby wyko-
nane zostaną ze szkła hartowanego, na 
bocznych znajdzie się logo Rudy Ślą-
skiej, a tylna będzie powierzchnią dla 
grafik, przedstawiających charaktery-
styczne miejsca naszego miasta. Wiaty 
będą podświetlone.

– Na czterech przystankach, podob-
nie jak to miało miejsce w ubiegłym ro-
ku, pojawią się grafiki nawiązujące do 
znanych obiektów z terenu Rudy Ślą-
skiej. I tak np. przy ul. Chorzowskiej, 
obok kina Patria, będzie można zoba-
czyć charakterystyczną zabudowę osie-
dla Kaufhaus, zaś na jednym z dwóch 

Realizowany przez Biuro Miejskie-
go Konserwatora Zabytków projekt 
oparto na dokładnej inwentaryzacji 
wybranych budynków metodą skanin-
gu laserowego 3D. Dla każdego obiek-
tu pozyskano tzw. chmurę punktów 
tworzącą trójwymiarowy kolorowy 
model skanowanego obiektu. Dzięki 
temu internauta w prosty sposób może 
zwiedzić wybrany zabytek, korzysta-
jąc ze strony www.wirtualnaruda.pl/
zakładka „Wirtualne zabytki Rudy Ślą-
skiej”. – Najtrudniejszy w realizacji 
okazał się Wielki Piec Huty Pokój.  
To bardzo skomplikowany obiekt.  
Do stworzenia wirtualnego spaceru 
niezbędne było wykonanie ponad 1100 
zdjęć. Ponadto duża część skanów la-
serowych wykonywana była z kilku-
dziesięciometrowych podnośników, 
ustawionych w pobliżu obiektu. Dużym 
wyzwaniem były także wieże kościelne 
– zdradza dr inż. arch. Łukasz Urbań-
czyk, miejski konserwator zabytków. 
– Powstałe w trakcie skanowania 
chmury punktów pokazują zarówno 
wnętrza obiektów, jak i ich elewacje 
zewnętrzne. Najwięcej czasu wyko-
nawcy poświęcili kościołom św. Waw-
rzyńca i św. Antoniego, Ścięcia św. Ja-
na Chrzciciela oraz Trójcy Przenaj-
świętszej. Każdy detal skanowanych 
budowli został wiernie odwzorowany 
– podkreśla miejski konserwator za-
bytków. 

Wszystkie opracowane obiekty 
można wirtualnie zwiedzić oraz zoba-
czyć ich model 3D. Dla każdego przy-
gotowana jest też specjalna animacja. 
– Przeprowadzony skaning udokumen-

Wirtualne zabytki 

Zwiedź 10 sakralnych perełek oraz Wielki Piec nie wychodząc z domu! Miasto właśnie zakończyło projekt „Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej”, który w ponad 
95 proc. został dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 
266 tys. zł. 

tował nam stan zachowania zabytków. 
Efekty tej pracy przysłużą się w przy-
szłości przy wykonywaniu inwentary-
zacji obiektów, pozwolą także na wy-
krycie uszkodzeń i nachyleń – mówi 
Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskie-
go Konserwatora Zabytków.

Projektem „Wirtualne zabytki Ru-
dy Śląskiej” objętych zostało 10 rudz-
kich świątyń oraz Wielki Piec Huty 
Pokój. Zeskanowanie i obróbka tech-
niczna wszystkich obiektów zajęło 
wykonawcy ponad 1,5 roku. Doku-
mentacja ostatniego z obiektów, ko-
ścioła pw. św. Michała Archanioła 
w Orzegowie, na stronie internetowej 
pojawiła się w czerwcu br. 

Wirtualny spacer można odbyć po 
kościołach:  pw. św. Marii Magdale-
ny, pw. św. Pawła Apostoła, pw. św. 
Wawrzyńca i Antoniego, pw. Trójcy 
Przenajświętszej, pw. Matki Bożej 
z Lourdes, pw. Matki Boskiej Różań-
cowej w Halembie, pw. Ścięcia  
św. Jana Chrzciciela, pw. św. Michała 
Archanioła, pw. Matki Bożej Różań-
cowej w Rudzie oraz ewangelickim 
kościele Odkupiciela w Wirku.

– Na liście znalazły się przede 
wszystkim kościoły, jako obiekty o wy-
różniających się wartościach archi-
tektonicznych. W ramach opracowa-
nych spacerów 3D możliwe jest zwie-
dzanie niedostępnych na co dzień 
fragmentów budowli takich jak  
np. kościelne wieże – tłumaczy Marta 
Lip-Kornatka.

Największą powierzchnię dyskową 
zajął kościół św. Wawrzyńca i św. An-
toniego. Rozmiar prezentowanych pli-

Nowe wiaty na mieście

Kolejne rudzkie przystanki niebawem doczekają się wymiany wiat. Nowe zadaszenia 
powstaną w ośmiu miejscach, m.in. na przystankach „Godula Plac Niepodległości” oraz 
„Chebzie Rondo”. 

przystanków „Chebzie Rondo” pojawi 
się wizerunek jednego z zabytkowych 
domów mieszkalnych przy ul. Szafran-
ka – zapowiada Piotr Janik, naczelnik 
Wydziału Inwestycji UM. – Odbiór 
zrealizowanej inwestycji planowany 
jest jesienią tego roku – dodaje. Tego-
roczna inwestycja kosztowała będzie 
miasto ponad 300 tys. zł.

Przypomnijmy, że pierwsze wiaty 
nowego typu stanęły w Rudzie Ślą-
skiej w 2017 roku. Nowych wersji za-
daszeń doczekały się następujące 
przystanki: „Nowy Bytom Urząd Mia-
sta” przy ul. Niedurnego (kierunek Wi-
rek), „Ruda Południowa” przy ul. Za-
brzańskiej (kierunek Zabrze), „Ruda 

Południowa” przy ul. Wolności (kieru-
nek Godula), „Godula Plac Niepodle-
głości” (kierunek Bytom), „Halemba 
Park Wodny” przy ul. Kłodnickiej 
(w  obydwu kierunkach), „Bykowina 
Grzegorzka” przy ul. Górnośląskiej 
oraz „Kochłowice Rynek” przy  
ul. Oświęcimskiej (kierunek Katowice).

Na terenie Rudy Śląskiej zlokalizo-
wane są 223 przystanki autobusowe. 
155 przystanków wyposażonych jest 
w wiaty, w tym 145 wiat jest własno-
ścią miasta, a pozostałe to wiatokioski.  
Przystanków tramwajowych jest 41. 
14 z nich wyposażonych jest w wiaty, 
które są własnością spółki Tramwaje 
Śląskie S.A.  DR

ków dotyczących tej świątyni wyniósł 
44,47 GB. Najczęściej odwiedzanym 
przez internautów obiektem jest zaś 
Wielki Piec Huty Pokój. Od początku 
trwania projektu do czerwca br. stronę 
odwiedzono ponad 12 000 razy.

Wartość projektu „Wirtualne zabyt-
ki Rudy Śląskiej” to 266 198, 45 zł. 
Miasto pozyskało na ten cel dofinan-
sowanie w ramach Działania  
2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych 
usług publicznych Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 w wyso-
kości 224 937,69 zł. Ponadto, kwotą 
30 022,94 zł przedsięwzięcie wsparło 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. DR

Do stworzenia wirtualnego spaceru po Wielkim Piecu niezbędne było wykonanie ponad 1100 zdjęć.

W mieście zostanie postawionych nowych 8 wiat przystankowych. 
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W poniedziałek (2.07) w Miejskim Cen-
trum Kultury im. Henryka Bisty w Nowym 
Bytomiu rozpoczął się pierwszy turnus Wa-
kacyjnej Akademii Artystycznej. Dzieci 
wzięły udział w warsztatach „Robokids”, 
gdzie poznały tajniki konstruowania robo-
tów sterowanych za pomocą tabletów 
z klocków LEGO Mindstorm, a także 
w warsztatach dziennikarskich oraz teatral-
nych. Dzieci, które na początku wakacji nie 
zdążyły skorzystać z propozycji MCK-u, 
mogą to zrobić pod koniec sierpnia. Drugi 
turnus Wakacyjnej Akademii Artystycznej 
rozpocznie się bowiem 20 sierpnia. 

Wakacje nie muszą być nudne!
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Zajęcia artystyczne, warsztaty, gry i zabawy, wyjścia do kina, na basen, a także wycieczki w ciekawe miejsca – to tylko 
niektóre atrakcje, jakie specjalnie z myślą o dzieciakach przygotowały miejskie ośrodki kultury.
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Z kolei 345 uczestników półkolonii 
w In-nYm Domu Kultury w Kochłowicach 
przeniosło się na Dziki Zachód. Na dzieci 
czekały wyjścia do kina, na basen, wyjazdy 
do parków rozrywki (m.in. Energylandii  
i Legendii), wizyty w wioskach indiańskich 
oraz dwudniowy biwak pod namiotami 
w Ośrodku Harcerskim w Kuźnicy. Dwa 
turnusy już za nami, a przed nami jeszcze 
trzy. Magię kina można było poczuć z kolei 
podczas Warsztatów Filmowych Silesia 
Móvie Film, które odbyły się 3 i 4 lipca 
w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej-Biel-
szowicach. O najmłodszych mieszkańcach 

Dzięki półkoloniom w In-nYm Domu Kultury  
dzieci przeniosły się na Dziki Zachód. 

Warsztaty „Robokids” dostarczyły  
dzieciakom wiele radości.
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W „Akcji Lato” w Młodzieżowym  
Domu Kultury uczestniczyło około 30 osób. 

naszego miasta nie zapomniała także Miej-
ska Biblioteka Publiczna, która przygoto-
wała w poszczególnych filiach wiele zajęć 
literackich, plastycznych, a także gry i za-
bawy. Na nudę nie mogły narzekać również 
dzieci, które uczestniczyły w tygodniowych 
zajęciach pod hasłem „Lato, lato, lato cze-
ka”, zorganizowanych przez Młodzieżowy 
Dom Kultury w Rudzie. Program półkolo-
nii, które odbyły się w pierwszym tygodniu 
wakacji, był bogaty m.in. w wycieczki, gry 
i zabawy zespołowe, konkursy, warsztaty 
muzyczne oraz zajęcia plastyczne.

    Agnieszka Lewko
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Podczas zajęć w MCK-u dzieci  
m.in. tworzyły scenografię.

Podczas każdego spotkania  
będzie czekać wiele atrakcji.

Gry, zabawy, animacje, porady, warszta-
ty i pyszne menu to atrakcje, które z myślą 
o rudzianach spędzających wakacje w mie-
ście, przygotowało Miejskie Centrum Kul-
tury im. H. Bisty. W sobotę (7.07) w ogro-
dzie MCK-u odbyło się pierwsze śniadanie 
w ramach cyklu „Ogrody śniadaniowe”

Główną atrakcją było oczywiście śniada-
nie w plenerze spędzone w rodzinnym to-
warzystwie. – W codziennym, zabieganym 
życiu mamy niewiele czasu, żeby posiedzieć 
przy wspólnym śniadaniu, porozmawiać 
i po prostu spędzić razem czas. Nasze 
„Ogrody śniadaniowe” właśnie to umożli-
wiają. Po pysznym śniadaniu przyszedł 
czas na wspólną zabawę i moc atrakcji 
– podsumowała Anna Roszczyk z MCK-u.

Następne spotkania zaplanowane są na 
kolejne soboty: 14, 21 oraz 28 lipca w go-
dzinach od 11 do 13.  AL

Śniadania  
w ogrodzie

– Mówisz, że Twoja płyta to spełnienie ma-
rzeń. Jak doszło do jej wydania?

– Właśnie teraz spełniłam swoje marzenie 
z dzieciństwa. Od zawsze chciałam śpiewać na 
scenie i to mi się udało. Duża w tym zasługa mo-
jego męża, dzięki któremu nagrałam pierwszy 
utwór, ale o płycie wówczas nie myślałam. Tak 
naprawdę nie myślałam o tym nawet wówczas, 
jak zaczęłam nagrywać kolejne piosenki w studiu 
Andrzeja Skaźnika. Współpraca z Andrzejem da-
ła mi jednak do myślenia i tak zaczęła się ta dłuż-
sza przygoda. 

– To właśnie Andrzej Skaźnik namówił Cię 
do stworzenia całej płyty? 

– Dokładnie. Napisałam słowa, do których on 
stworzył kompozycje. Potem już pozostało tylko 
nagranie utworów i tytuł. Długo nad nim myśla-
łam, ale w końcu stwierdziłam, że to właśnie on 
musi odzwierciedlać moją osobę, zdecydowałam 
się więc na tytuł „Kocham podróże”. Bo tak wła-
śnie jest. Kocham podróże i to z nich czerpię 
energię, by pisać teksty do moich utworów. Cie-
szę się też, że ta moja muzyczna podróż może 
trwać, bo właśnie na scenie odnajduję się najle-
piej. 

– Zawsze lubiłaś śląską muzykę. Wcześniej 
pojawiałaś się wśród publiczności. Teraz jesteś 
po drugiej stronie. Jak się w tym odnajdujesz? 

„wiaDomości RUDZKie GRaJĄ Po śLĄSKU”

Rudzianka spełnia swoje marzenia 
w ramach cyklu „wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy 
z Bogusławą Piechurą, rudzianką, która właśnie wydała swoją debiutancką 
płytę pt. „Kocham podróże”.

Bogusława Piechura kilka lat temu pojawiła 
się na śląskiej scenie muzycznej.
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– Trochę rzeczywiście się zmieniło. Może je-
stem bardziej rozpoznawalna. Ludzie proszą mnie 
o zdjęcia ze mną, czy autografy, ale poza tym ży-
cie toczy się dalej i jestem taką samą Bogusią, 
jaką byłam wcześniej. Na estradzie czuję się jak 
ryba w  wodzie. Kiedy ktoś zadaje mi pytanie, czy 
mam tremę, to odpowiadam, że nie. Urodziłam 
się po to, by śpiewać dla publiczności. Wtedy je-
stem najszczęśliwszą osobą na świecie.  

 Arkadiusz Wieczorek

mcK
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 
lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Słonecznej 

z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 27.06.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

1. Przedmiotem zbycia w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Słonecznej, obręb Bielszowice, k.m. 6, zapisanych w księdze 
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW Gl1S/00003764/2, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 
geodezyjnym 1306/972 o powierzchni 786 m2, użytki: R-V, Ł-V.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka nr 1306/972 stano-
wi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszka-
niową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MM2.

Zbywana nieruchomość o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i wie-
lorodzinnej, porośnięta drzewami i krzewami. działka posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Słonecznej. W celu budowy 
zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału dróg i Mostów tut. 
Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych ( t.j. dz. U. z 2017 r., 
poz. 2222 ze zm.) obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy 
Słonecznej.

 
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 68.000,00 zł.

Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z po-

datkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być 
aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym za-
mkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania 
umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.08.2018 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogło-
szeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 7.08.2018 r. dokonają 
wpłaty wadium w wysokości : 3.400,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Słoneczna” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu 
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 
8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji Przetargowej wymagane doku-
menty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od 
dnia 11.07.2018 r. do dnia 1.08.2018 r., na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 
Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) czterech 

wykazów niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 

położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Piernikarczyka, zapisanych na karcie 

mapy 4, obręb Bielszowice, oznaczonych 
numerami geodezyjnymi jak niżej, które zostaną 
oddane w drodze przetargu nieograniczonego 

w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 

z przeznaczeniem pod budowę  
budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 

4111/338 o powierzchni 651 m• 2, kW Gl1S/00006865/1, 
cena nieruchomości (netto) wynosi 103.000,00 zł,

4112/338 o powierzchni 809 m• 2, kW Gl1S/00006865/1, 
cena nieruchomości (netto) wynosi 127.000,00 zł,

4113/338 o powierzchni 809 m• 2, kW Gl1S/00006865/1, 
cena nieruchomości (netto) wynosi 127.000,00 zł,

4114/338 o powierzchni 809 m• 2, kW Gl1S/00006865/1, 
cena nieruchomości (netto) wynosi 127.000,00 zł.

PREZYdENT MIASTA
RUdA ŚlĄSkA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska oraz o zamieszczeniu na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności 

Gminy Ruda Śląska o oznaczeniach geodezyjnych:         

działka nr 4211/67 o powierzchni 1443 m• 2, 
zapisana na karcie mapy 2 w obrębie kochłowice, 

działka nr 4213/72 o powierzchni 411 m• 2, zapisana 
na karcie mapy 2 w obrębie kochłowice,

położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. krańcowej, 
które zostaną zbyte w drodze bezprzetargowej 

na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych, stanowiących własność 

oraz przedmiot użytkowania wieczystego 
Parku Pamięci Sp. z o.o.

WAŻNE D
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PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy  Rodzinie, Przyjaciołom,
Sąsiadom i Znajomym, którzy uczcili 

Jego Pamięć i złożyli wyrazy współczucia
oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej

artysty malarza

Mieczysława Wilczek

Żona i Synowie z rodzinami
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PREZydENt MIAStA 
RudA ŚląSkA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta 
wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach 

mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska:
– ul. Ignacego Nowaka 5/1
– ul. Międzyblokowa 20/7

– ul. Joanny 15/36
– ul. Jana Gierałtowskiego 3B/1

stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, 
a przeznaczonych do sprzedaży  

w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

PREZydENt MIAStA 
RudA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 
11.07.2018 r. do dnia 1.08.2018 r. na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro obok pokoju 

222) wykazu nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 
118012 m2 położonych w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu 

przy ulicy gen. Hallera, obejmujących stanowiące całość 
gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
394/314 o powierzchni 34875 m• 2 kW nr Gl1S/00012696/0
395/314 o powierzchni 48720 m• 2 kW nr Gl1S/00012696/0
396/328 o powierzchni 31363 m• 2 kW nr Gl1S/00012697/7
397/328 o powierzchni 2676 m• 2 kW nr Gl1S/00012697/7
398/328 o powierzchni 378 m• 2 kW nr Gl1S/00012697/7

własności Gminy Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 

 planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Cena wywoławcza (netto)  

do przetargu wynosi 9.348.000, 00 zł.

PREZydENt MIAStA 
RudA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta wykazu lokalu mieszkalnego 

usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Chorzowska 6A/4,

stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska 
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz najemcy.
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UsłUgi

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

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Łazienka dla osoby niepełnosprawnej. Re-
monty mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 
513-981-778.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicer-
ki. Tel. 512-120-119.

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

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

 Szybka gotówka z dostawą do domu, na-
tychmiastowa decyzja, błyskawiczna wypłata, 
tel. 32 348-61-68, 504-819-404. Pośrednik CDF 
S.C. Firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

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

 Krycie papą termozgrzewalną, rynny itp. 
Faktura VAT. Tanio i solidnie. Tel. 512-549-097.

 „Złota rączka” – kompleksowe profesjonal-
ne remonty łazienek, panele, instalacje c.o. Tel. 
784-699-569.

 Pranie tapicerki meblowej,samochodowej, 
dywanów, wykładzin. Doskonałe środki, odpla-
miacze, neutralizatory zapachów. Solidnie i 
szybko. Tel. 519-639-121.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykła-
dzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

 Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 
503-574-985.

 Pranie tapicerki meblowej, wykładzin i dy-
wanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.

 Istalacje wod.-kan., c.o., tel. 797-599-031.

NierUChomośCi
 

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, 
gotówka. Tel. 668-591-916.

 Sprzedam kawalerki, dwupokojowe, trzypo-
kojowe Halemba, Wirek, Bykowina, Kochłowi-
ce, tel. 793-017-323,  www.lokator.nierucho-
mosci.pl.

 Tanie mieszkania Zabrze, Ruda Śl. infor-
macje www.posesja.rsl.pl. Tel. 668-845-
818.

 Atrakcyjne domy szeregowe:
    WIREK ul. Jankowskiego 107 m2 cena 

310.000 zł. GODULA os. Paryż od 125 m2 cena 
od 335.000 zł. HALEMBA  

ul. Solidarności od 89 m2 cena od 290 000 zł. 
Pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny.  

www.nieruchomoscigabriel.pl  
tel. 691 523 055

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. 
TEL. 501-239-405, ANEL.

 Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam, 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, dwupokojowe, 37 m2, 97 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kochłowice, dom, 186 m2, 420 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, dom, 210 m2, 465 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Sprzedam mieszkanie 46 m2 w Zabrzu przy 
ul. de Gaulle’a 74, cena 125 tys. Tel. 601-934-
091, 32 244-30-79.

 Sprzedam działkę budowlaną, 541 m2, Ko-
chłowice (rynek). Kontakt SMS (0049) 17 683-
616-182.

 Mieszkania do wynajęcia, Wirek stare bu-
downictwo. Tel. 692-765-153 po 15.00.

 Wynajmę mieszkanie Halemba 2 pokoje. 
Tel. 660-961-589.

 Do wynajęcia w pełni umeblowana kawa-
lerka – Godula. Tel. 503-604-848.  

moToryzaCja

 skup samochodów. Płacimy najwięcej, do-
jazd do klienta. Tel. 792-155-155.

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

 
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, 

skup samochodów wszystkich marek, całych, 
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-
634, 502-865-808.

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

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najle-
piej. 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 wszystkich samochodów! Recykling 
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 
od 0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA AKUMU-
LATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 
502-097-300. Ruda Śląska - Chebzie ul. Kokotek 
52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PraCa

 Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pra-
cowników budowlanych doświadczenie min 
2 lata, brygadzistę z prawem jazdy kat. B, tel. 
601-504-030 w godz. 7-16, 32 242-24-11.

 Pracownicę/ka biurowego do firmy gastro-
nomicznej na terenie Rudy Śląskiej – zatrudnię. 
Wymagana: biegła znajomość komputera, pra-
wo jazdy. Pełny etat. Kontakt: biuro.akademia-
smaku@onet.pl, tel. 668-447-128.

 Cukiernia Vertigo przyjmie do pracy 
CUKierNiKa  lub  PomoC CUKierNiKa. 
Tel. 515-262-173.

 Zatrudnię krawcową/szwaczkę – Halem-
ba!!! Stała praca, dobre warunki. Tel. 608-100-
944.

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodziel-
nych pracowników ogólnobudowlanych (wy-
kończenia), elektryków z uprawnieniami, insta-
latorów wod-kan oraz kierownika robót. Prawo 
jazdy mile widziane. Kontakt, tel.  32 740-91-
63, 604-908-300.

 Przyjmiemy pracowników budowlanych. 
Tel. 888-544-700.

 Zatrudnię panią – wykształcenie średnie lub 
wyższe wiek ok 30 lat do pracy w biurze w za-
kładzie pogrzebowym Hofman. CV ze zdjęciem 
proszę przesłać na adres biuro@hofman-dom-
pogrzebowy.pl.

różNe

 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

KUPIĘ AKCJE 
 HUTY POKÓJ S.A.

ZAKŁADÓW AZOTOWYCH CHORZÓW S.A.
ORAZ PRAWA DO AKCJI BYŁEJ KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

I KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A.
JEŻELI BYŁEŚ PRACOWNIKIEM KTÓREJŚ Z KOPALŃ ZADZWOŃ!

TEL. 510-806-072 | 519-700-062
NAJWYŻSZE CENY | POKRYWAMY KOSZTY NOTARIALNE | GOTÓWKA OD RĘKI

zaPraszamy do saloNU  Alex  
(C.h. domiNo – pasaż dolny),  

oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafinowe • 
modne w tym okresie opalanie natryskowe.•  
dla stałych klientów oferujemy różne 
promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny.  

Tel. 32 700-70-78

rUdzKa sPółdzielNia 
mieszKaNiowa

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

ogłasza ii przetarg nieograniczony ofertowy 
na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania 

gruntu położonego w rudzie śl. 5  
przy ul. szpaków pow. 718,00 m2   

działka: nr 678/505, Kw gl1s/ 00022565/6

Warunki uczestniczenia w przetargu oraz szczegółowych informa-
cji udziela Dział Techniczny pokój 314 telefon 32 248-24-11 wew. 
231.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert 
oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

rUdzKa sPółdzielNia 
mieszKaNiowa

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

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,  
że posiada do wynajęcia „od zaraz” 

wymienione w wykazie lokale użytkowe + boksy 
handlowe + dzierżawa terenu

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl 
oraz tel. 032 248-24-11 wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-
Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.
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Trasa „Nightskatingu” rozpoczęła się i zakończyła na rynku w Nowym Bytomiu. 
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Zgoda tuż poza podium w Chorwacji
PIŁkA ręcZNA 

Lipcowy „Bieg Wiewiórki” w promieniach słońca
BIEG wIEwIórkI

Zapaleni biegacze i miłośnicy nordic walking znowu 
pobiegli z wiewiórką. W sobotę (7.07) w promieniach 
lipcowego słońca odbył się już szósty „Bieg Wiewiór-
ki”, którego trasa tradycyjnie przebiegała przez ha-
lembski las i w którym wzięło udział kilkuset starszych 
i młodszych biegaczy. 

– W tym roku już po raz szósty spotykamy się na 
„Biegu Wiewiórki”. Pomimo tego, że są wakacje to tyle 
osób chce biegać w pięknych halembskich lasach, co 
bardzo nas cieszy – podkreślił Michał Pierończyk, wi-
ceprezydent Rudy Śląskiej. 

Celem „Biegu Wiewiórki” jest przede wszystkim re-
kreacja i zabawa, a przy okazji nauczenie najmłodszych 
postawy aktywnego spędzania czasu. – Chcielibyśmy, 
aby to wydarzenie miało zawsze charakter rodzinny. 
Warto na kilka godzin zmobilizować się i wspólnie 
z dziećmi przyjechać do Halemby – zachęca Aleksandra 
Poloczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. 

Uczestnicy „Biegu Wiewiórki” jak zawsze rozpo-
częli  sportową rywalizację na bieżni Szkoły Podstawo-
wej Sportowej nr 15 w Halembie i rywalizowali na 
pętli o długości 4,2 km, którą mogli pokonać od jedne-
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go do pięciu razy. Na tej samej trasie swoje siły spraw-
dzili też miłośnicy nordic walking, dla których maksy-
malny dystans to 12,6 km. Na dzieci i młodzież czekała  
rywalizacja na dystansie 1 km..

Zapisy do biegu prowadzone są internetowo. 
W przypadku wcześniejszego zgłoszenia online opłata 
za bieg główny oraz nordic walking wynosi 15 zł. Oso-
by zapisujące się na miejscu, w dniu imprezy, płacą 25 
zł, a dzieci 5 zł. Kolejne biegi w tym roku odbędą się: 
4.08, 8.09, 6.10 i 3.11.

Na rolkach przez Rudę Śląską
NIGhtSkAtING

Miłośnicy jazdy na rolkach przejechali przez miasto. 
W czwartek (5.07) w Rudzie Śląskiej odbył się „Night-
skating”, czyli wieczorny przejazd starszych i młod-
szych rudzian z rynku w Nowym Bytomiu na Burloch 
Arenę w Orzegowie. W sumie rolkarze pokonali 12 
km. – W latach ubiegłych rudzcy fani rolkarstwa poka-
zali, że lubią i potrafią jeździć na rolkach, stawiając się 
liczną grupą na starcie imprezy, bo nightskating to ini-
cjatywa, której celem jest rekreacja i wychowanie przez 
sport oraz integracja różnych grup społecznych i wie-
kowych, a przede wszystkim dobra zabawa – zaznaczył 
Paweł Komosa, organizator wydarzenia. 

Tegoroczna trasa, z którą musieli zmierzyć się 
rolkarze, była trudna i wymagająca, a poprowadzo-
na została przez Nowy Bytom, Godulę, Rudę i Orze-
gów. Wszystko rozpoczęło się i zakończyło na ryn-
ku w Nowym Bytomiu. Zawodnicy przejechali uli-
cami: Niedurnego, Goduli, Asfaltową, Chorzowską, 
Pawła, Starą, Joanny, Hlonda i Grunwaldzką. Póź-
niej dotarli na Burloch, gdzie zrobili sobie krótką 
przerwę. Następnie wjechali na ulicę Grunwaldzką, 
później na ul. Hlonda, Orzegowską, Matejki, Pia-
stowską, Wolności, 1 Maja, Czarnoleśną i Niedurne-
go. 

Młodziczki KS Zgody Ruda Śląska (rocznik 2004) 
sprawdziły swoje siły w Chorwacji. Młode rudzianki 
pojechały na XXI Międzynarodowy Turniej Piłki 
Ręcznej Makarska Cup i zajęły miejsce tuż poza po-
dium. 

– Do zawodów w tej kategorii wiekowej zostało 
zgłoszonych 19 zespołów podzielonych na cztery gru-
py. Po rozegraniu gier eliminacyjnych dziewczęta ze 
Zgody awansowały do gier ćwierćfinałowych. Zwycię-
stwo z norweskim zespołem KFUM Stavanger spowo-
dowało, że awansowaliśmy do najlepszej czwórki tur-
nieju – komentował Józef Szmatłoch, trener Zgody. 
– Niestety następne rywalki z Węgier oraz Chorwacji 
okazały się silniejszymi drużynami i tym samym nasze 
dziewczęta ukończyły turniej poza podium. Turniej 
w Makarskiej był na dobrym poziomie sportowym. 
Dziewczęta Zgody mogły poznać inne style gry, co na 
pewno będzie procentowało w czasie rozgrywek w naj-
bliższym sezonie – dodał trener. 

Skład drużyny: Nikola Lessner, Justyna Gontarek, 
Oliwia Szewczyk, Wiktoria Pietryga, Martyna Hajda, 
Natalia Szydełko, Marta Bodzianowska, Natalia Gar-
dian, Oliwia Dera, Julia Wilczyńska, Dominika Madej, 
Magda Mynarek, Daria Sierant oraz Wiktoria Skiba. 
Trener: Józef Szmatłoch. 

Młode zawodniczki w turnieju w Chorwacji 
uplasowały się na 4. miejscu. 

 „Bieg Wiewiórki” to dobra okazja,  
żeby spędzić czas z rodziną. 

Po raz kolejny zawodnicy Slavii 
mogą pochwalić się ogólnopolskim sukcesem. 

Zapaśnicy na medal
ZAPASy 

Cztery medale wywalczyli zawodnicy ZKS-u Slavia 
Ruda Śląska podczas mistrzostw Polski w zapasach 
w stylu wolnym, tym razem w grupie seniorów, czyli 
najbardziej prestiżowej. Championat krajowy rozegra-
ny został w dniach 7-8 lipca w Teresinie na Mazow-
szu.

– Po raz trzeci z rzędu tytuł mistrzowski wywalczył 
Andrzej Sokalski, który tym razem rywalizował w kate-
gorii do 79 kg. Po rocznej przerwie na najwyższy sto-
pień podium wrócił Grzegorz Łabus, który po drama-
tycznym pojedynku w finale kategorii do 61 kg, pokonał  
zawodnika gospodarzy Viktara Shmuliai – tłumaczył 
Tomasz Garczyński, trener ZSK-u Slavia Ruda Śląska. 
– W pojedynku finałowym kategorii do 92 kg wystąpił 
Kamil Wojciechowski, musiał on jednak uznać wyż-
szość swego przeciwnika, którym był Zbigniew Bara-
nowski z AKS- u Białogard. Bez względu na to srebrny 
medal to doskonały wynik Kamila. Dużą niespodziankę 
sprawił natomiast Dawid Strzałka, najmłodszy z za-

wodników Slavii uczestniczących w mistrzostwach Pol-
ski. Po doskonałych pojedynkach Dawid wywalczył 
brązowy medal w kategorii do 70 kg – dodał. 

Co więcej, Adrian Drobina, Arkadiusz Orłowski 
i Adam Gryc zajęli wysoko punktowane piąte miejsca. 
Natomiast w klasyfikacji klubowej ZKS Slavia Ruda 
Śląska zajął drugie miejsce, ulegając jedynie ekipie go-
spodarzy, czyli LKS-owi Mazowsze Teresin.

PrEZyDENt MIAStA 
ruDA ŚLąSkA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieru-
chomości gruntowych które zostaną oddane w dzier-
żawę, najem, znajdujących się w rejonie ulic: Ignacego 
Paderewskiego – z przeznaczeniem na cele projektowe 
bez prawa zabudowy, Jagiełły – z przeznaczeniem pod 
prowadzoną działalność związaną z zapleczem gospo-
darstwa rolnego, kalinowej – z przeznaczeniem pod 
stację redukcyjno-pomiarową gazu, Piotra Niedurnego 
– pod istniejący ogródek gastronomiczny, Średniej – z 
przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy, 
rybnickiej – z przeznaczeniem pod istniejące uprawy 
rolnicze.

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 3/41
– ul. Antoniego Maya 7/3
stanowiących własność 

Gminy Miasta ruda Śląska a 
przeznaczonych do sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej na rzecz 

ich najemców.
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RUDA ŚLĄSKA (RUDA)
UL. MATEJKI 14

TEL.: 32 / 340 00 84, 797 027 212

RUDA ŚLĄSKA (WIREK)
UL. 1 MAJA 194

TEL.: 32 / 340 85 26, 797 027 226

RUDA ŚLĄSKA (HALEMBA)
UL. PIOTRA SKARGI 114A

TEL.: 32 / 242 40 95, 797 027 241
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