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GOSPODARKA KOMUNALNA 

Co z tymi śmieciami?
W odpowiedzi na pytania naszych Czytelników po raz kolejny wracamy do tematu wywozu 
śmieci z ogródków działkowych. Najczęściej zadawane pytania dotyczą częstotliwości wywo-
zu odpadów i liczby pojemników, które powinny zostać ustawione przy działkach oraz tego, 
co może do nich trafiać. 

OGŁOSZENIA

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miasta ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 
222) wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta 

ruda Śląska położonej w rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ulicy ks. 
Stanisława Bisty, obejmujące stanowiące całość gospodarczą działki 

nr: 3814/121 obręb o powierzchni 544 m² – kW nr Gl1S/00006099/0 
i 3813/121 o powierzchni 60 m² – kW nr Gl1S/00008003/5, 

kochłowice, karta mapy 1, która zostanie zbyta 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod 

budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi  86.000,00 zł.

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta wykazu lokalu 

mieszkalnego usytuowanego na terenie Miasta ruda Śląska:

ul. Osiedlowa 7C/3,

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

Stawka ryczałtowa za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych za ogró-
dek działkowy wynosi w Rudzie Śląskiej 
42 zł na rok. Co w jej ramach otrzymują 
działkowcy? – Na ogródkach działkowych 
ustawione są zbiorcze kontenery na zmie-
szane odpady komunalne. Przyjęliśmy za-
sadę, że jeden ogródek w okresie dwóch 

tygodni wytwarza 60 litrów odpadów zmie-
szanych. Pojemność pojemnika zbiorczego 
obliczamy, mnożąc liczbę ogródków na da-
nej kolonii razy 60 litrów. Śmieci wywożo-
ne są co dwa tygodnie – tłumaczy Katarzy-
na Kuberek, naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda 
Śląska.

W tym miejscu warto przypomnieć o tym, 
że pracownicy firm wywożących odpady nie 
są zobowiązani do zbierania odpadów, które 
z racji m.in. przepełnionych kubłów, są roz-
rzucone wokół nich. – O właściwą liczbę  
i pojemność kontenerów na śmieci powinien 
zadbać zarządca, najemca lub właściciel 
ogródka działkowego poprzez zgłoszenie 
niedoboru w Wydziale Gospodarki Komu-
nalnej – zaleca Katarzyna Kuberek. 

Problemem, z którymi boryka się jedna 
 i druga strona, są także odpady wielkogaba-
rytowe, w tym m.in. meble oraz gruz.  
– W terenie niejednokrotnie stwierdza się,  
że wokół pojemników na odpady składowa-
ne są śmieci, które z nieruchomości nieza-
mieszkałych nie powinny być odbierane, a są 
prawdopodobnie podrzucane przez osoby 
nie będące dzierżawcami ogródków – wyja-
śnia Kuberek. – W przypadkach stwierdze-
nia nagromadzenia się tego typu odpadów 
interwencyjnie są one usuwane przez przed-
siębiorcę odbierającego odpady, a koszty 
ich usuwania ponoszą wszyscy mieszkańcy 
– dodaje. Arkadiusz Wieczorek

Zdjęcie kubła przy działkach nadesłał nasz Czytelnik.
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PRAWA KONSUMENTA

Wakacje w pełni, więc wielu mieszkańców jest albo w trakcie wyjazdu, albo już wróciło z urlopu lub też dopiero planuje wakacyjne wojaże. W trakcie z przyczyn niezależnych 
może dojść do nerwowych sytuacji, związanych z problemami organizatorów lub linii lotniczych. Jak się przed tym ustrzec? Warto zwrócić uwagę na zapisy umowy oraz 
dowiedzieć się, czy i jakie prawa nam przysługują. O tym wszystkim rozmawiamy z Wiolettą Stec-Grześkowiak, miejskim rzecznikiem konsumentów w Rudzie Śląskiej. 

REKLAMA

– Na co należy zwracać szczególną 
uwagę przy wyborze biura turystyczne-
go, które organizuje wycieczkę? 

– Decydując się na zakup wycieczki, na-
leży sprawdzić, czy biuro turystyczne zo-
stało wpisane do rejestru organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych, 
warto również sprawdzić kwotę gwaranto-
wanego ubezpieczenia. W przypadku ogło-
szenia przez biuro podróży upadłości sta-
nowi ona gwarancję bezpiecznego powrotu 
do kraju. Dostęp do istotnych informacji 
dotyczących biur podróży nie jest wcale 
skomplikowany. Dane dotyczące ubezpie-
czenia można uzyskać właściwie „od ręki” 
– wystarczy odwiedzić stronę internetową 
Ministerstwa Sportu i Turystyki (www.tu-
rystyka.gov.pl). Warto również zadzwonić 
do Urzędu Marszałkowskiego, by spraw-
dzić, czy biuro turystyczne zostało wpisa-
ne do rejestru organizatorów turystyki  
i pośredników turystycznych oraz czy 
przypadkiem wobec organizatora nie zo-
stało wszczęte postępowanie o zakazie 
prowadzenia działalności. Zanim dokona-
my zakupu wycieczki, należy bardzo do-
kładnie zapoznać się z warunkami umowy, 
w szczególności z załącznikami typu: wa-
runki uczestnictwa w imprezie turystycz-
nej, warunki ubezpieczenia, oferta katalo-
gowa, które stanowią integralną część 
umowy. Organizator turystyki lub agent 
turystyczny, w przypadku gdy impreza tu-
rystyczna jest sprzedawana za jego pośred-
nictwem, powinien udzielić klientowi, za-
nim podejmie decyzję o zawarciu umowy, 
wszystkich informacji na temat oferowanej 
usługi turystycznej. Informacje te muszą 
być podane w sposób jasny, zrozumiały  
i nie mogą wprowadzać klienta w błąd. 
Ciężar dowodu w zakresie realizacji obo-
wiązków ww. informacyjnych obciąża 
przedsiębiorcę. W trakcie zawarcia umowy 
o świadczeniu usług turystycznych przed-
siębiorca powinien wydać podróżnemu 
wpłacającemu całość lub część należności 

z tytułu zawartej umowy pisemne potwier-
dzenie posiadania zabezpieczeń finanso-
wych oraz odprowadzania składek na 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

– A co z warunkami umowy? Czy or-
ganizator może je zmienić przed wyjaz-
dem lub w trakcie?

– Organizator przed rozpoczęciem im-
prezy turystycznej może dokonać jedno-
stronnie zmiany warunków umowy, ale 
wyłącznie, gdy w umowie taką możliwość 
zastrzegł. Umowa musi zawierać informa-
cję, w jaki sposób będą obliczone zmiany 
cen. Podwyższenie cen jest możliwe wy-
łącznie jako bezpośredni skutek zmiany 
ceny przewozów pasażerskich, wynikają-
cych ze zmiany kosztów paliwa lub innych 
źródeł zasilania, zmiany wysokości podat-
ków turystycznych, opłat lotniskowych, 
opłat wejścia na pokład oraz zmiany kur-
sów walut, mających znaczenie dla impre-
zy turystycznej. Cena ustalona w umowie 
o udział w imprezie turystycznej nie może 
być podwyższona w okresie 20 dni przed 
datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. Or-
ganizator turystyki, który przed rozpoczę-
ciem imprezy turystycznej jest zmuszony, 
z przyczyn od niego niezależnych, zmienić 
istotne warunki umowy bądź nie może 
spełnić specjalnych wymagań, o których 
podróżny powiadomił organizatora turysty-
ki i na które strony umowy wyraziły zgodę 
lub proponuje podwyższenie ceny przekra-
czające 8 proc. całkowitej ceny, niezwłocz-
nie powinien powiadomić o tym podróżne-
go, przedkładając ww. informacje na trwa-
łym nośniku. W tej sytuacji klient, w termi-
nie wyznaczonym przez organizatora tury-
styki, powinien również poinformować, 
czy przyjmuje proponowaną zmianę umo-
wy, czy odstępuje od umowy z całkowitym 
zwrotem wszystkich wniesionych wpłat 
i bez obowiązku wniesienia opłaty za od-
stąpienie. W przypadku gdy umowa zostaje 
rozwiązana z ww. przyczyn, organizator 
turystyki nie później niż w terminie 14 dni 

od dnia rozwiązania umowy, zwraca wpła-
ty dokonane przez podróżnego.

– Co jeżeli jednak wycieczka zostanie 
odwołana lub biuro podróży ogłosi upa-
dłość?

– Niestety, nawet wysokie ubezpieczenie 
nie gwarantuje zwrotu pieniędzy za wyku-
pioną imprezę turystyczną. Dzieje się tak 
dlatego, że w pierwszej kolejności z gwa-
rancji ubezpieczeniowej opłacany jest po-
wrót do domu osób, które przebywają  
za granicą. Zatem może się tak zdarzyć,  
że za niedoszłe do skutku wakacje nie  
otrzymamy wydanych pieniędzy. Większe 
szanse na odzyskanie pieniędzy mają osoby, 
które za imprezę turystyczną zapłaciły kartą 
płatniczą. Z chwilą, gdy wykupiona przez 
nich impreza nie doszła do skutku, mogą 
zwrócić się do banku, który jest wystawcą 
karty płatniczej. Transakcje elektroniczne 
mają bowiem charakter odwracalny i mogą 
zostać unieważnione przez stworzenie 
transakcji zwrotnej. Ogłoszenie upadłości 
przez organizatora imprezy turystycznej nie 
jest tu przeszkodą, ponieważ takie przypad-
ki są ubezpieczone przez bank. Jak pokazu-
je doświadczenie, nie wszyscy organizato-
rzy dysponują jednak urządzeniami do do-
konywania rozliczeń kartami płatniczymi. 
Z kolei pośrednicy dokonujący sprzedaży 
wycieczek nie preferują transakcji elektro-
nicznych w obawie, że reklamacja transak-
cji kwotowej dokonanej kartą płatniczą, 
może uderzyć właśnie w nich. W przypadku 
ogłoszenia przez biuro podróży upadłości 
pozostaje jeszcze droga zgłoszenia swoich 
roszczeń do syndyka masy upadłościowej. 
Niestety szanse na odzyskanie swoich pie-
niędzy w takim przypadku są nikłe. 

– A jakie są prawa konsumenta w sytu-
acji, gdy lot do wybranego na wakacje 
miejsca zostanie np. opóźniony? 

– W razie długiego opóźnienia samolotu 
pasażerowie powinni mieć zapewnioną 
opiekę ze strony przewoźnika, tj. otrzymać 
posiłki i napoje, możliwość telefonicznego 

bądź e-mailowego kontaktu z bliskimi, noc-
legi wraz z transportem pomiędzy lotni-
skiem a hotelem, a w niektórych przypad-
kach nawet odszkodowania pieniężne. 
W razie braku należytej opieki ze strony 
przewoźnika pasażer może zgłosić do niego 
reklamację. Jeśli przewoźnik nie uzna re-
klamacji albo zaakceptuje ją tylko częścio-
wo, to pasażer może złożyć skargę do pre-
zesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, gdzie 
działa Komisja Ochrony Praw Pasażerów 
(e-mail kopp@ulc.gov.pl, nr tel. + 48 22 
520-74-84 , faks +48 22 520-73-47). Złoże-
nie skargi powinno poprzedzić wcześniej-
sze złożenie reklamacji do przewoźnika.

– Wróćmy do tematu odszkodowania.
– W razie odwołania lotu, jeśli pasażero-

wie nie zostali poinformowani o tym fakcie 
na minimum 14 dni wcześniej, przewoźnik 
ma dwa rodzaje obowiązków – zapewnić 
opiekę nad pasażerami oraz wypłacić od-
szkodowanie. Wysokość odszkodowania to 
od 250 do 600 euro na osobę – w zależności 
od długości lotu. Odszkodowanie za odwo-
łany lot nie przysługuje, gdy w okresie 7-14 
dni przed wylotem przewoźnik poinformo-

wał o tym pasażera i zaproponował inny lot. 
W tym ostatnim przypadku wylot powinien 
jednak nastąpić najwyżej dwie godziny 
wcześniej niż planowany pierwotnie start 
samolotu, a przylot najpóźniej po czterech 
godzinach od wcześniej planowanego. Po-
dobne ograniczenia w wypłacie odszkodo-
wania występują, gdy przewoźnik powiado-
mi pasażera o odwołaniu lotu w terminie 
krótszym niż siedmiodniowy. Wtedy jed-
nak zastępczy lot powinien się zacząć naj-
wyżej godzinę przed wcześniej planowa-
nym, a zakończyć najpóźniej w ciągu dwóch 
godzin od pierwotnie zakładanej pory.

– W tej chwili jedna z linii lotniczych 
ma problemy z powodu strajków pra-
cowników. Co w sytuacji, gdy z tego po-
wodu zostanie odwołany lot?

– Dotychczas strajki linii lotniczych 
uważane były za nadzwyczajne okoliczno-
ści, które zwalniały linie z zapłaty odszko-
dowań. W kwietniu 2018 r. Europejski  
Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że niele-
galny i nieprzewidziany strajk pracowni-
ków nie stanowi zdarzenia nadzwyczajne-
go. Joanna Oreł

Wioletta Stec-Grześkowiak, miejski rzecznik konsumentów.
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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.

OGŁOSZENIA

Plac zabaw to inwestycja, na którą od lat czekają rodzice oraz dzieci, mieszkający przy ul. So-
bieskiego w Rudzkiej Kuźnicy. Na szczęście istnieje cień szansy na to, że w tym roku w końcu 
doczekają się oni zmian. A to za sprawą programu rewitalizacji podwórek. 

– Z roku na rok jest obiecywany plac 
zabaw dla mieszkańców ulicy Sobie-
skiego w Rudzie 1, z tych obietnic nie 
zostało nic zrealizowane. Ogromny nie-
zagospodarowany teren stoi pusty, dla-
tego też dzieci, które zostały w czasie 
wakacji w domach, zwracają się z dużą 
prośbą do pani prezydent miasta o plac 
i miejsce, gdzie mogą spędzać czas wol-
ny – napisała mieszkanka na jednej 
z grup na Facebooku, publikując fi lmik, 
na którym dzieci z ulicy Sobieskiego 
proszą o wybudowanie placu zabaw.

Okazuje się, że taką inwestycję mia-
sto zamierza przeprowadzić jeszcze 
w tym roku. Chodzi o trwający projekt 
rewitalizacji wybranych podwórek 
w Rudzie Śląskiej. Na liście znalazło się m.in. wła-
śnie podwórko przy ul. Sobieskiego. – Zadanie 
obejmuje między innymi budowę nowego placu za-
baw oraz innych elementów, podnoszących standard 
tej przestrzeni. Zadanie to jest przewidziane do re-
alizacji w roku bieżącym, a wyłonienie wykonawcy 
jest zaplanowane w trzecim kwartale br. – zapowia-

Na razie dzieci bawią się 
m.in. na tym trawniku przy ul. Sobieskiego.
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Czekając na plac zabaw

da Tomasz Rzeżucha, wiceprezes Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej TBS, które 
przeprowadza rewitalizację podwórek.

Projekt ten współfi nansowany jest z RPO WSL na 
lata 2014-2020. W sumie w ramach niego zrewitali-
zowanych zostanie 10 podwórek.

 Joanna Oreł

Czyszczenie ulic w upalne, bezdeszczowe dni staje się czasem zmorą mieszkańców Rudy Ślą-
skiej. Przekonała się o tym jedna z mieszkanek Bielszowic, która pewnego dnia oczekiwała 
na autobus na przystanku „Bielszowice – Kopalnia”. 

– Kiedy nadjechała zamiatarka ja i kilka osób, 
które czekały na przystanku, musieliśmy się scho-
wać za wiatą, ponieważ pojazd zamiast czyścić, roz-
pylał tylko brud i kurz z jezdni – opisała sytuację 
pani Grażyna. – Natomiast po przejeździe zamiatar-
ki na ławce przystanku osadziła się gruba warstwa 
kurzu. Czy ulice są sprzątane zepsutymi urządzenia-
mi? – pyta Czytelniczka. 

Zamiatarki zepsute nie są, a fi rmy sprzątające po-
siadają niezbędne pozwolenia, jednak czasem do-
chodzi do sytuacji, jak ta opisywana. – Samochody 
te zgodnie z oświadczeniem wykonawcy mają aktu-
alne przeglądy oraz są dopuszczone do eksploatacji 
oraz do ruchu – informuje Adam Nowak, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Jednak po zgłoszeniach mieszkańców rudzki ma-
gistrat zwróci uwagę fi rmom sprzątającym, aby 
z większą uwagą wykonywały swoją pracę i uważa-
ły przy tym na przechodniów. – Oczyszczanie dróg 
odbywa się przy użyciu zamiatarek posiadających 
zbiornik na wodę, które zraszają wodą nawierzch-
nię czyszczonej drogi, aby zapobiec pyleniu – wyja-
śnia Adam Nowak. – Jednak zraszanie podczas 
mechanicznego zamiatania jezdni może okazać się 

Drogi w Rudzie Śląskiej czyszczone
są zgodnie z harmonogramem.
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Kurzące zamiatarki

niewystarczające w czasie upalnych, bezdeszczo-
wych dni – dodaje. 

Przypomnijmy, że drogi w Rudzie Śląskiej są 
czyszczone zgodnie z harmonogramem lub dodat-
kowo interwencyjnie w miarę potrzeb – w tym 
przypadku na zlecenie miasta.

 Agnieszka Lewko

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222) wykazu 

nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska położonej 
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy ks. Stanisława Bisty, obejmujące 

stanowiące całość gospodarczą działki nr: 3812/121 o powierzchni 568 
m² – KW nr GL1S/00006099/0 i 3811/121 o powierzchni 97 m² – KW nr 

GL1S/00008003/5, obręb Kochłowice, karta mapy 1, która zostanie zbyta 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod 

budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi  95.000,00 zł.
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REKLAMA

FEStyN „PO SąSiEdzKu”

Cykl festynów na półmetku 
Od trzech lat w Rudzie Śląskiej organizowane są festyny dzielnicowe „Po sąsiedzku” pod 
patronatem prezydent miasta Grażyny dziedzic. W tym sezonie mieliśmy już okazję do 
wspólnej zabawy w Rudzie, Bykowinie, Goduli, a w miniony piątek w Kochłowicach. Okazja 
ku temu będzie jeszcze w Halembie (15.08), w Nowym Bytomiu (31.08) oraz w Bielszowicach 
(7.09). 
Kochłowickie planty mimo deszczowej aury wypełniły się mieszkańcami dzielnicy 
i gośćmi z miast ościennych. dla najmłodszych przygotowano mnóstwo atrakcji oraz 
zumbę z nagrodami. Na scenie zagościli artyści śląskiej sceny: Anna Matuszczyk, Bożena  
Mielnik, zespół Emi Band oraz Mirosław Szołtysek. imprezę poprowadzili izabela Nowrotek 
i Arkadiusz Wieczorek. AW 
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OGŁOSzENiE

PREzydENt MiAStA RudA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda 

Śląska, plac Jana Pawła ii 6 (ii piętro, obok pokoju 222) wykazu nieruchomości 
gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska położonej  

w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy ks. Stanisława Bisty, obejmujące stanowiące 
całość gospodarczą działki nr: 3816/121 o powierzchni 567 m²  

– KW nr GL1S/00006099/0 i 3815/121 o powierzchni 214 m² – KW nr 
GL1S/00008003/5, obręb Kochłowice, karta mapy 1, która zostanie zbyta 

w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi  111.000,00 zł.
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Zainstalowana tablica interaktywna informować będzie kierowców o warunkach pogodowych oraz o utrudnieniach drogowych.

www.wiadomoscirudzkie.pl  14.08.20186

R����� I��������� S����������
www.wiadomoscirudzkie.pl  14.08.2018

Rozpoczęły się procedury odbiorowe trzeciego odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej. Inwestycja jest już praktycznie na ukoń-
czeniu. Jeżeli odbiory przejdą pomyślnie, to kierowcy z nowej drogi będą mogli korzystać już we wrześniu. To aż trzy miesią-
ce przed pierwotnym terminem zakończenia inwestycji. 

Trzeci odcinek trasy N-S 
praktycznie gotowy

– Aktualnie trwają jeszcze ostatnie 
roboty wykończeniowe i montażowe 
oraz związane z organizacją ruchu 
drogowego. Zakończą się one jeszcze 
w sierpniu. Równolegle rozpoczęliśmy 
już procedurę odbiorów przebudowy-
wanej infrastruktury technicznej. Na-
tomiast na początku września chcemy 
złożyć wniosek o wydanie pozwolenia 
na użytkowanie całego odcinka – wyli-
cza prezydent Grażyna Dziedzic. Wła-
dze Rudy Śląskiej liczą, że zostanie 
ono wydane do końca przyszłego mie-
siąca i nowy odcinek trasy N-S będzie 
przejezdny trzy miesiące przed plano-
wanym terminem.  

Budowa trzeciego odcinka trasy N-S 
o długości ponad 1,4 km od ul. Buko-
wej do ul. Kokota rozpoczęła się w ma-

Nowy odcinek ma 1,4 km długości. 
Kierowcy będą mogli już niedługo trasą N-S dojechać do ulicy Kokota.

Aktualnie na budowie trwają ostatnie prace montażowe.
 Wykonywane jest również oznakowanie drogi.

ju ubiegłego roku. Oprócz samej trasy 
roboty drogowe obejmowały też budo-
wę dwupoziomowego węzła z ul. Ko-
kota, drogi dojazdowej do ogródków 
działkowych, chodników, ścieżek ro-
werowych, elementów systemu od-
wodnienia, a także przebudowę ok. 
400 m odcinka ul. Kokota oraz wlotu 
i odcinka ul. Wideckiego. Wybudowa-
ny został również wiadukt, którym tra-
sa N-S przebiegać będzie nad ulicą 
Kokota. Wykonano także sieć kanali-
zacji deszczowej. W ramach inwestycji 

powstało również oświetlenie trasy, 
węzła, chodników i ścieżek rowero-
wych, wykonano bariery ochronne 
oraz oznakowanie pionowe i poziome. 
Przebudowane zostały też istniejące 
sieci infrastruktury technicznej, które 
kolidowały z budową drogi. We wrze-
śniu przeprowadzone zostaną także na-
sadzenia drzew i krzewów. Całość ro-
bót budowlanych budowy trzeciego 
odcinka trasy N-S kosztowała 53,8 mln 
zł, z czego ponad 44,8 mln zł stanowiło 
unijne dofi nansowanie. 

Co ciekawe, drogowcy podczas bu-
dowy trasy N-S przeprowadzili niety-
pową operację przeniesienia ponad 
70-tonowego żelbetowego schronu 
sprzed II wojny światowej, który koli-
dował z budowaną drogą. Drogowcy 

przetransportowali go o 20 metrów 
i osadzili w nowej lokalizacji. – Po 
przeniesieniu kapsuły cały obiekt zo-
stał przykryty ziemią, aby zachować 
pierwotny wygląd. Specjalnie dla zwie-
dzających zostało wykonane zejście 
schodami terenowymi z poziomu chod-
nika – tłumaczy Maciej Szczerbowski 
z fi rmy Drogopol, która realizuje inwe-
stycję w Rudzie Śląskiej.

Z pewnością ciekawym elementem 
nowej inwestycji w Rudzie Śląskiej 
jest tablica interaktywna, która zamon-

towana została nad pasami jezdni no-
wego odcinka tuż przed wiaduktem.
– Będzie ona automatycznie wyświetla-
ła informację o warunkach pogodo-
wych i tym samym pojawiać się będą 
odpowiednie ostrzeżenia np. o mgle, 
gołoledzi, czy śliskiej jezdni. Ponadto 
służby miejskie będą mogły także sa-
modzielnie zamieszczać komunikaty. 
W ten sposób będzie można ostrzec kie-
rowców przed utrudnieniami, czy inny-
mi zdarzeniami drogowymi – tłumaczy 
Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mo-
stów.

Po oddaniu do użytku trzeciego od-
cinka trasy N-S, do zrealizowania cało-
ści trasy na odcinku od DTŚ do auto-
strady A4 pozostanie ostatni etap. Cho-
dzi o odcinek od ul. Kokota do zjazdu 
na autostradę. Jego długość wyniesie 
1,7 km. W ramach inwestycji m.in. po-
wstanie węzeł drogowy z ulicą Bielszo-
wicką. Dodatkowo przebudowany zo-
stanie odcinek ul. Bielszowickiej od 
skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżo-
wania z ul. 1 Maja, gdzie powstanie 
rondo. Trasa N-S kończyć się będzie 
w rejonie ul. Mostowej. Tam połączona 
zostanie z ul. 1 Maja. Miasto posiada 
już dokumentację projektową tego od-
cinka,  a jeszcze w tym roku planowane 
jest ogłoszonie przetargu na roboty bu-
dowlane. Szacunkowa ich wartość wy-
nosi ok. 185 mln zł. Również i na ten 
etap budowy trasy N-S miasto pozy-
skało fundusze europejskie. W tym 
przypadku chodzi o 110 mln zł.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zreali-
zowane zostały już dwa etapy trasy 

N-S. Mają one długość ok. 2 km. 
Pierwszy odcinek został przekazany do 
użytkowania na początku 2013 roku. 
Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi 
nr 925, do Drogowej Trasy Średnico-
wej, wraz z węzłem dwupoziomowym 
z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała 
ponad 48 mln zł. Kolejny odcinek do 
użytkowania przekazany został w sierp-

niu 2016 roku. Prowadzi on od 
ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą 
inwestycją dodatkowo wykonane zo-
stało 1,5 km drogowego połączenia ul. 
Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwe-
stycja kosztowała ponad 60 mln zł. – 
Do budowy czterech odcinków pozy-
skaliśmy unijne dofi nansowanie – pod-

kreśla wiceprezydent Michał Pieroń-
czyk. – Pierwszy etap został dofi nanso-
wany kwotą ponad 36 mln zł, przyzna-
na dotacja na drugi i trzeci fragment 
wyniesie prawie 85 proc. wartości tych 
inwestycji, czyli około 82 mln zł, a na 
czwartą część możemy otrzymać mak-
symalnie 110 mln zł. Ogółem daje to 
228 mln zł unijnej dotacji – dodaje.

Miasto zamierza kontynuować bu-
dowę trasy N-S również w kierunku 
północnym, tj. od DTŚ do granicy 
z Bytomiem. Aktualnie trwają prace 
nad przygotowywaniem dokumentacji 
projektowej budowy trasy od ul. Ma-
gazynowej w Rudzie do granicy z By-
tomiem. TK
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Rudzki Informator Samorządowy 
Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Ruszył przetarg na renowację jednego z domów na zabytkowym osiedlu robotniczym Ficinus przy ul. Kubiny w Wirku. Cały kompleks wpisany jest na Szlak 
Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Po modernizacji w obiekcie ma funkcjonować biblioteka, ekspozycja muzealna, punkt informacyjny oraz sala 
animacyjna. Na renowację zabytkowego domu władze Rudy Śląskiej pozyskały unijną dotację w kwocie 1,5 mln zł.

Nowe oblicze Ficinusa

Tak obecnie wygląda budynek przy ul. Kubiny 24.

– Stawiamy na nasze dziedzictwo kultu-
rowe i historyczne. Renowacja tego domu 
to krok do tego, żeby kolonia robotnicza 
Ficinus spełniała wszystkie wymagania 
stawiane obiektom na Szlaku Zabytków 
Techniki. Ponadto będzie można przeko-
nać się, jak dawniej mieszkało się na jed-
nym z najstarszych osiedli tego typu w re-
gionie, bowiem powstanie tam m.in. eks-
pozycja w postaci dawnego mieszkania 
robotniczego – podkreśla prezydent Gra-
żyna Dziedzic.

Budynek przy ul. Kubiny 24 to jedyny 
zabytkowy dom na osiedlu Ficinus, który 
obecnie należy do miasta. Pozostałe bu-

dynki znajdują się w rękach prywatnych. 
– Odbudowa domku to odpowiedzialne za-
danie. Obiekt objęty jest ochroną konser-
watorską, dlatego wykonawca powinien 
mieć doświadczenie w renowacji histo-
rycznych budynków – zaznacza Piotr Ja-
nik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzę-
du Miasta.

Prace budowlane polegać będą na od-
tworzeniu pierwotnych elewacji zewnętrz-
nych oraz detali architektonicznych wnę-
trza charakterystycznych dla tej zabudo-
wy. – Obiekt zostanie poddany odbudowie 
z wykorzystaniem historycznych materia-
łów. Odtworzona zostanie m.in. charakte-

rystyczna okładzina z piaskowca – wyja-
śnia Marta Lip-Kornatka z Biura Miej-
skiego Konserwatora Zabytków w Rudzie 
Śląskiej.

Na parterze budynku powstanie punkt 
informacji turystycznej wraz z salką ani-
macyjną, zapleczem socjalnym i toaleta-
mi, w tym dla osób niepełnosprawnych. 
Na piętrze zlokalizowana będzie stała eks-
pozycja w postaci dawnego mieszkania 
muzealnego oraz ekspozycja bezpośrednio 
nawiązująca do historii miejsca. W tym 
budynku odbywać się będą wystawy te-
matyczne, spotkania i imprezy o charakte-
rze regionalnym. W drugiej linii zabudo-
wy przewidziano parterowy budynek 
z przeznaczeniem na filię biblioteki miej-
skiej wraz z pomieszczeniem socjalnym  
i toaletą.

Łączny przewidywany koszt renowacji 
obliczono na ponad 2,8 mln zł, z czego 
prawie 1,5 mln zł będzie pochodzić z dota-
cji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. – Czas, który chcemy dać 
wykonawcy na realizację inwestycji to  
11 miesięcy od daty przekazania placu bu-
dowy – mówi Piotr Janik, naczelnik Wy-
działu Inwestycji.

Dofinansowanie do odbudowy domku 
na Ficinusie władze miasta pozyskały na 
początku marca. W rozstrzygniętym wte-
dy konkursie wśród 38 projektów do dofi-
nansowania wybrano w sumie trzy zadania 
z Rudy Śląskiej. Oprócz wspomnianej in-

Od 20 sierpnia br. kierowców w Rudzie czekają istotne zmiany, związane z dwiema ważnymi inwestycjami – przebudową ulicy Piastowskiej oraz budową 
ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego. Znaczna część ulicy Piastowskiej zostanie zamknięta dla ruchu, podobnie jak odcinki ulic 
Brańskiego i Magazynowej.

Zmiany w organizacji ruchu w dzielnicy Ruda
W związku z zamknięciem części  

ul. Piastowskiej między skrzyżowaniami 
z ulicami Sobieskiego i Na Łąkach zosta-
nie wprowadzony objazd. Zaczynając od 
strony granicy z Bytomiem będzie on 
biegł ulicami Sobieskiego w Rudzie Ślą-
skiej, Bytomską i Trębacką w Zabrzu, 
Szczęść Boże, Torową i Gierałtowskiego 
w Rudzie Śląskiej. Tą trasą poruszać bę-
dą się też autobusy linii nr 118. Pierw-
szym etapem inwestycji będzie budowa 
nowego mostu nad Bytomką, jednak ruch 
pieszy w tym miejscu zostanie utrzyma-
ny.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 
Wolności, Magazynowej i Brańskiego 
związana będzie z zamknięciem dla ru-
chu ulicy Magazynowej na odcinku od 
ul. Norwida do ul. Wolności. Objazd zo-
stanie poprowadzony ulicami Kokotek, 
Zabrzańską i Wolności, z wyjątkiem linii 
autobusowej nr 147, której zapewniony 

zostanie przejazd obecną trasą. Nato-
miast ulica Brańskiego zostanie zamknię-
ta dla ruchu na odcinku od ul. Wolności 
do ul. Narcyzów, a objazd będzie popro-
wadzony ulicami Różaną, Storczyków 
i Narcyzów. Ulica Wolności będzie prze-
jezdna w obu kierunkach, jednak należy 
liczyć się z doraźnymi utrudnieniami, 
związanymi z pracami w obrębie likwi-
dowanego torowiska tramwajowego.

Ulica Piastowska prowadzi do granicy 
miasta z Bytomiem. – Modernizacja tej 
ulicy będzie kosztować prawie 27 mln zł 
– mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer. 
– Na odcinku prawie 2 kilometrów wy-
mieniona zostanie nawierzchnia, powsta-
nie nowy most nad rzeką Bytomką, chod-
niki, ścieżki rowerowe, zatoki autobuso-
we i postojowe, oświetlenie LED oraz 
zbiorniki retencyjne. Wykonana zostanie 
kanalizacja deszczowa i sanitarna, prze-
budowana zostanie sieć wodociągowa, 

gazowa i teletechniczna oraz linia ener-
getyczna, a także zlikwidowane zostanie 
torowisko po dawnej linii tramwajowej 
nr 18 – wylicza. 

11 lipca został przekazany plac budo-
wy. Wykonawca na realizację zadania 
ma 20 miesięcy. Na część inwestycji, 
która dotyczy budowy nowego mostu 
nad Bytomką, Ruda Śląska otrzymała 
dofinansowanie z budżetu Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii z tegorocznej 
puli Metropolitalnego Funduszu Solidar-
ności 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. Zabrzań-
skiej. Na skrzyżowaniu tej ulicy z ulica-
mi Magazynową i Brańskiego powstanie 
w tym roku rondo. – Dzięki tej inwestycji 
zwiększy się bezpieczeństwo i płynność 
ruchu na tym skrzyżowaniu – mówi Sła-
womir Drożdżał z Wydziału Dróg i Mo-

stów UM. – Zadanie obejmuje wykona-
nie nawierzchni jezdni z betonu asfalto-
wego, chodnika i ścieżki rowerowej z kost-
ki betonowej, zatoki autobusowej z kostki 
granitowej i miejsc postojowych z płyt 
ażurowych, budowę kanalizacji deszczo-
wej i oświetlenia ulicznego, a także roz-
biórkę nieużywanego już torowiska tram-
wajowego – informuje.

W ramach inwestycji wybudowane 
zostanie też oświetlenie drogowe ulicy 
Brańskiego od ronda do skrzyżowania  
z ulicą Narcyzów oraz doświetlenie 
przejścia dla pieszych przy ul. Wolności. 
Samo rondo będzie typu turbinowego  
– kierowcy wjeżdżający z ul. Magazyno-
wej i od południowej strony z ul. Wolno-
ści przed wjazdem na rondo będą wybie-
rali jeden z dwóch pasów ruchu zgodnie 
z planowanym kierunkiem wyjazdu. 
Koszt zadania to ponad 7,8 mln zł. Plac 
budowy dla tej inwestycji został przeka-

zany 9 lipca, a rondo ma powstać do koń-
ca listopada br.

Trwa również opracowywanie doku-
mentacji projektowej kompleksowej 
przebudowy ulicy Wolności. To droga 
powiatowa o długości 1,7 km, pełniąca 
ważną rolę w układzie drogowym miasta 
jako łącznik centrum dzielnicy Ruda 
z drogami wojewódzkimi nr 925 i 902 
(Drogowa Trasa Średnicowa). Do 14 lu-
tego 2015 r. w ciągu ulicy Wolności prze-
biegała jednotorowa linia tramwajowa, 
obecnie wzdłuż ulicy przebiegają jedynie 
linie autobusowe. Rozpoczęcie przebu-
dowy planowane jest na lata następne.

W budżecie Rudy Śląskiej na 2018 rok 
na inwestycje zarezerwowano ponad 
157,5 mln zł, w tym prawie 79,5 mln zł 
na zadania drogowe. Najważniejsze wy-
datki w tym zakresie związane są  
głównie z aktualnie budowaną trasą N-S.  
 WG

westycji dotacja unijna przypadła projek-
towi Stacja Biblioteka, czyli rewitalizacji 
budynku zabytkowego dworca w dzielni-
cy Chebzie, gdzie nowe lokum znajdzie 
główna siedziba miejskiej biblioteki wraz 
z wypożyczalnią i czytelnią. Powstanie tu 
też kawiarnia, a na zewnątrz „bibliogród” 
oraz parking na kilkadziesiąt pojazdów. 
Zachowana zostanie też główna funkcja 
dworca związana z obsługą pasażerów.  
Na realizację tej inwestycji miasto prze-
znaczy ponad 8 mln zł, z czego 6,5 mln zł 
pochodzić będzie z dotacji unijnej, a po-
nad 760 tys. zł ze środków budżetu pań-
stwa. Prace przy tej inwestycji trwają od 
ubiegłego roku i zakończą się jesienią. 

Kolejny obiekt, który znalazł się na li-
ście dofinansowanych inwestycji, to Mu-
zeum Miejskie im. Maksymiliana Chrobo-
ka w Rudzie Śląskiej. Modernizację i re-

nowację zabytkowego budynku muzeum 
oszacowano na ponad 4,8 mln zł. Prawie  
4 mln zł pokryje unijne dofinansowanie. 
Po remoncie placówka będzie miała do 
dyspozycji ok. 1430 m kw., z czego  
ok. 900 m kw. przestrzeni wystawienni-
czej. Również  w przypadku tej inwestycji 
trwają prace budowlane. Całość inwesty-
cji ma być gotowa do końca 2019 r.

Przypomnijmy, że w 2017 r. Ruda Ślą-
ska znalazła się na drugim miejscu w kraju 
w rankingu pozyskiwania środków unij-
nych wśród miast na prawach powiatu, 
który opracowywany jest przez dziennik 
„Rzeczpospolita”. Jest to najbardziej pre-
stiżowa klasyfikacja tego typu w Polsce. 
W ostatniej edycji tego zestawienia miasto 
awansowało o 15 pozycji, a w ciągu dwóch 
lat aż o 46 miejsc.

IM

Po kompleksowej renowacji budynek nabierze nowego blasku.
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HArcerStWO

Harcerskie święto w Gdańsku

– Zlot w Gdańsku to jedna z największych 
imprez harcerskich ostatnich lat. Mamy 
okazję świętować okrągłą rocznicę powsta-
nia naszej organizacji. W myśl hasła zlotu 
„Przyszłość zaczyna się dziś – nie jutro!” 
razem rozpoczęliśmy ogromną przygodę, 
która już dziś zapisała się na kartach histo-
rii naszego hufca – podkreślił Michał Ma-
zur, zastępca komendanta rudzkiego hufca. 
– Przez dziesięć dni mamy okazję pokazać 
nie tylko potęgę harcerzy z hufca ZHP Ruda 
Śląska, nie tylko Chorągwi Śląskiej, ale ca-

łego Związku Harcerstwa Polskiego. Jest to 
niezwykłe przeżycie dla każdego uczestnika, 
który ma zaszczyt uczestniczyć w tak presti-
żowej imprezie – dodał. 

Rudzcy harcerze jeszcze tydzień przed 
oficjalnym rozpoczęciem Zlotu ZHP  
zadbali o sprzęt i układ logistyczny na Wy-
spie Sobieszewskiej, a także o bezpieczeń-
stwo i wygodę uczestników. – Nasi harcerze 
już od pierwszego dnia zmagając się  
z falą upałów, zaaklimatyzowali się na wy-
spie. Po pierwszych zajęciach programo-

wych, czyli po „Grze Stulecia”, nadszedł 
czas na przywitanie się z Bałtykiem i integra-
cję z harcerzami innych hufców – zaznaczył 
Michał Mazur.

W trakcie samego Zlotu ZHP zostało m.in. 
odnowione przyrzeczenie harcerskie oraz po-
bity został rekord Guinnessa na utworzenie 
największej żywej flagi państwowej. Harce-
rze uczestniczyli także w „Dniu regionów”, 
podczas którego pokazywali specyfikę swo-
jego regionu – opowiadali o Rudzie Śląskiej, 
o jej historii i tradycji oraz o tym, jak żyje się 

W ogólnopolskim zlocie harcerskim wzięło udział około 200 rudzkich harcerzy.

w mieście. Gotowali także wodzionkę, 
smarowali chleb z piekarni Jakubiec „tu-
stym” oraz zaprezentowali się w śląskich 
strojach. Co więcej, rudzcy harcerze po-
prowadzili defiladę na rozpoczęcie apelu, 
który odbył się tego dnia.

Podczas wydarzenia harcerzy odwiedzi-
li m.in. prezydent RP Andrzej Duda, pre-
mier Mateusz Morawiecki, a także prezy-
dent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.  
– Harcerstwo to służba drugiemu człowie-
kowi, braterstwo i samodoskonalenie  

Około dwustu harcerzy z rudy Śląskiej uczestniczyło w zlocie harcerskim, który został zorganizowany w Gdańsku z okazji rocznicy stulecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego oraz 
odzyskania przez Polskę niepodległości. to jedna z największych harcerskich imprez, podczas której harcerze z całej Polski integrują się, uczą i bawią. W zlocie, który odbył się na Wyspie 
Sobieszewskiej, wzięła udział także prezydent rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. 

MIeJSKIe ceNtrUM KULtUrY

Odkrywają swoje zaczarowane podwórka
„Zaczarowane podwórka” to projekt Miejskiego centrum Kultury w rudzie Śląskiej, który ma na celu włączenie 
do działań kulturalnych mieszkańców chebzia i osiedla Kaufhaus, objętych Lokalnym Programem rewitalizacji. 
Miniony tydzień był pod tym względem szczególny.

W ramach projektu od 6 do 10 sierpnia 
odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci 
i dorosłych. Dzięki wspólnym działaniom 
przygotowano spektakl „Jak to na Rudzie 
bywało...”, którego scenariusz został oparty 
na wspomnieniach mieszkańców, a który  
odbył się z ich udziałem. Efekty zaprezento-
wano w formie spaceru. Prowadzący Natalia 
Dinges, Mateusz Flis i Radosław Lis przy-
bliżyli uczestnikom historię osiedla Kau-
fhaus i ciekawostki z nim związane. Naj-
młodsi uczestnicy warsztatów przygotowali 
z kolei krótkie teatralne etiudy, a dorośli 

opowiedzieli historie związane z Kaufhau-
sem. Zostały one zebrane podczas warszta-
tów prowadzonych przez Dorotę Furmaniuk. 
Był także czas na wspólną zabawę.

Z kolei w niedzielę (12.08) przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Chebziu od-
była się impreza pod hasłem „Święto Dziel-
nic”, w ramach której zaproszono m.in. na 
koncert muzyki klasycznej w wykonaniu 
„Tria Apassionata”. W ramach projektu 
„Zaczarowane podwórka” we wrześniu 
i październiku będzie jeszcze okazja do wy-
jazdów na spektakle teatralne.

Bo właśnie ważnym aspektem projektu jest 
przypomnienie bogatej historii zabytkowych 
dzielnic oraz zachęcenie mieszkańców do 
działań kulturalnych. – Miejskie Centrum Kul-
tury od dawna działa i angażuje społeczność 
m.in. Chebzia do wspólnych działań artystycz-
nych. Tak było i tym razem. Projektem „Za-
czarowane podwórka” chcieliśmy zwrócić 
uwagę na piękno tych miejsc i ożywić te, nie-
stety coraz częściej zapomniane, przestrzenie 
– mówi Anna Roszczyk, kierownik działu or-
ganizacji imprez Miejskiego Centrum Kultury 
im. H. Bisty w Nowym Bytomiu.  AW 

Prezydent Grażyna Dziedzic odwiedziła rudzkich harcerzy w Gdańsku.

Podczas zlotu odbył się uroczysty apel Chorągwi Śląskiej ZHP.

W ramach projektu odbył się spacer po osiedlu Kaufhaus.
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– przypomina prezydent Dziedzic. – Jestem 
dumna, że Ruda Śląska ma tak znakomitą 
reprezentację młodych ludzi, którzy  
codziennie realizują te szczytne ideały.  
Biorąc bezpośredni udział w zlocie mogłam 
po raz kolejny przekonać się, że takie  
wartości jak honor, umiłowanie ojczyzny  
czy zaangażowanie w życie społeczne są 
ważne dla kolejnych pokoleń Polaków, co 
ogromnie cieszy w kontekście obchodów 
100-lecia odzyskania niepodległości – mó-
wi. Agnieszka Lewko 
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Młodzi rudzianie spotkali się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą. 
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Prezydent Grażyna Dziedzic  
weekend spędziła razem z harcerzami.
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NIERUCHOMOŚCI
 

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

 Sprzedam 3 pokoje Westerplatt e, 2 pokoje 
Brzechwy, kawalerka Gilów 793-017-323,  
www.lokator.nieruchomosci.pl.

 Do wynajęcia lokal z klimatyzacją 
w centrum Nowego Bytomia, 44 m2. 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.

 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, I p., z gruntem + 
wyposażenie – Nowy Bytom, Chorzowska. Tel. 
796-609-898.

 Pokój do wynajęcia. Tel. 32 342-06-28.

 Dwupoziomowe, Ruda 1, stare osiedle – 
sprzedam. Tel. 605-055-424.

 Mieszkanie Wirek, stare budownictwo, 
c.o. do wynajęcia. Tel. 692-765-153.

 Do wynajęcia lokal użytkowy Wirek, I p, 80 
m2, na biuro, kancelarię, gabinety. Tel. 692-
765-153.

 Sprzedam mieszkanie własnościowe, 37 
m2, częściowo wyremontowane, Godula. Tel. 
573-958-161.

MOTORYZACJA

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

ZAPRASZAMY DO SALONU  Alex 
(C.H. DOMINO – pasaż dolny), 

Oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafi nowe • 
modne w tym okresie opalanie natryskowe.•  

Dla stałych klientów oferujemy różne 
promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny. 

Tel. 32 700-70-78

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, tapi-
cerki. 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 grati s. 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.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wy-
kładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

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

 Masz problem z otrzymaniem kredytu? Po-
magamy skutecznie w uzyskaniu: kredytów 
gotówkowych, konsolidacyjnych, hipotecz-
nych kredytów dla klientów po złej historii 
bankowej, z brudnymi bazami kredytów dla 
klientów z brakiem zdolności kredytowej. Za-
dzwoń: tel. 603-279-202.

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. So-
lidnie. Tel. 737-593-999.

GÓRNIKU! 
 KUPIMY PRAWA DO AKCJI KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.
ORAZ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A.

JEŻELI JESTEŚ, BĄDŹ BYŁEŚ PRACOWNIKIEM KOPALNI, ZADZWOŃ.
TA OFERTA JEST DLA CIEBIE!

KUPIMY RÓWNIEŻ AKCJE HUTY POKÓJ

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

WIELKI KIERMASZ ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH 
I PAPIERNICZYCH

WYPRAWKA SZKOLNA NA DOBRY START 
RUDA ŚLĄSKA – HALEMBA

ul. Grodzka 5/02 – sklep „Kluczyk” tel. 32 243-41-09
ul. Solidarności 7 – „Zegarmistrz” tel. 32 242-62-66

DUŻY WYBÓR NISKIE CENY ORYGINALNY TOWAR 
RENOMOWANYCH FIRM 

ZAPRASZAMY

 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 
AKUMULATORÓW. 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.

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

  Firma z Rudy Śląskiej zatrudni ambitne 
osoby chcące podjąć pracę w prężnie rozwija-
jącym się zakładzie produkcyjnym na stanowi-
sku pracownik produkcji i magazynu. Osoby 
zainteresowane prosimy o przesyłanie aplika-
cji na adres mailowy klaudia.gajek@maxi.by-
tom.pl, tel. 604-057-310.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 509-737-782.

 Zatrudnię do prac dorywczych, pracowni-
ka gospodarczego – murarza, Wirek. Tel. 692-
765-153.

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

 Kucharzy, pomoce kuchenne, bufetowe za-
trudnię na dogodnych warunkach (umowa o 
pracę). Tel. 668-447-128 lub marta.akademia-
smaku@onet.pl.

RÓŻNE

 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

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

Serdeczne podziękowania krewnym, 
przyjaciołom, znajomym, 

współpracownikom oraz wszystkim,
którzy towarzyszyli w ostatniej drodze

śp. Anny Krzysz

składa 
Lidia Kowalik z rodziną
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Walczący profesor
O miłości do sportu, pracy na uczelni oraz działaniu Rudzkiego Klubu Sportów i Sztuk Walki 
Bushido Ruda Śląska i wielkim sukcesie na tegorocznych Mistrzostwach Świata w Budapesz-
cie rozmawiamy z Rafałem Burdzikiem, trenerem Kempo Tai Jutsu oraz profesorem na Poli-
technice Śląskiej. 

– Od kiedy trenuje Pan Kempo Tai 
Jutsu? Dlaczego akurat ta sztuka wal-
ki?

– Zacząłem ćwiczyć w wieku siedmiu 
lat i tak jak większość młodych ludzi treno-
wałem karate kyokushin. Jednak w wieku 
17-18 lat miałem przyjemność poznać mi-
strza Ryszarda Jóźwiaka i zacząłem ćwi-
czyć Kempo Tai Jutsu. Najpierw ćwiczyli-
śmy samoobronę, bo w karate troszkę bra-
kowało nam technik związanych z rzutami 
i dźwigniami. Mieliśmy też instruktora ju-
do, ale później okazało się, że jest jedna 
dyscyplina, która łączy te wszystkie sztuki 
walki, czyli Kempo Tai Jutsu. W końcu 
zdecydowałem, że to jest właśnie to, co 
chcę trenować. 

– Jest Pan założycielem Rudzkiego 
Klubu Sportów i Sztuk Walki Kempo 
Bushido, który działa na terenie Rudy 
Śląskiej od 19 lat (rok założenia 1999). 
To szmat czasu. Proszę opowiedzieć 
o działalności klubu. 

– Przez te wszystkie lata przewinęło się 
tam mnóstwo zawodników i pasjonatów 
sztuk walki. Przez te wszystkie lata do-
czekaliśmy się, że trenują u nas w tym 
samym czasie aż trzy pokolenia (dziadek, 
córki i wnuczka – pojawiająca się na oko-
licznościowych treningach). Mamy liczną 
sekcję dziecięcą, w której trenuje około 
20-30 młodych zawodników, a w sekcji 
dorosłych też ćwiczy około 30 osób.  Za-
jęcia dla sekcji dziecięcej są bezpłatne,  
a dorośli płacą określoną składkę, która 
jest związana z opłatami przede wszyst-
kim za wynajem sali i ze sprzętem. Trene-
rzy nie pobierają żadnego wynagrodzenia 
za swoją działalność, klub od zawsze 
działa na zasadach non profit.  Dodam też, 
że był to pierwszy klub Kempo Tai Jutsu 
w Rudzie Śląskiej, a drugi na Śląsku. 

– Jest Pan sportowcem z powołania, 
ale to nie wszystko, bo jest Pan też profe-
sorem na Politechnice Śląskiej. Jak to się 
stało? 

– Kempo to nigdy nie była moja praca i ni-
gdy nie podchodziłem do tego jak do pracy. 
Wszystkich też przekonywałem do tego, 

żeby nie szukali w tej sztuce walki pienię-
dzy, ale wartości, których brakuje nam 
w życiu codziennym. Z kolei praca na 
uczelni to moja praca zawodowa, która tak-
że jest moją pasją. 

– Czy jedno da się połączyć z dru-
gim?

– Kiedyś uważałem, że te dwie rzeczy 
można połączyć ze sobą, bo nie zdecydo-
wałbym się na prowadzenie klubu w tak 
młodym wieku, gdybym już wcześniej nie 
stawiał pierwszych kroków w nauczaniu 
młodych ludzi i nie czerpał z tego przyjem-
ności oraz nie zrozumiał, że w jakiś sposób 
umiem do nich dotrzeć. Na pewno wielkim 
wsparciem dla mnie, które ułatwia mi łą-
czenie obowiązków prodziekana na Poli-
technice i trenera w klubie, jest moja wspa-
niała żona Marta, która także ma „żyłkę 
sportowca” oraz moje cudowne dzieci: syn 
Andrzej i córka Alicja, którzy ćwiczą już 
w sekcji dziecięcej i dają mi ogromną ra-
dość. Dodatkowo nie byłoby klubu bez za-
angażowania pozostałych trenerów: Marci-
na Pisteloka, Dawida Augustyniaka, Piotra 
Pszczółkowskiego oraz tych, którzy bardzo 
często nam pomagają, czyli Kuby Mikosz-
ka, Eweliny Pszczółkowskiej i Dawida Ko-
łodzieja oraz wszystkich przyjaciół nasze-
go klubu.

– Ale czy jednak cechy sportowca mo-
gą przydać się w pracy na uczelni? 

– Kiedyś podczas dużej konferencji po-
dobno mówiłem z dużą pewnością siebie 
i bez zdenerwowania odpowiadałem na 
wszystkie pytania zadawane przez profeso-
rów, którzy budzili respekt zebranych. Po-
jawiły się wtedy komentarze, że moja pew-
ność siebie może wynikać z tego, że trenuję 
sztuki walki. Być może rzeczywiście tak 
jest, bo na sali gimnastycznej nie da się ni-
czego ukryć. Poza tym wydaje mi się, że to, 
że jestem sportowcem i trenerem przydało 
mi się w pracy na uczelni i przede wszyst-
kim w kontakcie ze studentami. Jednak 
trzeba pamiętać, że ambicje i zasady 
w świecie sportowym różnią się od tych 
w świecie naukowym. Czasem zdarza mi 
się jedną miarą oceniać czyjeś zachowanie 

w sporcie i na uczelni, a to nie jest to samo. 
Są to inni ludzie, inne drogi dojścia do ce-
lu, więc trzeba w pewnym momencie 
umieć rozdzielać te dwa światy, żeby przez 
przypadek nie skrzywdzić siebie czy in-
nych. 

– Czy jest Pan wymagającym trene-
rem i wykładowcą? 

– Staram się utrzymywać porządek 
w grupach i jasno określam zasady i wyma-
gania, jakie stawiam studentom. Ale przy-
znam, że oba te zajęcia nauczyły mnie 
umiejętności rozmawiania z różnymi ludź-
mi, którzy wykonują różne zawody, pełnią 
różne funkcje.

– Czy Pana studenci trenują w klubie? 
Jak wygląda wtedy Wasza współpraca  
i relacje? 

– Bardzo długo nie chciałem, żeby moi 
studenci wiedzieli, że trenuję. To samo 
w klubie. Nie chciałem, żeby zawodnicy 
wiedzieli, że jestem nauczycielem akade-
mickim, bo bałem się, że wytworzy się 
między nami jakiś dystans. Na sali jeste-
śmy partnerami, nie można budować żad-
nej bariery i trzeba sobie ufać. Jednak 
dzięki prężnej działalności mediów spo-
łecznościowych niektórzy się o tym do-
wiadywali. Jednym ze studentów z Poli-
techniki Śląskiej, którzy zaczęli trenować 
w klubie jest Marcin Pistelok, który kempo 
trenuje już od piętnastu lat a aktualnie jest 
trenerem u nas w klubie. Ale nagminnie 
nie zdarzają się takie sytuacje, żeby stu-
denci trenowali w klubie. Co prawda 
w klubie mamy wielu studentów i absol-
wentów Politechniki Śląskiej i innych ślą-
skich uczelni, ale niewielu studiuje na Wy-
dziale Transportu Politechniki Śląskiej, 
gdzie na co dzień wykładam. Poza tym 
w naszym klubie od zawsze można było 
znaleźć przedstawicieli niemal wszystkich 
zawodów, rozpoczynając od górników, 
hutników, policjantów, strażników miej-
skich, strażaków, budowlańców, kierow-
ców, informatyków, automatyków, han-
dlowców, urzędników, przedsiębiorców aż 
po prawników i lekarzy. To efekt atmosfe-
ry jaka panuje w klubie.

– Profesor i sportowiec to nie wszyst-
ko. Jest Pan także tegorocznym podwój-
nym wicemistrzem świata, a Pana za-
wodnicy wrócili z tych mistrzostw, które 
odbyły się w Budapeszcie z 23 medalami. 
Jak skomentuje Pan ten sukces? 

– To dla nas wielka radość. To, co osią-
gnęliśmy, przerosło nasze oczekiwania. 
Przywieźliśmy 23 medale jako kadra Pol-
ski, z czego łupem zawodników naszego 
klubu padło aż 16 medali! Reprezentanta-
mi kadry Polski z naszego klubu w tego-
rocznych Mistrzostwach Świata Federacji 
IKF byli: Ewelina Pszczółkowska, Anna 
Dziuba, Dawid Augustyniak, Dawid Koło-
dziej, Dawid Nowok, trener i zawodnik 
Marcin Pistelok i ja, także jako trener i za-
wodnik. Wszystkim im należą się wielkie 
gratulacje za godne reprezentowanie Polski 
i naszego miasta Rudy Śląskiej. Jak sobie 
przypominam, to już po kilku pierwszych 
latach działalności klubu (początek lat 
2000) zaczęliśmy odnosić pierwsze sukce-
sy na Śląsku i w Polsce. Byliśmy najlep-
szym klubem kempo w Polsce i zdobywali-
śmy mnóstwo medali. Później nasi zawod-
nicy zaczęli rywalizować także w innych 
formułach walki, nie tylko w Kempo Tai 
Jutsu, ale też w ju-jitsu i formule mieszanej 
MMA. Mimo wszystko nie wyszliśmy po-
za Polskę. Wyjazd poza kraj był dla nas 
prawie niemożliwy ze względów finanso-
wych i logistycznych, chociaż chyba po raz 
pierwszy już siedem lat temu dostaliśmy 
zaproszenie na mistrzostwa świata. Jednak 
w tym roku udało się. Tak się złożyło, że 
kadra trenerska kadry polskiej kempo skła-
dała się z czterech osób i mistrza Jóźwiaka, 
a w tym dwóch z tych czterech trenerów to 

trenerzy naszego klubu – ja i Marcin Piste-
lok. Z kolei jako ośrodek przygotowań na 
południu Polski został wytypowany nasz 
klub. Wzięliśmy się wtedy ostro do pracy 
i postanowiliśmy się dobrze zaprezento-
wać. Udało się. Zależało mi osobiście, że-
by pokazać, czym jest Kempo Tai Jutsu 
w Polsce. Była to wielka impreza na świa-
tową skalę i udało nam się utrzymać wyso-
ki poziom. 

– Jeszcze na zakończenie. Kto może za-
pisać się do klubu i jak można to zrobić? 

– Ćwiczyć u nas może każdy, niezależnie 
od wieku i profesji, którą wykonuje. Na sali 
wszyscy jesteśmy równi i ćwiczymy wspól-
nie, żeby się rozwijać. Nie ma żadnych ba-
rier. Pieniądze też nie są problemem, bo je-
śli ktoś chce ćwiczyć, a nie ma na to fundu-
szy to też może do nas dołączyć. Dodam, że 
dzieci zaczynają od szóstego roku życia, ale 
mamy również czterolatka. Górnej granicy 
wieku nie ma. Treningi odbywają się w każ-
dy wtorek i w czwartek od godziny 18.30 
dla starszych, a dzieci trenują od godz. 18, 
oraz w zależności od kalendarza imprez, 
w soboty. Trening dorosłych trwa dwie go-
dziny, a dzieci godzinę. Spotykamy się 
w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Łuka-
siewicza 7 w Kochłowicach. Od 20 lat za-
wsze w tym samym miejscu, w te same dni 
i godziny. Serdecznie zapraszam wszyst-
kich, którzy chcą poczuć atmosferę panują-
cą w naszym klubie. Bardzo chciałbym, 
żeby wielu mieszkańców naszego miasta 
zaraziło się miłością do kempo i  mogło po-
znać tajniki tej sztuki walki, bo podczas 
treningów możemy oderwać się od rzeczy-
wistości i zapomnieć o problemach dnia 
codziennego.  AL

Na Mistrzostwach 
Świata  
w Budapeszcie 
Rafał  
Burdzik  
został  
podwójnym  
wicemistrzem 
świata.

– Miałam do pokonania dwadzieścia 
osiem odcinków w dwóch pętlach. Pętla 
miała dziesięć kilometrów i prowadziła 
przez trzy piękne góry. Szczerze mówiąc 
moje czwarte miejsce za bardzo mnie nie 
zadowoliło i mam nadzieję, że wkrótce uda 
mi się poprawić ten wynik – powiedziała 

Julia Boronowska po zawodach we Wło-
szech. 

Tym razem Francuzka, Dunka i Włoszka 
stanęły Juli Boronowskiej na drodze do 
pierwszego stopnia podium. Jednak młoda 
zawodniczka nie powiedziała jeszcze ostat-
niego słowa i pokaże, na co ją stać w kolej-

nych etapach swojej trialowej kariery. 
– Działałam trochę pod presją, żeby osią-
gnąć jak najlepszy wynik. Dlatego ta presja 
i „obca ziemia”, na której rozgrywane były 
zawody,  nie były moim sprzymierzeńcem, 
a wręcz paraliżowały moje ruchy na moto-
cyklu – dodała Boronowska.  AL

TRial MOTOcyKlOWy

Czwarta na motocyklu
Kolejnym sukcesem może pochwalić się rudzianka Julia Boronowska. Młoda zawodniczka 
zajęła czwarte miejsce na mistrzostwach Europy w trialu. Podczas iV Rundy Trial Woman 
European championship we włoskiej, położonej ponad 1000 m n.p.m., miejscowości Santo 
Stefano d’aveto, zmierzyła się z zawodniczkami z całej Europy. 

We Włoszech Julia Boronowska zajęła miejsce tuż poza podium.
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