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POmAgAmy

Rudzianie dla rudzianina
Dawni�członkowie�Zespołu�Pieśni�i�Tańca�„Rudzianie”�kolejny�raz�
pomagają.�Tym�razem�zorganizowali�oni�zbiórkę�na�specjalistyczny�
wózek�dla�sześcioletniego�Pawła�Nantki,�który�cierpi�na�dziecięce�
porażenie�mózgowe�oraz�padaczkę�lekooporną.�

REKLAmA

– Długo znamy się z rodzicami Pawełka, 
bo byliśmy członkami ZPiT „Rudzianie”. 
Niedawno zadzwoniła do mnie mama Pa-
wełka i powiedziała, że mają duży problem, 
bo dziecko rośnie, chłopiec jest coraz cięż-
szy i dlatego muszą kupić dla niego spe-
cjalny wózek – tłumaczy Agata Długokęc-
ka, współorganizatorka zbiórki. – Okazało 
się, że kosztuje on 15 tysięcy złotych, z cze-
go 3 tysiące zł rodzice uzyskali z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, a 12 tys. zł trzeba 
było dołożyć. Dlatego postanowiliśmy 
zmobilizować siły i zorganizować publicz-
ną zrzutkę, która pomogłaby w zebraniu 
potrzebnych funduszy – dodała.

Przypomnijmy, że Pawełek urodził się 
zdrowy, ale w szpitalu doszło do zakaże-
nia agresywną bakterią, na skutek czego 
chłopiec przeszedł zapalenie opon rdze-
niowo-mózgowych, sepsę oraz wstrząs 
septyczny. Doszło też do zatrzymania ak-
cji serca. Niedotlenienie spowodowało 
duże uszkodzenia mózgu. Wszystko to 
sprawiło, że dziecko ma kilkadziesiąt na-
padów padaczkowych dziennie, źle widzi, 
nie potrafi siedzieć, nie mówi, ale wszyst-
ko rozumie. Jednak nie może komuniko-
wać się z otoczeniem. Specjalistyczna, 
wielokierunkowa i codzienna rehabilita-

cja dają na szczęście efekty, bo Paweł jest 
coraz silniejszy i próbuje sam siadać. – 
Chociaż Paweł do końca życia będzie nie-
pełnosprawny, to jego rodzice marzą 
o tym, żeby chłopiec potrafił siedzieć 
i o tym, chociaż prawdopodobnie to ma-
rzenie się nie spełni, żeby umiał chodzić 
– zaznaczyła Długokęcka. 

Jak widać, rudzianie potrafią pomagać 
– i to nie tylko ci związani z zespołem – bo 
pieniądze na specjalistyczny wózek udało 
się szybko zebrać. Wózek Kimba Neo 
umożliwi chłopcu spacery oraz bezpiecz-
ną podróż w aucie i w autobusie przed-
szkolnym. Zbiórka na portalu zrzutka.pl 
trwa jednak nadal, bo wszystkie pieniądze, 
jakie uda się uzbierać powyżej 12 tys. zł, 
zostaną przeznaczone na rehabilitację i le-
czenie Pawła. Koszt jego miesięcznego 
leczenia wynosi około 6 tysięcy zł.

Zbiórka na wózek to jednak nie jedyna 
akcja charytatywna przygotowana przez 
byłych członków ZPiT „Rudzianie”. 
W marcu br. zorganizowali oni koncert 
charytatywny w Miejskim Centrum Kul-
tury, podczas którego m.in. można było 
właśnie wspomóc leczenie Pawła Nant-
ki. 

 Agnieszka Lewko

Pożegnanie z parafią
KOściÓŁ

– To dla mnie wielka łaska, że mo-
głem przez tyle lat posługiwać w tej 
parafii i pracować na rzecz parafian. 
Jestem bardzo wdzięczny moim para-
fianom za te wszystkie lata, które z nimi 
spędziłem. Dziękuję Panu Bogu za to, 
że podołałem temu powierzonemu mi 
zadaniu – podkreślił ks. prałat Jerzy 
Lisczyk. – Odchodzę z poczuciem, że 
wypełniłem to, co miałem do wykona-
nia. Jednak teraz przyjmę jeszcze to, co 
przeznaczył dla mnie Pan Bóg i co zle-
ci mi kościół. Idę dalej służyć i broń 
Boże nie chcę być bezczynny – dodał. 

W imieniu obecnych na niedzielnej 
mszy św. przedstawicieli władz miasta, 
prezydent Grażyny Dziedzic oraz prze-
wodniczącego Rady Miasta Kazimie-
rza Myszura, podziękowanie na ręce 
prałata Lisczyka złożył wiceprezydent 
Krzysztof Mejer. – 29 lat to bardzo 
długo. Każdy z tutaj obecnych żywi ja-
kieś wspomnienie związane z księdzem 
proboszczem i pewnie długo jeszcze 
będzie miał je w swoim sercu. Nie po-
dejmę się próby podsumowania tych 
minionych lat, ale powiem krótko 
w imieniu władz Rudy Śląskiej. Bóg za-
płać – powiedział Krzysztof Mejer. 
– Bóg zapłać za prowadzenie tej wspól-
noty parafialnej, która nie jest wspól-
notą łatwą i nie mówię tego w nega-
tywnym znaczeniu. Ta wspólnota jest 
wymagająca, nieobojętna na losy pa-
rafii. Życzymy dużo sił, zdrowia i łask 
Bożych w realizacji jeszcze wielu za-
dań, jakie postawi przed księdzem Ko-
ściół Katolicki – dodał.

Ksiądz Jerzy Lisczyk urodził się 
w 1951 roku i pochodzi z parafii Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Ró-
żańca Świętego w Boronowie w diece-
zji gliwickiej. Natomiast proboszczem 

kochłowickiej parafii został w 1989 ro-
ku. Na emeryturze będzie pełnił posłu-
gę w Kapitule Katedralnej w Katowi-
cach, której w kwietniu br. został mia-
nowany zastępcą przewodniczącego. 
– Na początku swojej kapłańskiej drogi 
przez trzy lata byłem wikarym w ko-
chłowickim kościele, potem przez dzie-
sięć lat pracowałem w kurii w Katowi-
cach i później wróciłem i zostałem 
proboszczem w tej parafii przez dwa-
dzieścia dziewięć lat – podsumował  
ks. Lisczyk. 

 Agnieszka Lewko

Po� 29� latach� posługi� ksiądz� prałat� Jerzy� Lisczyk� przeszedł� na� emeryturę.� Z� tego� powodu�
w�niedzielę�(22.07)�w�kościele�pw.�Trójcy�Przenajświętszej�w�Kochłowicach�odbyła�się�uroczysta�
msza�święta,�podczas�której�pożegnano�proboszcza�i�proszono�o�błogosławieństwo�oraz�zdrowie�
na�dalsze�lata�życia�księdza.�

Podczas mszy św. kochłowiczanie  
pożegnali swojego proboszcza.
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W pożegnaniu ks. Lisczyka z kochłowicką 
parafią uczestniczyły władze miasta.



Przy ul. Niedurnego 
ma powstać wieżowiec
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INWESTYCJE

Są duże szanse na to, że w Rudzie Śląskiej powstanie prawdopodobnie najwyższy wieżowiec 
w regionie. Radius, w którym zostanie utworzone Śląskie Centrum Biznesu, ma mieć 125 metrów 
wysokości i 31 kondygnacji. Inwestor planuje wybudować wieżowiec przy ul. Niedurnego, 
a obiekt ma nie tylko służyć mieszkańcom i biznesmenom z całego regionu, ale także wpisze się 
w koncepcję centrum przesiadkowego w Chebziu. 

Pierwsze plany, by wybudować wieżo-
wiec, pojawiły się w 2014 roku. Na loka-
lizację wybrano właśnie nasze miasto. 
– Obecnie jest to najlepsza, możliwa lo-
kalizacja.  Przede  wszystkim  wieżowiec 
powstanie  w  sąsiedztwie  dobrej  infra-
struktury  transportu  publicznego,  bo 
obok znajduje się Drogowa Trasa Średni-
cowa,  która  swoim  przebiegiem  łączy 
najważniejsze  miasta  konurbacji,  uła-
twiając  komunikację  pomiędzy  ich  cen-
trami.  To  właśnie  DTŚ  przebiegająca 
przez konurbację i łącząca Gliwice z Ka-
towicami  stała  się  punktem wyjścia  dla 
całej idei – tłumaczy Andrzej Truszczyń-
ski, jeden z projektantów budynku. 

Radius ma powstać w pobli-
żu pętli tramwajowej oraz 
autobusowej w Chebziu, 
która dzięki ok. 1600 połą-
czeniom pozwala dotrzeć 
do większości miast konur-
bacji. Ok. pięć minut od wie-
żowca znajduje się także dwo-
rzec kolejowy. Budowa wieżowca 
więc będzie równolegle realizowana do 
planów miasta. – W mojej ocenie  inwe-
stycja  wpisuje  się  w  projekt  centrum 
przesiadkowego – przyznaje Michał Pie-
rończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Radius ma mieć 125 metrów (wyso-
kość mierzona do dachu), a na szczycie 
znajdzie się helipad (lądowisko dla heli-
kopterów). W sumie w wieżowcu będzie 
31 kondygnacji, co da ok. 75 tys. m kw. 
powierzchni użytkowej. Co znajdzie się 
wewnątrz? Mają powstać tam m.in. biu-
ra, hotel z centrum konferencyjnym, 
a także centrum handlowe i strefy ga-
stronomiczne. Budynek zapowiada się 
także ciekawie, jeżeli chodzi o elewację. 
Po pierwsze Radius znajdzie się w pobli-

żu środkowego punktu DTŚ i nocą ma 
padać z niego snop światła, podkreślają-
cy centralny punkt DTŚ. Ma to być sym-
bol promieni tworzących średnicę. Stąd 
też nazwa wieżowca – radius to bowiem 
po angielsku promień. Ponadto elewacja 
będzie mienić się w kolorach brązu i zie-
leni, co według projektantów symboli-
zuje Rudę Śląską oraz jej zielone tereny.

Na razie to jednak plany. Teraz na in-
westorów i projektantów czeka „papier-
kowa” robota. Chodzi m.in. o zmiany 
w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz uzyskanie decy-
zji środowiskowej. Dopiero wtedy bę-

Radius ma mieć wysokość 125 metrów.
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POMOC SOCJAlNA

„Dobry Start” 
w Rudzie Śląskiej

Prawie 157 tys. zł wypłacił już Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w ramach rządowego programu „Dobry Start”. 
Od początku lipca drogą elektroniczną mieszkańcy złożyli już 
ponad 4600 wniosków. Od 1 sierpnia w dziewięciu punktach 
miasta przyjmowane będą wnioski w wersji papierowej.

Z programu będzie mogło skorzystać 
blisko 15 tys. uczniów z Rudy Śląskiej. 
Rodzice i opiekunowie – bez względu na 
dochody – otrzymają wsparcie finansowe 
w wysokości 300 zł na opłaty i zakupy 
związane z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego. Świadczeniem zostaną objęci 
wszyscy uczniowie do ukończenia 20. 
roku życia oraz uczniowie niepełno-
sprawni do ukończenia 24. roku życia.
– Do 16 lipca br. do Miejskiego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej drogą elektronicz-
ną wpłynęły  4623 wnioski  o  przyznanie 
świadczenia.  Wypłacono już wsparcie fi-
nansowe dla  523 dzieci w łącznej wyso-
kości  156  900  zł  – informuje Krystian 
Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. 
– Od 1  sierpnia  rozpoczniemy przyjmo-
wanie  wniosków,  również  w  formie  pa-
pierowej.  Odpowiednie druki o ustalenie 
prawa do świadczenia „Dobry Start” są 
już dostępne i można je pobierać w Miej-
skim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  oraz 
w  Sekcjach  Pracowników  Socjalnych, 
a  także   na stronie  internetowej MOPS: 
www.mops.rsl.pl oraz w Biuletynie Infor-
macji  Publicznej  MOPS  www.biuletyn.
abip.pl/mops_r_sl.  W  wyznaczonym 
punkcie w Urzędzie Miasta druki będzie 
można pobierać od 1 sierpnia br. – doda-
je.

Wnioski przyjmowane będą w siedzi-
bie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu, 
przy ul. Markowej 20, w sekcjach pra-
cowników socjalnych w poszczególnych 
dzielnicach Miasta (Ruda, Godula i Orze-
gów, Bykowina, Halemba, Kochłowice, 
Wirek i Bielszowice), a także w Urzędzie 
Miasta Ruda Śląska. – Stanowisko przyj-
mowania  wniosków  usytuowane  będzie 

w Biurze Obsługi Mieszkańców  i  czynne 
w  godzinach  pracy Urzędu Miasta.  Tam 
też będzie można złożyć wniosek o świad-
czenie 500+, jednak tylko na drugie i ko-
lejne  dziecko,  podobnie  jak  w  Sekcjach 
Pracowników  Socjalnych  – wyjaśnia Li-
lianna Moskała-Zydra, naczelnik Kance-
larii Urzędu Miasta.

Świadczenie w ramach programu „Do-
bry Start” przysługuje w związku z roz-
poczęciem roku szkolnego. Wypłacane 
jest jednorazowo w wysokości 300 zł na 
dziecko, według miejsca zamieszkania 
dziecka lub osoby uczącej się. O wypłatę 
świadczenia mogą ubiegać się rodzice, 
opiekunowie, rodziny zastępcze, osoby 
prowadzące rodzinne domy dziecka, dy-
rektorzy placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych oraz osoby uczące się. Mogą 
przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów 
szkolnych czy odzieży na nowy rok 
szkolny.

Od 1 lipca można złożyć wniosek dro-
gą elektroniczną, za pomocą portalu em-
patia.mrpips.gov.pl lub banków krajo-
wych oraz spółdzielczych kas oszczęd-
nościowo-kredytowych świadczących 
usługi składania drogą elektroniczną 
wniosków o ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego. – Czas na zło-
żenie  wniosku  upływa  30  listopada  br. 
Świadczenie  zostanie  wypłacone  do  
2 miesięcy, licząc od dnia złożenia pra-
widłowo  wypełnionego  i  kompletnego 
wniosku  – wyjaśnia Krystian Morys. 
–  W  przypadku  prawidłowo  wypełnio-
nych i kompletnych wniosków złożonych 
w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do 
świadczenia „Dobry Start” oraz wypła-
ta przysługującego świadczenia nastąpi 
nie później niż do 30 września br. – do-
daje. IM

REKLAMA

dzie można składać wniosek o pozwole-
nie na budowę.  –  Zmieniliśmy  studium 
zagospodarowania przestrzennego mia-
sta, aby dać  inwestorowi możliwość re-
alizacji projektu. Bardzo zależy nam, by 
to  przedsięwzięcie  się  powiodło.  Reali-
zacja tej inwestycji to szansa dla miasta 
na nowe miejsca pracy oraz  przychody 
do  budżetu.  Znakomite  usytuowanie 
działki – blisko Drogowej Trasy Średni-
cowej  –  to  dodatkowe  atuty  dla  przy-
szłych użytkowników biurowca – podkre-
śla Krzysztof Mejer, wiceprezydent Ru-
dy Śląskiej. 

 Joanna Oreł
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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.

REKLAMA

Kolejne dziki do odstrzału | BIELSZOWICE
Problem dzików nieustannie powraca. Tym razem zgłosili się do nas mieszkańcy ulicy Bielszowickiej, którzy boją się, że zwierzęta przeryją ogródek, który 
sami stworzyli przy jednym z bloków. Zarówno Straż Miejska, jak i Wydział Zarządzania Kryzysowego zbierają takie zgłoszenia i w planach jest kolejny od-
strzał redukcyjny dzików.

Wodny koszmar na ul. Sobieskiego |RUDA
Zalegająca woda na podwórku to problem lokatorów budynku przy ul. Sobieskiego 27 w Rudzie. – W miejscu, gdzie teren jest obniżony, po każdym deszczu 
zbiera się woda, a później wlatuje do piwnic i zalewa je – tłumaczy pani Patrycja, nasza Czytelniczka. Problem nie jest jednak taki łatwy do rozwiązania.

– Staramy się odganiać te dziki, ale 
coraz częściej pojawiają się, czy to od 
strony garaży, czy przychodzą od stro-
ny cmentarza. W nocy podchodzą na 
kilka metrów do naszych ogródków, 
a w pobliżu wszystko jest przeryte. Bo-
imy się, że dziki nam to wszystko znisz-
czą – zgłosił pan Józef, mieszkaniec 
ulicy Bielszowickiej. 

W przypadku zniszczenia czegoś 
przez zwierzynę odpowiada Skarb 
Państwa, a co za tym idzie, nadleśnic-
two. Problemem jest jednak to, że dzi-
ki, które często pojawiają się na ulicach 
miasta, nie są dzikami leśnymi, a stały 
się tzw. dzikami miejskimi. – Nawet 
odłowienie takiego dzika i wrzucenie 
go do lasu nic nie daje, bo takie zwie-
rzę  w lesie żyć nie potrafi . Wynika to z te-
go, że dzik osiąga pełnię sprawności 
rozrodczej po ośmiu miesiącach, czyli 

jeżeli wychodzi z lasu i zaczyna żero-
wać na obrzeżach miasta, a pojawią 
się młode, to one są już przyzwyczajo-
ne do żerowania w mieście. Do lasu nie 
wrócą, bo się go boją – tłumaczy Ma-
rek Patruś, komendant Straży Miejskiej 
w Rudzie Śląskiej.

Częściowym rozwiązaniem tego 
problemu jest redukcyjny odstrzał dzi-
ków. W tym roku odstrzelono ich 50. 
Zarządzenie kolejnego odstrzału 30 
dzików planowane jest na dniach. – Je-
żeli zwierzęta te gdzieś się pojawiają, 
apelujemy do mieszkańców, aby zgła-
szali to do Straży Miejskiej lub do Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego. My 
takie informacje przekazujemy myśli-
wemu, z którym ustalane jest to, gdzie 
dziki zostaną odstrzelone – mówi Ma-
rek Partuś. – Są to najczęściej trasy 
żerowiska dzików. To znaczy, że wiedzą Problemem po dzikach są m.in. przeryte trawniki.

one, gdzie jest jedzenie – to są najczę-
ściej rejony ogródków działkowych, 
gdzie wyrzucane są np. stare warzywa 
i owoce lub skoszona trawa, czy śmiet-
niki – i poruszają się tą trasą, przecho-
dząc z jednego punktu do drugiego, 
a następnie wracając do punktu wyj-
ścia – dodaje. 

Dlatego tak ważne jest to, aby reszt-
ki jedzenia czy rośliny wyrzucać do 
pojemników na biomasę – zarówno 
w przypadku ogródków działkowych, 
jak i ogrodów przydomowych, czy 
wielorodzinnych budynków mieszkal-
nych.  Joanna Oreł
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– Ciągle musimy robić remonty, bo 
wszystko jest zalane i tworzy się wilgoć. 
A przecież remont sporo kosztuje. Do 
tego na podwórku tworzy się błoto. Nie 
rozumiem, dlaczego nie da się rozwią-
zać tego problemu, mimo że walczymy 
o to już od kilku lat – dodaje. 

Wspomniane podwórko jest zarzą-
dzane przez spółdzielnię MGSM „Per-
spektywa”, która jednak ma związane 
ręce. – Znane nam są potrzeby remon-
towe dotyczące tej nieruchomości, lecz 
z uwagi na brak kanalizacji deszczowej 
w tym rejonie oraz fakt, że droga dojaz-
dowa na podwórko, która jest własno-
ścią gminy, jest nieutwardzona, to nie 
jest możliwe prawidłowe wykonanie 
odprowadzenia wód opadowych z na- Zdjęcie podwórka przy ul. Sobieskiego nadesłała Czytelniczka.
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szej działki. Fakt ten wstrzymuje wszel-
kie roboty inwestycyjne w zakresie in-
frastruktury na tym terenie – tłumaczy 
Aleksandra Wilk, zastępca prezesa ds. 
eksploatacji i rozwoju MGSM „Per-
spektywa”. 

Jednak brak kanalizacji deszczowej 
to nie jedyne problemy podwórka. 
W miejscu, w którym zbiera się woda, 
znajduje się szambo i to właśnie ono 
nie pozwala na podwyższenie terenu. 
Dochodzi także problem klasyfi kacji 
drogi. – Dla dróg gruntowych nie 
buduje się odwodnień z uwagi na 
małą skuteczność ich odwadniania 
(nierówności) oraz szybkie zamulanie 
urządzeń zbierających i przewodów 
transportujących wody deszczowe

– wyjaśnia Małgorzata Kowalczyk-
Skrzypek z Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji.

Pojawia się jednak cień szansy na 
zmiany, a to za sprawą planowanej 
przebudowy ul. Piastowskiej. – Nie wy-
klucza się, że w przyszłości będzie bu-
dowana kanalizacja deszczowa wraz 
z układem retencjonująco-rozsączają-
cym wody deszczowe pochodzące z od-
wodnienia pasa drogowego w ulicy So-
bieskiego. Dodatkowo w ramach prze-
budowy ulicy Piastowskiej zostanie 
wyprowadzony kanał w ulicę Sobieskie-
go w celu umożliwienia jego dalszej 
rozbudowy – zapowiada Małgorzata 
Kowalczyk-Skrzypek.

 Agnieszka Lewko

W tym roku w Rudzie Śląskiej zarządzono 
dotychczas redukcyjny odstrzał 

50 dzików. Wkrótce rozpocznie się 
kolejny odstrzał. Tym razem ma 

on dotyczyć 30 zwierząt.
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O pracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie śląskiej, jej zadaniach i obowiązkach rozmawiamy z komendantem adrianem tomasem, który pełni tę funkcję 
od pięciu lat. Były to lata rozwoju i wielu zmian rudzkiej OSP. kolejne już wkrótce, bo zainteresowanie wstąpieniem w jej szeregi nie maleje.

Bezinteresowna pomoc przede wszystkim

– Czym różni się działanie OSP od państwowej 
straży?

– Ochotnicza Straż Pożarna jest umundurowaną 
formacją działającą na zasadzie stowarzyszenia. Jak 
sama nazwa mówi – jest to ochotnicze, czyli nieza-
robkowe działanie na rzecz społeczności, zgodne ze 
statutem oraz ustawą o ochronie przeciwpożarowej. 
Natomiast Państwowa Straż Pożarna jest formacją 
umundurowaną, zawodową i opłacaną ze środków 
państwa. 

– Ilu jest członków w rudzkiej OSP i czym zaj-
mują się oni zawodowo?

– To często zmienna liczba, ale obecnie mamy 39 
osób. Nasze szeregi zasilają zarówno mężczyźni jak 
i kobiety. Pracują oni w różnych zawodach – pro-
wadzą własną działalność, są budowlańcami, górni-
kami, spawaczami, mechanikami, pracownikami 
biurowymi, administracyjnymi, informatykami, czy 
funkcjonariuszami służb mundurowych. Można by 
wymieniać jeszcze wiele zawodów. 

– A czy młodzi ludzie są zainteresowani dołą-
czeniem do naszej OSP?

– Zainteresowanie ze strony młodzieży jest 
ogromne. Niestety z powodów braku umundurowa-
nia i środków finansowych liczba przyjmowanych 
osób jest ograniczana, ale staramy się te problemy 
pokonywać. W związku z szerokim zainteresowa-
niem młodzieży szkół podstawowych od nowego 
roku szkolnego planujemy uruchomić Młodzieżo-
wą Drużynę Pożarniczą.

– Choć jesteście Ochotniczą Strażą Pożarną, 
Wasza praca z pewnością także jest niebezpiecz-
na...

– Jedną z bardziej czasochłonnych interwencji 
było wydobycie dwóch dziewczyn, które w nocy, 
spacerując po budowie, zapadły się w glinę i błoto. 
Uratowanie jednej z nich odbywało się w miejscu, 
gdzie bez przygotowanych doraźnie platform, zapa-

dalibyśmy się sami. Pracowaliśmy tylko za pomocą 
rąk, aby nie uszkodzić ciała, ale także z powodu 
braku odpowiedniego sprzętu. Jeżeli chodzi o nie-
bezpieczeństwa to strażakom zawsze one towarzy-
szą – ogień, woda, wysokość i wiele, wiele innych.

– A ile wyjazdów rocznie ma rudzka Ochotni-
cza Straż Pożarna? 

– W ostatnich latach było ich około czterdziestu 
rocznie. Część z nich była zadysponowana przez 
Państwową Straż Pożarną w Rudzie Śląskiej, a oko-
ło dziesięciu to zadania realizowane dla miasta Ru-
da Śląska, w tym dla Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego.Chodzi np. o zabezpieczenie imprez miej-
skich, takich jak Dni Rudy Śląskiej. W tym roku już 
46 razy współpracowaliśmy z naszą Strażą Pożarną 
przy różnego rodzaju zdarzeniach.

– Gdzie jeszcze można Was spotkać?
– W okresie zimowym i letnim bierzemy udział 

w kilkudniowych ćwiczeniach, organizowanych 
przez Komendę Miejską PSP w Rudzie Śląskiej  
i WOPR z zakresu ratownictwa na lodzie i ratownic-
twa na wodach stojących, a ćwiczenia te zabezpie-
cza nasza grupa płetwonurków. Dodatkowo realizu-
jemy ok. 20 spotkań w szkołach, przedszkolach oraz 
w innych instytucjach działających na rzecz naszych 
mieszkańców. Prowadzimy prelekcje i szkolenia. 
Staramy się wspierać i pomagać w różnego rodzaju 
projektach inne organizacje pracujące dla dobra na-
szych mieszkańców. 

– Do takich działań potrzebny jest odpowiedni 
sprzęt. Jak wygląda ta strona Waszej pracy?

– Z każdym rokiem przybywa nam sprzętu, czy 
to dzięki zakupom ze środków zewnętrznych, czy 
dzięki zakupom z pieniędzy członków naszej OSP. 
Niestety sprzęt i umundurowanie dla strażaków nie 
są tanie. Utrzymanie siedziby pochłania też sporą 
część budżetu przydzielonego nam z miasta. 
W ubiegłym roku na mundury, remonty sprzętu, 

Komendant OSP (z prawej) razem ze swoim zespołem prowadzi m.in. zajęcia dla dzieci.
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naprawy i utrzymanie siedziby przeznaczono  
22 tys. zł w tym koszty utrzymania siedziby to ok. 
9 tys. Przykładowo – jedna para butów, w których 
dzialamy, kosztuje około 400 złotych. Dodam też, 
że obecnie dysponujemy samochodem operacyj-
nym toyotą RAV z 1999 r. oraz lublinem z 2001 r. 
Pojazdy przekazała nam przez Komenda PSP 
w Rudzie Śląskiej. Obecnie czekamy na kilkuna-
stoletni pojazd średni gaśniczy renault. Potrzebna 
jest decyzja w tej sprawie ze strony Komendy 
Głównej PSP. Niestety brakuje nam umundurowa-
nia, sprzętu ochrony dróg oddechowych, czy pił 
spalinowych. To, co mamy, w zeszłym roku wiele 
przeszło z powodu wichur.

– Proszę jeszcze powiedzieć, od jakiego czasu 
jest Pan komendantem i na czym polega Pana 
praca?

– Komendantem, a także prezesem naszej OSP 
jestem około 5 lat. Gdy zaczynałem, nie mieliśmy 
nawet siedziby, a naszym pojazdem był wysłużony 
polonez. Nie wyjeżdżaliśmy do żadnych zdarzeń 
poza sporadycznymi działaniami związanymi 

z podtopieniami. Był to okres zdobywania sprzętu 
i pieniędzy, pozyskania siedziby i jej remontu, który 
sami przeprowadziliśmy. Mimo to bezinteresownie 
realizowaliśmy różne działania i dzięki temu szko-
liliśmy się. Jeżeli chodzi o moje stanowisko to mo-
im zadaniem jest reprezentowanie OSP i kierowanie 
bezpośrednio lub za pośrednictwem innych człon-
ków działalnością całego stowarzyszenia. Funkcja 
ta jest na pewno odpowiedzialna, a wielokrotnie 
trudna oraz wymagająca. Na szczęście w naszym 
zarządzie i całej OSP są osoby, które świetnie mnie 
wspierają i bez których nie wyobrażam sobie naszej 
działalności. Dlatego składam serdeczne podzięko-
wania za tę wspólną pracę społeczną, którą realizu-
jemy na pożytek ludziom i chwałę Bogu. Przy oka-
zji chcę też podziękować za reaktywację Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej, której hi-
storia sięga XIX w. oraz za wszystko, co zostało 
zrealizowane dla dobra naszej OSP przez byłych  
i obecnych członków naszego stowarzyszenia oraz 
sympatyków. 

 Agnieszka Lewko

PREzydENt miaSta Ruda śLąSka
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu miasta Ruda śląska plac jana 

Pawła ii 6 (ii piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych 
położonych w rejonie ul. Stanisława moniuszki, które zostaną oddane w dzierżawę 

z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne. 

OGŁOSzENiE
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MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

Zaczarują rudzkie podwórka
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty może pochwalić się uzyskaniem kolejnego 
dofinansowania na realizację ciekawego projektu, w ramach którego mieszkańcy Cheb-
zia i osiedla Kaufhaus będą mogli skorzystać z wielu bezpłatnych atrakcji.

MCK od 2015 roku konsekwentnie wdraża koncepcję 
„domu społecznego”, w ramach której stawia na budo-
wanie społeczności skupionych wokół instytucji i wy-
chodzenie naprzeciw potrzebom i preferencjom rudzian. 
Pierwszym krokiem była realizacja działania „Zróbmy 
to razem – tylko kulturalnie!” w 2016 roku. Udało się 
wówczas otrzymać ze środków Narodowego Centrum 
Kultury 30 tysięcy złotych na przeprowadzenie diagnozy 
lokalnej społeczności w zakresie potrzeb kulturalnych 
oraz wspomóc wcielenie w życie pięciu inicjatyw, wyło-
nionych w drodze konkursu skierowanego do wszystkich 
chętnych mieszkańców Rudy Śląskiej. 

Rok 2017 był rokiem seniorów – MCK pozyskało 
wówczas 25 tysięcy złotych na realizację projektu „Ge-
neracje”. Główną ideą tego działania było włączenie do 
aktywności kulturalnej seniorów oraz młodzieży w wie-
ku 18-25 lat. W ramach projektu odbywały się warsztaty 
teatralne, komputerowe, fotograficzne, plastyczne i rę-
kodzielnicze oraz tańca użytkowego, tańca w kręgu. 
W trakcie warsztatów odbył się także plener malarski 
i fotograficzny. Zajęcia realizowano w dwóch lokaliza-
cjach – w Miejskim Centrum Kultury oraz w siedzibie 
Stowarzyszenia ProEthica w Rudzie Śląskiej-Bykowi-
nie. W warsztatach wzięło udział ponad 100 osób. Naj-
istotniejszym elementem projektu, dającym poczucie 
sprawczości, była praca nad mikroprojektami w grupach 
międzypokoleniowych, inicjujących wspólnie z różnymi 
środowiskami, działania lokalne. 

„Zaczarowane podwórka” to z kolei przedsięwzięcie, 
które otrzymało dofinansowanie ze środków ministra 

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU 

W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z Franciszkiem Kamińskim, liderem zespołu Nas Troje. Poza Frankiem grupę tworzą 
także Piotr i Paweł Neuman oraz rudzianka Dominika Rodasik.

Grają z energią i nas wesoło

– Zacznijmy od Dominiki, która w Waszym 
zespole pojawiła się niedawno... Co do zespołu 
wniosła rudzianka?

– Zespół pod nazwą „Nas Troje” istnieje od 
2005 roku, chociaż tak naprawdę z małymi prze-
rwami gramy już od ponad 33 lat. W 2016 roku 
dołączyła do nas Dominika, co ma niepodważal-
ny wpływ na brzmienie głosowe zespołu, jak 
również ogólną prezencję. Ponadto Dominika 
wprowadza na scenę dużo pozytywnej energii, 
która udziela się także nam, „trochę starszym” 
kolegom.

– Niedawno ukazała się Wasza trzecia płyta. 
Czym różni się od poprzednich?

– Przede wszystkim tym razem udało nam się 
uzyskać trochę inne brzmienie. Nie wiem, czy moż-
na powiedzieć, że nowocześniejsze, ale na pewno 
inne niż wcześniej. O to, czy płyta się podoba, trze-
ba tak naprawdę zapytać słuchaczy, ale my włożyli-
śmy w nią wiele pracy i mnóstwo serca. Osobiście 
uważam, że płyta powinna ukazać się wtedy, kiedy 
jest gotowa, a nie wtedy, gdy gonią nas terminy, czy 
bo powinna być akurat teraz. 

– Opowiedzmy jeszcze o Waszych planach 
na najbliższy czas... Fo
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– Po wydaniu płyty zależy nam na tym, żeby 
móc jak najczęściej spotykać się z naszymi słu-
chaczami. Bardzo dobrze wspominamy koncert 
w Rudzie Śląskiej-Bykowinie, gdzie mieliśmy 
okazję grać pod koniec czerwca i już nie może-
my doczekać się koncertu na początku sierpnia 
podczas kolejnego festynu w Rudzie Śląskiej. 
Koncerty to nasze głównie plany na najbliższe 
miesiące, ale z pewnością zabierzemy się też za 
tworzenie nowych utworów. 

– Wracając do koncertów. W Waszym wy-
konaniu to nie tylko muzyka... 

– Podczas występów estradowych oprócz 
prezentowania swoich utworów, staramy się 
wprowadzać humorystyczne akcenty i dobry 
nastrój. Bo kto z nas nie lubi się czasem trochę 
pośmiać? Dlatego zawsze staramy się przeka-
zać kilka drobnych żartów. Tym samym kieru-
jemy się w naszych utworach, wśród których 
nie brakuje również takich z przymrużeniem 
oka. Oczywiście lubimy też, kiedy publiczność 
podczas koncertów razem z nami śpiewa i tań-
czy.

– Dziękuję za rozmowę.
 Arkadiusz Wieczorek

kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Do-
stępna 2018. Grant w wysokości 20 tysięcy złotych prze-
znaczony zostanie na realizację działań ułatwiających 
dostęp do kultury mieszkańcom osiedla robotniczego 
Kaufhaus oraz dzielnicy Chebzie. Jakich konkretnie? 
Szczegóły przedstawia Katarzyna Furmaniuk, dyrektor 
MCK i koordynator projektu. – W ramach projektu za-
praszamy zarówno dzieci, jak i dorosłych na warsztaty 
artystyczne i wspólne przygotowanie spektaklu pod tytu-
łem „Jak to na Rudzie bywało”, który zaprezentowany 
zostanie w naturalnej scenerii familoków 11 sierpnia 
o godz. 17.00. Będzie on miał charakter parateatralnego 
spaceru po osiedlu robotniczym, opartego na wspomnie-
niach mieszkańców tego miejsca – zapowiada Katarzyna 
Furmaniuk. – Również w plenerze, na terenie boiska 
szkolnego Szkoły Podstawowej nr 5 w Chebziu odbędzie 
się Święto Dzielnic – 12 sierpnia o godz. 16.00 – z pro-
gramem bogatym w atrakcje teatralne, muzyczne i pla-
styczne – koncert muzyki klasycznej oraz interaktywne 
zajęcia dla całych rodzin. Natomiast we wrześniu i paź-
dzierniku zaprosimy zarówno grupę dzieci, jak i doro-
słych na spektakl do jednego z czołowych śląskich teatrów 
– dodaje. 

Warto przypomnieć, że  udział we wszystkich działa-
niach i wydarzeniach jest bezpłatny. Zapisy na warsztaty 
prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 5 oraz świetlicy 
socjoterapeutycznej na osiedlu Kaufhaus. Ponadto 
wszystkie szczegóły dostępne są na stronie www.mckru-
dasl.pl oraz na Facebooku.  MCK
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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 – Będziesz miał ape-
tyt na sukces. Decyzje, które 
podejmiesz w tym miesiącu, 
zaowocują w przyszłości 
pozytywnymi zmianami 
w Twoim życiu.
Byk – W nadchodzącym ty-
godniu nie podejmuj waż-
nych decyzji. Konsekwen-
cje błędów mogą być na-
prawdę bardzo poważne.
Bliźnięta – Zadbaj w koń-
cu o swoje zdrowie. Zwol-
nij trochę, weź parę dni 
wolnego. Praca bez Ciebie 
nie zawali się, a Twoja ro-
dzina będzie szczęśliwa.
Rak – Wszystko co sobie 
zaplanowałeś, na pewno 
się uda. To wprawi Cię 
w radosny nastrój i po-
zwoli na chwilę oderwać 
się od codziennych trosk.
Lew – Nadchodzi dobry 
czas, żeby zmienić coś 
w życiu. Nie podejmuj jed-
nak od razu radykalnych 
kroków. Może na początku 
przemeblujesz mieszkanie?
Panna – Przestań skupiać 
się na sferach życia, na 
które nie masz wpływu.
Skoncentruj się za to na 
tych, nad którymi masz 
pełną kontrolę.

Waga – W Twoim związ-
ku ostatnio nie dzieje się 
najlepiej. Dlatego zamiast 
snuć domysły, przepro-
wadź z partnerem poważ-
ną rozmowę.
Skorpion – Pieniądze za-
wsze łatwo Ci przychodzi-
ły, więc wydawałeś je lekką 
ręką. Teraz jednak musisz 
nauczyć się oszczędzać.
Strzelec – W związku mo-
żesz poczuć znudzenie 
i zapragniesz niezobowią-
zującego romansu.Wszyst-
ko jest dla ludzi, ale zasta-
nów się, czy warto.
Koziorożec – Z pesymi-
sty zmienisz się w niepo-
prawnego optymistę, 
a wszystko, co sobie za-
planujesz, skończy się 
sukcesem.
Wodnik – Pod koniec ty-
godnia ktoś nareszcie od-
da Ci pieniądze, na któ-
rych odzyskanie już nie 
liczyłeś. Zrób sobie jakąś 
małą przyjemność.
Ryby – Nie możesz brać 
wszystkiego na swoje bar-
ki, bo szybko się wypalisz 
i przestaniesz odczuwać 
satysfakcję z pracy. Po-
zwól sobie na relaks.
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Poziomo: 1 – fama, 5 – zwora, 8 
– daszek na przystanku, 9 – plemię 
Indian, 11 – jeleń z Amer. Płn., 12 
– retor rzymski, 15 – ssak z rodz. 
lam, 17 – wzór doskonałości, 20 
– klej rybi, 21 – sofa, 24 – kolor 
pomarańczowy, 25 – czart, 28 
– zwierzęta futerkowe, 29 – jap. 
mata, 32 – tkanina z wełny czesan-
kowej, 33 – arbuz, 36 – opad at-
mosferyczny, 39 – kangur skalny, 
42 – utwór poetycki, 43 – potrawa 
mięsna na Cyprze, 45 – część ob-
szaru wodnego, 46 – członek ławy 
sądowej, 47 – gryzoń z Ameryki. 

Pionowo: 1 – brama, 2 – litera 
alfabetu greckiego, 3 – rodzaj 
gwoździa, 4 – zamek do dzwi, 5 
– używka, 6 – wódz Madziarów, 7 
– ind. wóz procesyjny, 10 – eks-
haustor, 13 – dyktat, 14 – jubiler-
ska miara, 16 – postać biblijna, 17 
– cerkiewny obraz, 18 – polskie 
włókno, 19 – uszy żubra, mufl ona, 
21 – drogocenny naszyjnik z pereł, 

22 – przywara, 23 – roślina zielna, 
26 – bezbarwna masa plastyczna, 
27 – miasto w Japonii – Honsiu, 30 
– mit. gr. siostra Europy, 31 – rośli-
na zielna, 34 – elektroda dodatnia, 
35 – kalif, zięć Mahometa, 37 
– dawne urządzenie do mielenia 
ziarna, 38 – dowód niewinności, 
40 – natarcie, 41 – łan, pole, 44 – 
państwo arabskie (221-263). 

Hasło krzyżówki nr 22 brzmiało: 
Zaufanie to odwaga. Nagrodę 
otrzymuje Irena Kuczera. Po od-
biór zapraszamy do redakcji. Na-
grodę tj. kupon o wartości 50 zło-
tych, który jest do realizacji w fi r-
mie handlowej „Rumcajs” (Ruda 
Śl., ul. Hlonda 38 – 40) z tej krzy-
żówki otrzyma jedna osoba spo-
śród tych, które nadeślą na adres 
redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 
36) hasło, które jest rozwiązaniem 
krzyżówki. Na rozwiązania czeka-
my do 10 dni od daty zamieszcze-
nia konkursu.

REKLAMA

Wiktoria Dobroczek
córka Izabeli i Sebastiana
ur. 9.07. (3060 g i 53 cm)

Tymon Chromik
syn Klaudii i Tomasza

ur. 9.07. (3900 g i 54 cm)

Ignacy Pudełko
syn Małgorzaty i Marcina

ur. 12.07. (4100 g i 58 cm)

Amelia Wawrzyńczyk
córka Edyty i Sebastiana

ur. 11.07. (3480 g i 55 cm)

Anastazja Dziuba
córka Klaudii i Marcina

ur. 12.07. (2600 g i 51 cm)

Oliwia Małas
córka Moniki i Michała

ur. 12.07. (3980 g i 61 cm)

Kamil Kowal
syn Justyny i Marcina

ur. 11.07. (3320 g i 52 cm)

Filip Potempka
syn Katarzyny i Patryka

ur. 11.07. (3520 g i 56 cm)

Leo Krystek
syn Klaudii i Marcela

ur. 13.07. (3900 g i 57 cm)

Oliwia Morcinczyk
córka Sylwii i Sebastiana

ur. 13.07. (2856 g i 51 cm)

Franciszek Janoszczyk
syn Anny i Adama

ur. 15.07. (3300 g i 57 cm)

Paulinka Bombelka
córka Anety i Łukasza

ur. 17.07. (2970 g i 53 cm)

| POLECAMY
Liz Strachan 
Proste jak pi. 
Matematyka 
to bułka z masłem!

Gdy po raz pierwszy zobaczyliście ty-
tuł tej książki, być może pomyśleliście, że 
jest w nim jakiś błąd. Ale tak właśnie ma 
być – „Proste jak pi”. Ale cóż to jest owo 
pi? Weźmy taśmę mierniczą i jakiekol-
wiek okrągłe naczynie – wazon na kwiaty 
jest idealny. Dokonajmy pomiaru wzdłuż 
jego brzegu (matematycy nazywają to 

obwodem i oznaczają literą C), a następnie w poprzek w najszerszym 
miejscu wazonu – będzie to średnica, oznaczana jako D. Za pomocą 
kalkulatora w komórce podzielcie C przez D. Otrzymacie trójkę z mnó-
stwem miejsc dziesiętnych. Jeśli pierwszym miejscem dziesiętnym jest 
1 lub 2, zmierzyliście dobrze. W ten sposób zetknęliście się ze szcze-
gólną liczbą, którą matematycy nazywają pi i oznaczają grecką literą π, 
aby uczynić ją nieco bardziej tajemniczą. W tej książce spotkacie się nie 
tylko z pi, ale i wieloma innymi liczbami. I przekonacie się, że matema-
tyka to naprawdę dobra zabawa. 

Krzysztof Kamil Baczyński 
Ten czas. 
Wiersze zebrane

Najpełniejszy zbiór wierszy Ba-
czyńskiego w jednym tomie. Swo-
jej matce powiedział: „Mamo, ja 
muszę bardzo szybko i w krótkim 
czasie przeżyć całe życie”. Dlatego 
Krzysztof Kamil Baczyński głodny 
życia pisał intensywnie i dużo. Od 
najczulszych erotyków do żony Bar-
bary Drapczyńskiej, po wstrząsające 

wojenne obrazy będące wyrazem okupacyjnej tragedii jego pokolenia. 
 Mijają kolejne dekady, a jego talent i wrażliwość wciąż fascynują 

następne pokolenia.
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Aktualnie na listach startowych widnieje już 
ponad 1000 nazwisk zawodników. – Elektronicz-
ne zapisy zostały już zamknięte, teraz zgłoszenia 
możliwe będą już tylko w biurze zawodów. Będzie 
ono czynne w piątek, 27 lipca, od godz. 17.00 do 
20.00 oraz w dniu biegu w sobotę, 28 lipca od 
godz. 13.00 do 20.00 – podkreśla Aleksandra Po-
loczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. 

Podobnie jak przy okazji poprzednich edycji, 
cały bieg za pośrednictwem kilku kamer będzie 
transmitowany na żywo w Internecie oraz na tele-
bimie znajdującym się na stadionie. – Wcześniej-
sze transmisje cieszyły się w sieci dużą oglądalno-
ścią, stąd decyzja o kontynuowaniu tego przedsię-
wzięcia – informuje August Jakubik, dyrektor 
biegu.

Kolejna niespodzianka dla zawodników czekać 
będzie w pakietach startowych. Mowa tu o pa-
miątkowej koszulce. – Będzie to techniczna ko-
szulka „na ramiączkach” z nadrukowanym wła-
snym imieniem bądź pseudonimem. Z pewnością 
każdy z biegaczy wykorzysta ją później podczas 
letnich treningów – komentuje August Jakubik. 

W ostatnią sobotę lipca (28.07.2018) o godz. 21.00 na trasę wyruszy ponad 1000 uczestników Rudzkiego Półmaratonu 
Industrialnego. Start i meta zawodów znajdować się będą na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Czarnoleśnej. Podczas 
wydarzenia zorganizowany zostanie szereg atrakcji dla jego uczestników oraz kibiców. Przeprowadzone zostaną biegi dla dzieci, 
odbędzie się także rywalizacja „z przymrużeniem oka”, jaką będzie bieg w japonkach. Imprezie towarzyszyć będzie również część 
artystyczna z koncertem zespołu Arkadia Band na czele. Całość wydarzenia będzie transmitowana na żywo w Internecie.

Półmaraton pełen atrakcji
Na mecie biegacze otrzymają także pamiątkowy 
medal. 

Zawodnicy uczestniczący w IV Rudzkim Pół-
maratonie Industrialnym na trasę wyruszą punk-
tualnie o godz. 21.00. Start i meta biegu zlokali-
zowane zostaną na stadionie lekkoatletycznym. 
Trasa biegu składać się będzie z pięciu pętli 
i przebiegać będzie m.in. przez rynek w Nowym 
Bytomiu. Podobnie jak we wcześniejszych latach, 
trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. Oprócz dystansu półmaratońskiego, na 
którym odbędzie się główna rywalizacja biega-
czy, zawodnicy wystartują na dystansie 8,6 km 
oraz w marszu nordic walking. Uczestnicy tych 
zmagań pokonywać będą dwie pętle tegorocznej 
trasy. 

Innym ciekawym wydarzeniem, które odbędzie 
w ramach rudzkiego półmaratonu, będzie bieg 
w japonkach. – Jest to kontynuacja pomysłu, któ-
ry realizowaliśmy podczas wcześniejszych edycji 
półmaratonu, czyli biegu w szpilkach. W tym roku 
z uwagi na to, że miejsce startu znajduje się na 
stadionie lekkoatletycznym i z uwagi na bezpie-
czeństwo samej bieżni, zmodyfi kowaliśmy formułę 

godz. 16.30-17.00
Zumba

godz. 17.00-18.30
Program artystyczny Młodzieżowej 

Rady Miasta
godz. 18.30-19.15

Biegi dla dzieci
godz. 19.20-20.00

Koncert zespołu Arkadia Band
godz. 20.00-20.20
Bieg w japonkach
godz. 20.20-20.35

Dekoracja biegów dla dzieci
oraz biegu w japonkach

godz. 20.35-20.50
Wspólna rozgrzewka

godz. 21.00 
Start Półmaratonu

godz. 21.10
Start biegu na 8,6 km 

i nordic walking
godz. 00.00

Dekoracja i wręczenie nagród

PROGRAM DNIA 
28.07.2018 TRASA RUDZKIEGO PÓŁMARATONU INDUSTRIALNEGO

PROFIL TRASY

zabawy i w ten sposób zrodził się pomysł biegu 
w japonkach – wyjaśnia Krzysztof Piecha, na-
czelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Pro-
mocji Miasta. – Dla najlepszych, którzy wezmą 
udział w tej zabawie, przygotowane zostaną na-
grody – dodaje. Bieg odbędzie się na dystansie 
400 m, a udział w nim będą mogli wziąć również 
panowie. Warunek jest jeden – każdy uczestnik 
cały dystans musi przebiec w japonkach. Zapisy 
do udziału w tym biegu będą prowadzone tuż 
przed nim.

Rudzki Półmaraton Industrialny po raz pierw-
szy odbył się w Rudzie Śląskiej 1 sierpnia 2015 r. 
– Ubiegłoroczna edycja zgromadziła na starcie 
blisko 1000 biegaczy – przypomina Aleksandra 
Poloczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. – Dystans półma-
ratoński ukończyło 655 zawodników. Wśród 
uczestników zawodów znalazło się 278 rudzian. 
Nie zabrakło również zawodników z innych miast 
województwa śląskiego, a nawet biegaczy z Kra-
kowa, Wrocławia oraz Warszawy – dodaje. Na 
dystansie półmaratońskim wśród mężczyzn wy-
grał Kenijczyk Biwot Wycliffe Kipkorir (1:05:36), 

natomiast wśród kobiet wygrała Węgierka Zita 
Kacser (1:21:04). Pierwsze miejsce w biegu na 
7 km zajęli Adela Esentierva (27:19) i Kamil Ba-
ron (24:01), a w konkurencji nordic walking Anna 
Zaczyńska i Robert Faron. Z kolei najlepszymi 
rudzianami okazali się Katarzyna Czyż i Damian 
Połeć. TK
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Biegi odbędą się w trzech kategoriach na bieżni stadionu lekkoatletycznego:
I kategoria rocznik 2009 i młodsi – dystans 400 m• 
II kategoria rocznik 2006-2008 – dystans 800 m• 
III kategoria rocznik 2003-2005 – dystans 1200 m• 

Dodatkowe zapisy w dniu biegu pomiędzy godz. 17.00 a 18.00. Udział jest bezpłat-
ny. Dla wszystkich pamiątkowe medale.

BIEGI DLA DZIECI

Pod adresem: http://lajfytv.pl/polmaraton prowadzona będzie relacja tv na żywo 
z trasy biegu. Wcześniej, od godz. 16.20 relacjonowane będą wydarzenia ze stadionu 
lekkoatletycznego.

TRANSMISJA TV NA ŻYWO

ZMIANY W kOMuNIkAcJI MIeJSkIeJ

Z uwagi na czasowe zamknięcie ul. Czarnoleśnej w związku z organizowanym  
IV Rudzkim Półmaratonem Industrialnym, 28 lipca od godz. 19.30 do godz. 1.00 wy-
stąpią zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej. Dotyczyć będą one linii autobuso-
wych nr 6, 23, 39, 146 i 147.

Linia nr 1. 6 kursować będzie objazdem ulicami: Niedurnego, Obrońców Wester-
platte i 1 Maja, bez obsługi przystanków: „Nowy Bytom Centrum” przy ul. Czar-
noleśnej, „Nowy Bytom Zakłady Odzieżowe” i „Czarny Las Zespół Szkół”, nato-
miast z tymczasową obsługą przystanków: „Nowy Bytom Centrum” przy  
ul. Niedurnego, „Wirek Kopalnia Pokój” i „Czarny Las Zespół Szkół”.
Linia nr 2. 23 i 147 kursować będzie objazdem ulicami: Niedurnego i Obrońców 
Westerplatte, bez obsługi przystanków: „Nowy Bytom Centrum” przy ul. Czar-
noleśnej, „Nowy Bytom Zakłady Odzieżowe” oraz „Czarny Las Zespół Szkół”, 
natomiast z tymczasową obsługą przystanków: „Nowy Bytom Centrum” przy  
ul. Niedurnego oraz „Wirek Kopalnia Pokój”.
Linia nr 3. 39 i 146 kursować będzie objazdem ulicami Obrońców Westerplatte  
i 1 Maja, bez obsługi przystanków: „Wirek Kopalnia Pokój”, „Nowy Bytom Cen-
trum” i „Nowy Bytom Zakłady Odzieżowe”, natomiast z tymczasową obsługą 
przystanku „Czarny Las Zespół Szkół” i przystanku tymczasowego przy ul. Obroń-
ców Westerplatte w rejonie skrzyżowania z ul. Niedurnego.

Dzięki uprzejmości Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej bezpłatnie do dyspozycji 
zawodników przygotowany zostanie duży parking znajdujący się przy sądzie przy  
ul. Bukowej 5a. Ponadto ok. 70 miejsc parkingowych przygotowanych zostanie na 
terenie stadionu lekkoatletycznego. Po ich wypełnieniu parking ten zostanie zamknię-
ty. Wyjazd z niego będzie możliwy po godzinie 24.00.

PARkINGI

Biuro zawodów zlokalizowane zostanie w dużym namiocie na terenie stadionu 
lekkoatletycznego. Czynne będzie w piątek 27 lipca w godzinach 17.00-20.00 oraz w sobotę 
28 lipca w godzinach 13.00-20.00. W biurze zawodów czynny będzie depozyt od godz. 17.00 
do 1.00.

Podczas weryfikacji zawodników w Biurze Zawodów niezbędny będzie dowód osobisty lub 
inny dokument tożsamości. 

Na stadionie do dyspozycji zawodników udostępnione zostaną szatnie oraz toalety 
i prysznice.

BIuRO ZAWODÓW

W związku z organizowanym półmaratonem 28 lipca od godz. 19.30 do godz. 1.00 
wystąpią następujące zmiany w ruchu drogowym:

Dla ruchu zamknięta zostanie ul. Objazdowa, Ofiar Katynia, Smolenia.• 
Ul. Czarnoleśna na odcinku od ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Niedurnego • 
i Chorzowską będzie jednokierunkowa z kierunkiem jazdy w stronę Nowego 
Bytomia.
Ul. Hallera będzie jednokierunkowa z kierunkiem jazdy w stronę ul. 1 Maja.• 
Wyłączony z ruchu zostanie prawy pas jezdni ul. 1 Maja na odcinku od skrzyżo-• 
wania z ul. Czarnoleśną i Kokota do ul. Hallera w kierunku Rudy.

uWAGA! ZMIANY W ORGANIZAcJI  
Ruchu DROGOWeGO
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży 
na terenie Miasta Ruda Śląska

Sierpień 2018 r.

Lp. Adres lokalu/garażu 

Pow. 
lokalu/
garażu 

(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoł.
(nett o/
zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 
lokalu/
garażu

LOKALE UŻYTKOWE 

1.
Ruda Śląska 1-Ruda 

ul. Piastowska 27A/2 lokal na parterze 
w budynku niemieszkalnym

 33,85 elektryczna, 
wod.-kan. 4,00 500,00 6.08.2018 r.

godz. 9.00

2. Ruda Śląska 1-Ruda, ul. Stanisława 2/1 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym  33,28 elektryczna, 

wod.-kan. 5,00 500,00 6.08.2018 r.
godz. 9.45

3. Ruda Śląska 1-Ruda, ul. Wolności 14/5 
lokal na parterze w budynku usługowym  59,53 

elektryczna, 
wod.-kan., 

c.o. 
10,00 1.000,00 6.08.2018 r.

godz. 10.30

4. Ruda Śląska-Ruda ul. Janasa 13/02 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 13,40 elektryczna, 

wod.-kan., 4,00 500,00 6.08.2018 r.
godz. 11.00

5.
Ruda Śląska-Ruda 

ul. Szczęść Boże 62/01 lokal na parterze 
w budynku mieszkalnym 

112,49 
elektryczna, 
wod.-kan., 

c.o.
10,00 2.000,00 6.08.2018 r.

godz. 11.30

6.
Ruda Śląska 6-Halemba 

ul. Solidarności 7/2 lokal na piętrze 
w budynku usługowym

 71,76 
elektryczna, 
wod.-kan., 

c.o.
10,00 1.000,00 6.08.2018 r.

godz. 12.30

7.
Ruda Śląska-Wirek 

ul. Tuwima 8/05 lokal na parterze 
w budynku mieszkalnym 

19,93 
+ powierzchnia 

wspólnego 
użytku 

4,72 

elektryczna, 
wod.-kan., 

c.o.
9,00 500,00 6.08.2018 r.

godz. 13.30

8.
Ruda Śląska-Wirek,

ul. 1 Maja 247/01 lokal na parterze 
w budynku mieszkalnym 

37,25 

+ piwnica 

3,20 

elektryczna, 
wod.-kan., 8,00 500,00 6.08.2018 r.

godz. 14.00

9.
Ruda Śląska-Nowy Bytom

ul. Niedurnego 26/1 lokal na parterze 
w budynku mieszkalnym 

40,70 elektryczna, 
wod.-kan., 8,00 500,00 6.08.2018 r.

godz. 14.30

GARAŻE

10. Ruda Śląska-Ruda ul. Piastowska 31/I/2 18,30 elektryczna 3,00 500,00 7.08.2018 r.
godz. 10.30

11. Ruda Śląska-Ruda ul. Szczęść Boże 62A/I/1 
garaż w budynku mieszkalnym 17,58 elektryczna 6,00 500,00 7.08.2018 r.

godz. 11.30

12. Ruda Śląska-Wirek ul. 1 Maja 270/I/5 
garaż w budynku usługowym 15,30 brak 5,00 500,00 7.08.2018 r.

godz. 12.30

13. Ruda Śląska-Wirek ul. 1 Maja 270/I/6 
garaż w budynku usługowym 15,30 elektryczna 5,00 500,00 7.08.2018 r.

godz. 12.30

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu 

podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy 
ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale 
użytkowe przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 
w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora 
(ul. 1 Maja 218,  kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 
16.30 ( w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata 
wadium na przetarg w dniu 16.08.2018 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego/garażu) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 10 sierpnia 2018 r. 
do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 33 (II piętro) Biuro 
Eksploatacji oraz złożenie stosownych oświadczeń.

Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/garaż z przetargu 
bez podania przyczyny.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu 
lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym 
licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 
oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony 
w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl

Dodatkowych informacji udziela Anna Starostka – tel. 32 242-01-33 wew. 745, Biuro Eksploatacji MPGM 
TBS Sp. z o.o.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych

Lp. Adres lokalu
Pow.

 użytkowa
Wyposażenie 
w instalacje

Stawka 
wywoł.

Wadium
Termin 

oględzin 
lokalu

Lokale mieszkalne wchodzące w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta.

1.
Ruda Śląska

-Wirek 
ul. 1 Maja 247/8

38,88 m2

(1 p + k)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie 
piecowe, w.c. na 
klatce schodowej 

4,69 zł/m2 700 zł 6.08.2018 r., 
godz. 11.00

2.

Ruda Śląska-
Orzegów 

ul. Orzegowska 
32/1

37,50 m2 
(1 p + k)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie 
piecowe, w.c. na 
klatce schodowej 

4,69 zł/m2 700 zł 6.08.2018 r., 
godz. 12.00

3.
Ruda Śląska-

Orzegów 
ul. Bytomska 26/8

35,71 m2

(1 p + k)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie 
piecowe, w.c. na 
klatce schodowej

4,69 zł/m2 700 zł 6.08.2018 r., 
godz. 13.00

4.
Ruda Śląska-

Orzegów 
ul. Bytomska 26/9

36,96 m2 
(1p+k)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie 
piecowe, w.c. na 
klatce schodowej

4,69 zł/m2 700 zł 6.08.2018 r., 
godz. 13.00

5. Ruda Śląska-Ruda 
ul. Stanisława 2/9

39,43 m2 
(1 p + k 
+ łaz.,

wc)

inst. elektr., 
inst. wod-kan, 

ogrzewanie piecowe
6,11 zł/m2 700 zł 6.08.2018 r., 

godz. 14.30

Lokale mieszkalne stanowiące własność osób fi zycznych.

Ruda Śląska-
Bielszowice

ul. Kokota 167/3 
(*)

67,00 m2

(2 p + k, 
łaz., wc)

inst. elektr., inst. 
wod.-kan., Należy 

wykonać we 
własnym zakresie 

uszczelnienie 
przewodów 

kominowych, 
likwidacja kotła 

w piwnicy, wykonać 
etażową inst. 
c.o. z piecem 
typu kuchnia, 
bądź wykonać 
alternatywne 
ogrzewanie 
elektryczne.

5,00 zł/m2 700 zł 7.08.2018 r.,
godz. 14.30

(*) – Uwaga: w tym przypadku nie ma zastosowania regulamin przetargowy obowiązujący dla lokali 
mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta (wymagane w szczególności 

wykazanie stałego źródła utrzymania i wysokość dochodów).

Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
w Rudzie Śląskiej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Biurze Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o., 
pokój nr 34 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 10 
sierpnia 2018 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne 
lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 
0109 0321 do dnia 13 sierpnia 2018 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.).

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS 
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 34 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 
wew. 743.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal 
z przetargu bez podawania przyczyny. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.
pl.
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 Ruda, dwupokojowe, 47 m2, 93 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 M-3, 47,51 m2, z gruntem + wy-
posażenie – Nowy Bytom, Chorzowska. Tel. 
796-609-898.

Motoryzacja

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, 
dojazd 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. Koko-
tek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

Praca

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

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodziel-
nych pracowników ogólnobudowlanych (wy-
kończenia), elektryków z uprawnieniami, in-
stalatorów 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.

 Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inży-
nieryjnych SANEL Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie 
Śląskiej poszukuje pracowników na stanowi-
sko PRACOWNIK BUDOWLANY – doświadcze-
nie w budownictwie co najmniej 3 lata. Oferu-
jemy atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 32 
342-40-90, e-mail: sanel@sanel.net.pl.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-
czech. Tel. 32 271-09-66 781-989-873.

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

 Operator koparko-ładowarki, zatrudnię od 
zaraz: tel. 513-104-055.

 Asfalciarz, zatrudnię od zaraz: tel. 513-104-
055.

Różne

 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

 Kupię wszelkie starocie od igły po szafę. 
Tel. 603-280-675.

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

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22
W NOWYM BYTOMIU PRZY UL. RATOWNIKÓW 15

INFORMUJE O WOLNYCH MIEJSCACH 
W KL. VII W ROKU SZKOLNYM 2018/19.

Zapewniamy wszechstronne wsparcie 
pedagogiczne i naukę w komfortowych 
warunkach. Szczegóły w sekretariacie  

i pod nr tel. 32 248-61-32.

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, od-
plamiacze, 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.

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

nIeRuCHomośCI
 

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

 Sprzedam kawalerki, dwupokojowe, trzy-
pokojowe, Ruda Śląska, atrakcyjne ceny, tel. 
793-017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.

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

  NIERUCHOMOŚCI GABRIEL 
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych  

domów jednorodzinnych. Obecna oferta: 
HALEMBA ul. Solidarności od 89 m2,

WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2,  
GODULA „Paryż” od 125 m2.  
Pomagamy uzyskać kredyt.  

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.

 Godula, jednopokojowe, 28 m2, 49 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bykowina, dwupokojowe, 51 m2, 109 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

dla doroty Swatek
Z okazji urodzin najlepsze życzonka.

Wielkiego w życiu Słonka.
Smutków małych jak biedronka.

Szczęścia dużego jak smok.
Pomyślności na kolejny życia rok.

No i od Marcina miłości, bo ona daje 
dużo radości.

Życzą Oleksowicze oraz rodzina 
Podlasińskich.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENT MIASTA

RUDA ŚLĄSKA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z póź-
niejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami),  

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 14.06.2018 r. (data wpływu 15.06.2018 r.)  Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy 
placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej - Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego poprzez pełno-
mocnika Pana Krzysztofa Trólkę (Trólka) – Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o., z siedzibą 
w Katowicach przy ul. Bolesława Prusa 42, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Bukowej, 1 Maja, 
Edmunda Kokota, Czarnoleśnej, Stanisława Kunickiego – budowa ścieżki rowerowej od ul. Bukowej do 
ul. Głównej w Rudzie Śląskiej – eTaP 2 – rozbudowa ul. edmunda Kokota”, na nieruchomościach o 
oznaczeniu geodezyjnym 1388/200, 3279/202, 3281/202, 3284/194, 3604/377, 3998/195, 30, 3536, 
2007/192 i 3698/200 (numery działek przed podziałem) w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach/Wirku.

Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą za-

poznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmioto-
wej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia. 
Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia pu-
blicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury,  
w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.   
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PrEZydENt MIAStA
rudA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta 
wykazu garażu usytuowanego na terenie Miasta ruda Śląska: 

ul. Garaż nr 3 przy ul. Józefa Pordzika, 

stanowiącego własność Miasta ruda Śląska a przeznaczonego 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

PrEZydENt MIAStA
rudA ŚląSkA

informuje o wywieszeniu na na tablicy ogłoszeń  
urzędu Miasta wykazu lokalu mieszkalnego  

usytuowanego na terenie Miasta ruda Śląska:  

ul. lipowa 2A/7, 

stanowiącego własność Miasta ruda Śląska a przeznaczonego 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

PrEZydENt MIAStA
rudA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta 
ruda Śląska oraz o zamieszczeniu w Biuletynie  Informacji 

Publicznej urzędu Miasta ruda Śląska wykazu nieruchomości 
własności Gminy ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 

3833/99 o powierzchni 42 m2, zapisanej na karcie mapy 1, 
obręb kochłowice, kW Gl1S/00008228/8 położonej w rudzie 

Śląskiej przy ul. Solnej, przeznaczonej do zbycia w drodze 
bezprzetargowej przez oddanie w użytkowanie wieczyste na 

poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Pani Alicji TKOCZ
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach  
po śmierci

MATKi 
przekazują Dyrekcja i Pracownicy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej

Pani Alicji Tkocz
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa otuchy z powodu śmierci

MATKi 
przekazuje Redakcja 

„Wiadomości Rudzkich”

,,Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Joachima Dzierżęgi
byłego Przewodniczącego rady Nadzorczej 

rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w rudzie Śląskiej
rodzinie oraz bliskim 

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy  

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA  
AGNIESZKA LEWKO

PRezydenT MiaSTa 
Ruda Śląska 

informuje

 o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia  
23.07.2018 r. do dnia 13.08.2018 r., na tablicy 

ogłoszeń urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła 
II 6 (II piętro, obok pokoju 221) trzech wykazów 

niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie 

Śląskiej - kochłowicach przy ulicy Wireckiej, zapisanych 
na karcie mapy 4, obręb kochłowice, 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: 

2122/32 o powierzchni 729 m• 2,  
kW Gl1s/00011360/9, cena nieruchomości  
(netto) wynosi 109.000,00 zł,

2123/32 o powierzchni 741 m• 2,  
kW Gl1s/00011360/9, cena nieruchomości  
(netto) wynosi 117.000,00 zł,

2124/32 o powierzchni 746 m• 2,  
kW Gl1s/00011360/9, cena nieruchomości  
(netto) wynosi 118.000,00 zł.

PRezydenT MiaSTa 
Ruda Śląska 

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy 

APLIKANTÓW  
W STRAŻY MiEJSKiEJ 
W RUDZiE ŚLĄSKiEJ 

Pełna treść ogłoszenia opublikowana została 
na stronie internetowej  

urzędu Miasta Ruda Śląska  
www.rudaslaska.pl, w Biuletynie lnformacji 

Publicznej urzędu Miasta Ruda Śląska 
www.rudaslaska.bip.info.pl, 

na tablicy ogłoszeń w urzędzie Miasta 
oraz Powiatowym urzędzie Pracy  

w Rudzie Śląskiej.
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PłyWaNIe 

Manta na  
mistrzostwach Polski 

Kolejne dobre starty odnoto-
wali zawodnicy UKS-u Manta 
Kochłowice podczas Letnich 
Mistrzostw Polski w pływaniu 
juniorów 15-letnich w Oświę-
cimiu oraz 16-letnich 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

– Wśród piętnastolatków 
najlepiej spisał się Arkadiusz 
Grychtoł, który dwukrotnie zaj-
mował czwarte miejsce w kon-
kurencjach 50 m stylem motyl-
kowym i 50 m stylem grzbieto-
wym. Arkadiusz wywalczył 
również wysokie miejsca na 
100 m stylem grzbietowym, 
gdzie był na szóstej pozycji, na 
ósmym miejscu w kategorii  
100 m stylem motylkowym oraz 
trzynastym na 50 m stylem do-
wolnym – komentował Mateusz 
Niegot, trener zawodników 
Manty. – Wysokie, siódme miej-
sce w konkurencji 200 m stylem 
dowolnym zajęła Wiktoria 
Cioch-Gradzik, która zajęła 
również miejsca: 9. na 800 m 

Kolejne zawody okazały się udane dla kochłowickiej Manty. 

stylem dowolnym, 10. na 400 m 
stylem zmiennym, 12. na 200 m 
stylem zmiennym oraz 19. na 
400 m stylem dowolnym – do-
dał. 

Pozostali zawodnicy wielo-
krotnie poprawiali swoje rekor-
dy życiowe, osiągając najwyż-
sze miejsca. Nikola Niewia-
domska zajęła 21. miejsce na 
800 m stylem dowolnym, Anna 
Poppe – 34. miejsce na 200 m 
stylem klasycznym oraz Kamil 
Słowiński – 41. miejsce na 200 
m stylem klasycznym. Z kolei 
w rywalizacji 16-latków Manta 
miała dwie reprezentantki. Do-
minika Nocoń, która zajęła 19. 
miejsce na 400 m stylem do-
wolnym i 20. miejsce na 200 m 
stylem motylkowym oraz Pa-
trycja Szymczak, która została 
sklasyfikowana na 18. miejscu 
w konkurencji 200 m stylem 
dowolnym oraz na 19. miejscu 
w konkurencji 100 m stylem 
dowolnym. 

zaPaSy 

Pogoń z brązem

Brązowy medal w stylu wol-
nym podczas Mistrzostw Polski 
Seniorów w Teresinie zdobył 
Aleksander Wojtachnio. Zawod-
nik rudzkiej Pogoni po raz ko-
lejny udowodnił, na co go stać. 
Brąz wywalczył w kategorii 97 
kg. W zawodach wzięli udział 
zawodnicy z 23 klubów z całej 
Polski. 

– Przy bardziej szczęśliwym 
losowaniu Olek na pewno zajął-
by drugie miejsce. Przegrał jed-
nak tylko jedną walkę ze złotym 
medalistą Filipczakiem, który 
jest starszym od niego zawodni-
kiem. Ponadto Olek jest jeszcze 
młodzieżowcem, a to były mi-
strzostwa seniorów. Dlatego dla 

Zawodnik Pogoni uplasował się na trzecim miejscu. 

niego ten brązowy medal to jest 
spory sukces – podsumował Jan 
Walkowiak, trener zawodnika. 
– Teraz krótki odpoczynek i od 
sierpnia znowu bierzemy się do 
ciężkiej pracy i intensywnych 
treningów – dodał. 

W zawodach tych dobrą for-
mą wykazali się także zapaśnicy 
Slavii, o czym pisaliśmy w jed-
nym z wcześniejszych numerów 
„Wiadomości Rudzkich”. Pierw-
sze miejsce w kategorii 79 kg 
wywalczył Andrzej Sokalski 
i Grzegorz Łabuś (kategoria 61 
kg), brąz zdobył Kamil Wojcie-
chowski (kategoria 91 kg). Na-
tomiast Dawid Strzałka wywal-
czył brąz w kategorii 70 kg. 

PRezydenT MiaSTa
Ruda Śląska 

informuje 

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

gruntowych które zostaną oddane w użyczenie, 
dzierżawę, znajdujących się w rejonie ulic: sportowców 
– z przeznaczeniem pod boisko sportowe z zapleczem, 

Wierzbowej – z przeznaczeniem pod ogródek 
przydomowy.

OGłOsZeNIa

OGłOsZeNIe

OGłOsZeNIe



Młodzi szczypiorniści nie odpoczywają nawet w wakacje. 
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Rudzka 
Spółdzielnia 

MieSzkaniowa
41-700 Ruda Śląska, 
ul. Magazynowa 12,
nip: 641 001 03 37 
ReGon: 000484713  

tel. 32 248-24-11 /-15/, 
fax 32 248-43-22

e-mail:rsm@rsm.com.pl

ogłasza przetarg pisemny 
nieograniczony na dostawę 
i montaż stolarki okiennej 

z pCV dla zasobów RSM 
w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia można 

odebrać od dnia  
25.07.2018 r. do dnia 17.08.2018 r. 

w siedzibie Zamawiającego,  
adres: 41-700 Ruda Śląska  

ul. Magazynowa 12 pok. 310.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę 
należy składać w siedzibie Zamawiają-
cego w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 
12, w pokoju 213 do dnia: 21.08.2018 r.  
do godziny 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie 
Zamawiającego w Sali nr 317 w dniu 
21.08.2018 r. o godzinie 9.00. 

Uprawnionym do kontaktów z oferen-
tami jest: pracownik Działu Technicznego 
pok. 310 tel. 32 248-24-11 /15/ wew. 306  
w godzinach od 10.00 do 12.00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo 
unieważnienia lub zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez 
podania przyczyny. 

Biegi

Biegają, bo lubią
Biegają, bo lubią, bo bieganie to 

poprawa samopoczucia i wzmocnie-
nie kondycji. W każdy poniedziałek 
o godz. 19 na stadionie przy ul. Czar-
noleśnej w Nowym Bytomiu odby-
wają się zajęcia w ramach programu 
„BiegamBoLubię”, podczas których 
na godzinnym treningu spotykają się 
miłośnicy biegowych wrażeń. 

– „BiegamBoLubię” to akcja za-
początkowana w radiowej „Trójce” 
w czerwcu 2010 roku przez  byłego 
lekkoatletę Pawła Januszewskiego, 
który obecnie jest prezesem fundacji 
„Wychowanie przez Sport” i jest re-
alizowana w ponad 80 miejscach 
w całym kraju. Pomysł na włączenie 
Rudy Śląskiej do tego programu po-
wstał w czasie, gdy stadion Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji był 
jeszcze w trakcie budowy – tłumaczy 
Beata Androsz, prowadząca trenin-
gi. 

Akcja ruszyła 2 kwietnia 2018 ro-
ku, a jej koordynatorką w Rudzie 
Śląskiej jest Zuzanna Radecka-Pa-

kaszewska, a trenerem prowadzącym 
właśnie Beata Androsz. Udział 
w programie jest bezpłatny. – Na go-
dzinne zajęcia zapraszamy wszystkie 
osoby, które chcą rozpocząć przygo-
dę z aktywnością fizyczną, pobiegać, 
poćwiczyć, niezależnie od stopnia 
zaawansowania – zaprasza Beata 
Androsz. 

OGŁOSZENIA

Treningi odbywają się w poniedziałki o godz. 19. 

Warto dodać, że celem biego-
wych zajęć na stadionie lekkoatle-
tycznym jest upowszechnianie bie-
gania jako najprostszej formy ruchu, 
a zajęcia prowadzone są przez wy-
kwalifikowanych trenerów lekko-
atletyki. Podczas zajęć, oprócz tre-
ningów biegowych, wykonywane 
są różnorodne ćwiczenia sprawno-

ściowe, koordynacyjne oraz gimna-
styczne. Program zajęć jest dosto-
sowany do uczestników i nastawio-
ny na osoby o różnym poziomie 
zaawansowania (głównie na osoby 
początkujące). W zajęciach uczest-
niczyć mogą osoby powyżej 16. ro-
ku życia. Młodsi uczestnicy muszą 
być pod opieką dorosłych.

PIŁkA RęcZNA 

Grunwald zdobył brąz

Młodzi adepci klubu sportowego 
SPR Grunwald Ruda Śląska wzięli 
udział w Międzynarodowym Festi-
walu Piłki Ręcznej „Interamnia 
World Cup 2018”. Zawodnicy za-
grali we włoskim mieście Teramo.  
– Zawodnicy wystąpili w dwóch ka-
tegoriach wieko-
wych U12 oraz 
U14, czyli odpo-
wiednio roczniki 
2007 i 2004. Prze-
ciwnicy, z jakimi 
się zmierzyli, po-
chodzili między  
innymi z Danii  
(Virum Songefari), 
Francji (Saint 
Etienne, Cesson), 
Reunion Island 
(wyspa francuska  
z okolic Madaga-

skaru), Włoch (HG Torelli)  
oraz z Polski (UKS Spartakus, UKS 
Białystok, UKS Libiąż). Zawodnicy 
z grupy młodszej ostatecznie zajęli 
ósme miejsce w turnieju. Grupa 
starsza, czyli rocznik 2004, po bar-
dzo dobrej grze w fazie eliminacyj-

nej, zajęła wysokie trzecie miejsce 
w turnieju – komentował Łukasz 
Wodarski, prezes SPR-u Grunwald 

kOMUNIkAT 
PREZYDENT MIASTA

– SZEFA OBRONY cYWILNEJ 
MIASTA RUDA ŚLĄSkA

Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony krajowy trening 
sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, 
umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu syreny alarmowe w Rudzie Śląskiej emitować będą – dźwięk ciągły trwający trzy mi-

nuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Rocznik 2007:
Amelia Brylewska, Oskar Stolka, cyprian 

Nawrocki, kacper Widok, Igor Wolnic, Mateusz 
Jaskot, Jakub Maj, Patrycja Włodarczyk, Jakub 

Bury, Tymoteusz Taisner, Daniel Dobroczek, 
ksawier Feliks, Nikola Włodarczyk.

Rocznik 2004:
Jakub kisiała, Seweryn ksiądz, Jakub kwiatkowski, 

Maksymilian Wolnic, Paweł Podraza, Jarosław 
Hadam, Bartosz Morka, Filip Wójcik, Łukasz 
kamiński, Damian chrzanowski, krzysztof 

krzeszowski, Bartosz Brzenk, Patryk Doliszniak, 
Paweł Lewandowski. Trener: Anna Samol. 

kierownik: Anna kamińska-Wydmuch. 

Ruda Śląska. – Czternastodniowy 
wyjazd (1-14.07) to nie tylko świa-
towej rangi turniej, lecz również 
okazja do poznania rówieśników 
z całego świata, integracja w swo-
im gronie oraz wypoczynek – do-
dał. 

Wszyscy uczestnicy w trakcie 
wyjazdu mieli bowiem możliwość 
zwiedzenia Rzymu oraz Watyka-
nu. Podczas wycieczki do stolicy 
Włoch można było podziwiać hi-
storyczne części Wiecznego Mia-
sta, Koloseum, Forum Romanum, 
Kapitol, Plac Wenecki, Fontannę 
di Trevi oraz Plac Hiszpański. 
Ostatniego dnia pobytu zaplano-
wany został wyjazd do aquaparku 
na regenerację sił po wielodnio-
wym turnieju.
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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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