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– Wolontariusze w swej pracy z dziec-
kiem skupią się na kształtowaniu cech cha-
rakteru takich jak: samodzielność, kreatyw-
ność, czyli takich, które są potrzebne w ży-
ciu codziennym – mówi Grażyna Kukiełka, 
dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 4. – Ro-
dzice uczniów przyjęli tę pomoc z wdzięcz-
nością, bo wierzą, że pomoże ona dziecku 
optymistycznie patrzeć w przyszłość – do-
daje. 

Obecnie poszukiwani są wolontariusze, 
którzy będą pracować z dziećmi. – Mamy 
już pięć osób, kolejnych pięciu szukamy. 
Więc jeżeli ktoś chce razem z nami poma-
gać, czekamy na kontakt za pośrednictwem 
strony http://www.szlachetnapaczka.pl. Po 
zgłoszeniu umówimy się na spotkanie. Dla 
naszych wolontariuszy przewidziane są też 
szkolenia – mówi Natalia Palus, koordyna-
torka akcji. 

Obecnie taka forma pomocy dzieciom 
prowadzona jest przez fundację Wiosna  
w wielu miastach w Polsce. Ruda Śląska już 
niebawem dołączy do listy miast aktywnie 
uczestniczących w akcji. – Szukamy mło-
dych osób, które chcą poświęcić ułamek 
swojego czasu, by stać się przyjacielem 
i mentorem dziecka – tłumaczy Natalia Pa-

lus. – Spotkanie z dzieckiem odbywa się raz 
w tygodniu przez godzinę. Ponadto nie rza-
dziej niż raz na dwa miesiące będziemy or-
ganizować wspólne wyjścia do kina, teatru, 
opery, muzeum, na kręgle, basen czy spotka-
nia z interesującymi ludźmi ze świata bizne-
su, nauki i sztuki. Nasi podopieczni będą 
mogli dzięki temu odkrywać rzeczy dotych-
czas dla nich niedostępne i poszerzać swoje 
horyzonty – dodaje. Wolontariuszem może 

Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości 
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Natalia Palus zachęca, by działać w Akademii Przyszłości.

Natalia�Palus�to�rudzianka,�która�wpadła�na�pomysł,�aby�Ruda�Śląska�przyłączyła�się�do�akcji�Akademia�Przyszłości.�
Po�wstępnych�rozmowach�udało�się�do�tego�przekonać�dyrektorkę�Szkoły�Podstawowej�nr�4�w�Czarnym�Lesie.�W�ra-
mach�akcji�wolontariusze�raz�w�tygodniu�będą�prowadzić�indywidualne�zajęcia�z�uczniem.�Zadaniem�wolontariusza�
jest�krok�po�kroku�budowanie�w�dziecku�wiary�w�jego�możliwości.

POMAGAMY

MAsZ ProbleM Ze sPłAtą kredytów?
MAsZ koMornikA nA kArku?

kredyty | PoŻyCZki

b e Z  Ż A d n y C H  o P ł A t

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

Zadzwoń i umów się z Agentem 600 520 705

Karina Chybowska ma dwójkę dzieci 
– dwunastoletnią Weronikę i ośmiolet-
niego Pawełka. Rodzina do tego czasu 
radziła sobie nie tylko z cierpieniem 
i przeciwnościami losu, ale także z bra-
kiem pieniędzy, spowodowanym ko-
niecznością rezygnacji pani Kariny 
z pracy. Choroba z dnia na dzień odbie-
ra nadzieję. W jej miejsce wkradł się 
strach o dzieci, bo to one najbardziej na 
świecie potrzebują matczynej miłości. 
A tej może nagle zabraknąć.

W końcu jednak dla rodziny pojawiło 
się światełko w tunelu. Jest lek, który 
może pomoc w walce z chorobą ru-
dzianki. Pani Karina powinna go przy-
jąć trzy razy, ale jedna dawka to koszt 
18 tys. zł. Rodzina sama nie poradzi so-
bie z uzbieraniem takiej kwoty, ale 
z pomocą ludzi dobrej woli może się to 
udać. Podejmijmy razem walkę o życie 
Kariny. Liczy się każda złotówka. 
Wpłat można dokonać m.in. przez por-
tal www. zrzutka.pl/wbufj9 AW 

Możesz pomóc karinie 
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Pani Karina wraz z dziećmi.

Tym� razem�pomocy� potrzebuje� 38-letnia�mieszkanka�Nowego� Bytomia.�
Karina�Chybowska�zachorowała�cztery�lata�temu�na�raka�szyjki�macicy.�Rok�
temu�pojawił�się�rak�płuc�–�na�dodatek�złośliwy.�By�wesprzeć�jej�leczenie,�
można�wziąć�udział�w�zbiórce.�

być każdy. Organizatorzy liczą głównie na 
studentów, ale jest też miejsce dla jednej 
osoby niepełnoletniej. – Zgłosiłem się, bo 
chcę pomagać i zrobić coś dobrego. Zachę-
cam kolejne osoby do przyłączenia się do 
nas. Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu 
z rodzicami i nie możemy się doczekać spo-
tkań z dzieciakami – mówi Michał Duda, 
student ratownictwa medycznego, jeden 
z wolontariuszy.  Arkadiusz Wieczorek

Oto�dane�do�przelewu�na�rzecz�pani�
Kariny:�Zrzutka�pl.�sp.�z�o.o.

al.�Karkonoska�59,�53-015�Wrocław
tytuł:�karina1979@wp.pl

KRS:�0000634168,�nr�konta:� 
29�1750�1312�6887�9834�1947�2930

REKLAMA
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Uwaga! Mamy „bajpas”
INWESTYCJE

– Wprowadzenie zmian w organizacji ru-
chu na ul. Kokota ma ścisły związek z postę-
pem robót przy budowie trasy N-S – infor-
muje wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Na-
bierają tempa prace związane z budową 
wiaduktu. Część robót udało się już zrealizo-
wać bez zamykania ul. Kokota, jednak dal-
sze prace wymagały wprowadzenia objazdu 
dla pojazdów poruszających się tą ulicą – 
dodaje.

Kierowcy od tego wtorku korzystają ze 
specjalnie zbudowanego bajpasa, który znaj-
duje się po południowej stronie ul. Kokota 
pomiędzy ul. Kasprowicza a ul. Wideckiego. 
Jest to wyasfaltowany odcinek drogi o dłu-
gości ok. 300 m, po jednym pasie w każdym 
kierunku. Kierowcy korzystać będą z niego 
do momentu, aż wybudowany zostanie już 
wiadukt oraz przebudowana i poszerzona 
zostanie ul. Kokota w jego rejonie.

Aktualnie budowany odcinek trasy N-S 
od ul. Bukowej do ul. Kokota będzie miał 
długość ponad 1 km. Do tej pory w więk-
szości zakończyła się przebudowa infra-
struktury technicznej kolidującej z budowa-
ną drogą. – Były to momentami skompliko-
wane prace, gdyż w tym miejscu przebiega-
ła sieć kanalizacyjna, wodociągowa i tele-
techniczna. Dodatkowo musiała zostać 
przebudowana sieć wysokiego napięcia 
oraz rurociąg GPW. Ponadto w lipcu o kil-
kanaście metrów przesunięty został schron 
pozorno-bojowy sprzed II wojny światowej 
– opisuje Mariusz Pol z Wydziału Dróg 
i Mostów.

Obrady zakończone sukcesem
GÓRNOŚląskO-ZaGłębiOwska MetROpOlia

Samorządowcy zrzeszeni w Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii po raz pierwszy 
zebrali się 1 lipca. Sesja miała być formal-
nością. Podczas obrad planowano wybrać 
przewodniczącego zgromadzenia. Jedynym 
zgłoszonym kandydatem był Marcin Krupa. 
Prezydent Katowic nie uzyskał jednak 
w głosowaniu wymaganej podwójnej więk-
szości głosów, wobec czego ogłoszono prze-
rwę. Po przerwie w obradach prowadzący 
sesję wójt Gierałtowic nieoczekiwanie ogło-
sił kolejną przerwę i odroczył sesję do 12 
września. Tego dnia włodarze miast wcho-
dzących w skład metropolii, wśród których 
jest także prezydent Rudy Śląskiej Grażyna 
Dziedzic, zebrali się ponownie. 

Tym razem sesja przebiegła bez nieporo-
zumień. Jedynym zgłoszonym kandydatem 
na stanowisko przewodniczącego zgroma-
dzenia był ponownie prezydent Marcin Kru-
pa. Po tajnym głosowaniu samorządowców 
okazało się, że tym razem otrzymał on wy-
maganą, podwójną większość głosów. Za 
jego wyborem głosowało 39 samorządow-
ców, a dwie osoby wstrzymały się od  
głosu. – Chciałbym bardzo serdecznie po-
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Przewodniczącym zgromadzenia został Marcin Krupa.

Czas na zmiany w organizacji ruchu na ul. kokota w Rudzie Śląskiej. Od wtorku (19 września) pomiędzy ul. wi-
deckiego a kasprowicza kierowcy poruszają się specjalnie zbudowanym „bajpasem”. Objazd został wprowadzo-
ny z powodu trwającej w tym rejonie budowy trasy N-s. Roboty przy realizacji trzeciego odcinka tej drogi pro-
wadzone są od czterech miesięcy, a zakończyć mają się jesienią przyszłego roku. – Prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem. Aktualnie kończy się przebudowa infrastruktury technicznej, trwa budowa nasypów oraz 
intensyfikują się prace przy budowie wiaduktu – wylicza prezydent Grażyna Dziedzic.

Obecnie trwa budowa trzeciego odcinka „eneski”.
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dziękować za obdarzenie mnie zaufaniem  
na funkcji przewodniczącego zgromadzenia. 
Obiecuję, że biorę się do ciężkiej pracy 
i mam nadzieję, że godnie będę reprezento-
wał interesy wszystkich, 41 członków Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – mó-
wił podczas podsumowania posiedzenia 
Marcin Krupa. – Chciałem również podzię-
kować za kwestię przygotowania, rozmów 
i dialogu, które przeprowadziliśmy w ostat-
nich dwóch tygodniach, bo one wiele wytłu-
maczyły, wiele wyjaśniły i myślę, że dzisiej-
szy efekt procedowania to jest efekt właśnie 
tego dialogu – dodał.

Ten komentarz odnosił się do tego, że 
dalsza część posiedzenia również zakończy-
ła się powodzeniem. Na stanowisko szefa 
metropolii zgłoszono, zgodnie z wcześniej-
szymi przewidywaniami, Kazimierza Ka-
rolczaka, który od 2013 roku jest członkiem 
zarządu woj. śląskiego. 37 osób było za jego 
kandydaturą, jedna przeciw, a trzy wstrzy-
mały się od głosu. Ponadto w skład zarządu 
weszli: Grzegorz Kwitek, Krzysztof Za-
masz, Danuta Kamińska i Karolina Wadow-
ska. JO

Na wznowionym posiedzeniu zgromadzenia metropolii górnośląsko-za-
głębiowskiej wybrano jego przewodniczącego oraz szefa GZM. przewod-
niczącym został Marcin krupa, prezydent katowic. Z kolei jedynym kandy-
datem na szefa metropolii był kazimierz karolczak, który też został wybra-
ny. tym samym zakończył się trwający dwa tygodnie impas po pierwszym, 
zakończonym fiaskiem głosowaniu.

Częściowo przebudowana została też ul. 
Wideckiego, która dostosowana została już 
do nowego układu drogowego. Wybudowa-
na została także droga dojazdowa do ogród-
ków działkowych. Aktualnie oprócz budo-
wy podpór nowego wiaduktu trwają prace 
ziemne na całej długości budowanego od-
cinka. Formowane są nasypy, wybudowany 
został też przepust dla zwierząt.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizo-
wane zostały dwa odcinki trasy N-S. Mają 
one długość ok. 2 km. Pierwszy etap 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 dofinansowana zosta-
ła w ramach RPO WŚL 2007-2013. Kolejny 
odcinek do użytkowania przekazany został 
w sierpniu ubiegłego roku. Prowadzi on od 
ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwe-
stycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km 
drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. 
Niedzieli. Drugi etap budowy trasy N-S 
oraz odcinek aktualnie budowany, objęte 

zostały unijnym dofinansowaniem, które 
wyniosło prawie 85 proc. wartości tych in-
westycji. Ogółem jest to kwota rzędu ok  
90 mln zł.

Dodatkowo w maju br. miastu przyznano 
dofinansowanie unijne w wysokości 110 
mln zł na budowę kolejnego, a zarazem naj-
dłuższego odcinka trasy N-S, na który mia-
sto ma już gotową dokumentację. Chodzi  
o etap od ul. Kokota do zjazdu na autostradę 
A-4. Jego długość wyniesie 1,9 km. W ra-
mach tego zadania powstanie również rondo 
w rejonie ul. Bielszowickiej oraz aż trzy 
wiadukty – jeden nad ul. Bielszowicką, dru-
gi nad przebiegającą linią kolejową oraz 
trzeci nad ul. Piaskową. Dzięki tej dotacji 
trasa N-S na odcinku od DTŚ do autostrady 
A-4 zostanie wybudowana przy współudzia-
le środków unijnych.

Miasto myśli również o budowie trasy 
w kierunku przeciwnym, czyli do granicy 
z Bytomiem. Aktualnie trwa przygotowy-
wanie dokumentacji projektowej budowy 
trasy od ul. Magazynowej w Rudzie do gra-
nicy z Bytomiem. TK

 budowa trzeciego odcinka trasy N-s kosztować 
będzie ponad 48 mln zł. Oprócz budowy 1 km trasy 

i dwupoziomowego węzła z ul. kokota prace drogowe 
obejmą też budowę chodników, ścieżek rowerowych, 

elementów systemu odwodnienia. Inwestycja 
obejmie również oświetlenie trasy, węzła, chodników 
i ścieżek rowerowych, wykonanie barier ochronnych 
oraz oznakowania pionowego i poziomego, a także 

nasadzenia drzew i krzewów.
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OGŁOSZENIE

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.

Do takich niebezpiecznych sytuacji dochodzi przed szkołą codziennie.
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Niebezpieczny zakaz zatrzymywania się | KOCHŁOWICE

Zmiana organizacji ruchu w tym rejonie na-
stąpiła na wniosek Straży Miejskiej, która od-
bierała sygnały od mieszkańców okolicznych 
kamienic. Ci skarżyli się na brak możliwości 
przejścia chodnikiem czy wjazdu na posesję. 
Obecnie sytuacja przy szkole w godzinach po-
rannych wygląda bardzo niebezpiecznie. – My, 
rodzice, zatrzymujemy się szybko w okolicach 
wejścia do szkoły wypuszczając dzieci, by zdą-
żyć przed mandatem. Nie jest to bezpieczne! 
– piszą w swoim liście rodzice. 

W praktyce samochody zatrzymują się na 
jezdni, na chodnikach, a nawet na przejściu 
dla pieszych. Przed takim zachowaniem 
przestrzegała podczas spotkania z rodzicami 
dyrektor szkoły. Zwróciła się ona także 
o pomoc w rozwiązaniu problemu do Komi-
sji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Komisja na swym posiedzeniu rozważała 
kilka wariantów, ale ostatecznie nie podjęła 
żadnej decyzji. Wśród proponowanych roz-
wiązań pojawiły się m.in.: wyznaczenie 

wzdłuż szkoły pasa do parkowania pojaz-
dów, (co według wstępnych obliczeń byłoby 
możliwe, bo jezdnia ma odpowiednią szero-
kość), zmianę zakazu zatrzymywania na 
zakaz postoju (dopuszczalny postój 5-10 
minut), czy wprowadzenie parkowania na 
terenie szkoły, a nawet pogadanki Straży 
Miejskiej i Policji dla rodziców o zagroże-
niu, jakie wynika z nieprawidłowego parko-
wania. Pod głosowanie poddano póki co je-
dynie pomysł zmiany zakazu zatrzymywa-
nia na zakaz postoju, ale wniosek złożony 
przez radnego Józefa Skudlika nie uzyskał 
większości, a właściwie uzyskał jeden głos 
samego wnioskodawcy. Komisja postano-
wiła, że powróci do sprawy podczas kolej-
nego posiedzenia po zapoznaniu się z opinią 
policji i dyrektora szkoły, którzy nie byli 
obecni podczas posiedzenia. 

Póki co komisja proponuje rodzicom ko-
rzystanie z parkingu przy przyległym do 
szkoły cmentarzu i na parkingu przy ulicy 

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

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

SPROSTOWANIE
Rudzka Spółdzielnia Miesz-

kaniowa uprzejmie informu-
je, że w ogłoszeniu Spółdzielni 
zamieszczonym w ostatnim 
wydaniu „Wiadomości Rudz-
kich” dotyczącym przetargu na 
wykonanie termomodernizacji 
budynków przy ul. Królowej Ja-
dwigi 6, Adama Huloka 5, Fa-
brycznej 2, 6, Joanny 3, 5, 9, 11 
wkradł się błąd w numerze ulicy 
Joanny. Zamiast budynków przy 
ul. Joanny 3, 5, 9, 11 powinno 
być 3, 7, 9, 11.

Za pomyłkę przepraszamy.
Z poważaniem 

Zarząd RSM

Na brak zainstalowanego monitoringu przy ul. Tołstoja skarży się jeden z naszych Czytelników. – Na tej ulicy znajdują się aż dwie szkoły, a miejsce to 
nie należy do zbyt bezpiecznych. Czasem widzę, że osoby wątpliwego pokroju zaczepiają dzieci i próbują wyłudzać od nich pieniądze. Poza tym docho-
dzi tam często do awantur i libacji. Dobrze by było zainstalować monitoring w tym miejscu – informuje pan Jan. 

Mieszkaniec zasugerował, żeby w okolicy szkół na 
ul. Tołstoja zainstalować monitoring. 
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Monitoringu brak | CZARNY LAS

Rzeczywiście na wspomnianej ulicy 
dochodzi do interwencji policji. – W ostat-
nim miesiącu funkcjonariusze interwenio-
wali kilka razy w sprawie spożywania al-
koholu albo hałasowania. Teraz jednak 
tych interwencji jest mniej, ponieważ pro-
blemowi lokatorzy jednego z budynków, 
przenieśli się w inne miejsce – zaznacza 
Arkadiusz Ciozak, ofi cer prasowy Ko-
mendy Miejskiej Policji w Rudzie Ślą-
skiej. – Jednak jeśli niektórzy mieszkańcy 
czują się zaniepokojeni, mogą zgłaszać 
nam problemy na przykład za pomocą 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 
– dodaje.  Patrolowanie ul. Tołstoja to jak 
na razie jedyny sposób na zachowanie 

bezpieczeństwa, ponieważ nie ma planów 
zainstalowania kamer monitoringu w opi-
sywanym miejscu. – Środki planowane 
w budżecie miasta na rok 2017 na rozbu-
dowę systemu monitoringu zostały już wy-
korzystane i nie ma możliwości jego roz-
szerzenia o kolejne urządzenia. Do chwili 
obecnej w systemie działają 33 kamery
– tłumaczy Marek Partuś, komendant 
Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Z za-
łożenia kamery montowane są w pierw-
szej kolejności w miejscach użytku pu-
blicznego, gdzie miasto zrealizowało in-
westycje, a warunki techniczne pozwalają 
na ich montaż – dodaje. 

Agnieszka Lewko

Do naszej redakcji trafi ł list rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 20, skarżących się na brak możliwości zaparkowania samochodu w pobliżu 
placówki w celu odprowadzenia dziecka do szkoły. – Wokół szkoły nie ma żadnych miejsc postojowych, a najbliższy parking jest użytkowany przez 
właścicieli kamienicy. Po obu stronach jezdni, obok wejścia do szkoły są chodniki, na których do tej pory można było się zatrzymać i wypuścić dziec-
ko do szkoły. W przypadku najmłodszych dzieci, rodzic miał możliwość odprowadzenia dziecka do szkoły. Parkowanie nie przekraczało więc nawet 
10 minut. Teraz to się zmieniło, bo przy szkole pojawiły się znaki zakazu zatrzymywania – tłumaczą rodzice. 

Jabłoniowej, choć liczba miejsce parkingo-
wych w tym miejscu to zaledwie ułamek 
potrzeb (ok. 25 miejsc parkingowych, z któ-

rych korzystają też okoliczni mieszkańcy, 
a w Szkole Podstawowej nr 20 uczy się po-
nad 300 uczniów). Arkadiusz Wieczorek

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska oraz o zamieszczeniu na stronie  
internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska wykazu nieruchomości własno-
ści Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu 
geodezyjnym 2071/32 o pow. 1404 
m2, zapisanej na karcie mapy 4, ob-
ręb Kochłowice, położonej w Rudzie 
Śląskiej przy ul. Wireckiej, przezna-
czonej do zbycia w drodze bezprze-
targowej na rzecz jej użytkowników 
wieczystych w trybie art. 32 ustawy 
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami.
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GÓRNICTWO

Osiem lat od tragedii w Kochłowicach
Bliscy ofi ar katastrofy górniczej z 2009 roku, pracownicy kopalń, przedstawiciele górnictwa oraz 
władze miasta zebrali się w poniedziałek (18.09) przy kochłowickiej kopalni Wujek-Ruch Śląsk. To 
tutaj w wyniku wybuchu metanu zginęło 20 górników. Mija ósma rocznica tych tragicznych wyda-
rzeń. 

W intencji górników odbyła się msza święta.

Najmłodszy z nich miał 21 lat, najstar-
szy – 48 lat. Zostawili całe rodziny – żo-
ny, dzieci, rodzeństwo, rodziców, a także 
przyjaciół. 18 pracowników kopalni Wu-
jek-Ruch Śląsk w Kochłowicach osiem lat 
temu odeszło na wieczną szychtę. Do wy-
padku doszło około godz. 10, 18 września 
2009 roku. Wówczas na głębokości 
1050 m w wyrobisku doszło do wybuchu 
metanu. W wyniku zdarzenia na miejscu 
zginęło 12 górników. Kolejnych osiem 
osób zmarło w szpitalu. Ponadto w wypad-
ku rannych zostało ok. 36 pracowników. 

Z pamięcią o ofiarach tamtej katastrofy 
oraz ich bliskich, w miniony poniedziałek 
w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Kochłowicach odbyła się uroczysta 
msza święta. Następnie przed pomnikiem 
przy kopalni Wujek-Ruch Śląsk złożono 
kwiaty i zapalono znicze.

Przypomnijmy, że po katastrofie w ko-
chłowickiej kopalni ruszył proces, w któ-
rym to 56 osobom postawiono zarzuty za 
okres od 16 kwietnia 2008 roku do 
11 września 2009 roku. Dotyczyły one m.
in. sprowadzenia niebezpieczeństwa dla 
życia lub zdrowia pracowników oraz po-
świadczania nieprawdy w dokumentacji 
technicznej związanej z odbiorem i rozpo-
częciem eksploatacji ściany wydobyw-
czej.      JO Przed pomnikiem tradycyjnie złożono kwiaty.
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PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje 

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

w rejonie: ul.  Karola Goduli, która zostanie oddana 
w najem w okresie Święta Wszystkich Świętych 

z przeznaczeniem na prowadzenie handlu.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje 

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

nieruchomości gruntowych znajdujących się w Rudzie 
Śląskiej w rejonie ulicy Szczęść Boże, które zostaną 

oddane w dzierżawę z przeznaczeniem 
na cele rolnicze.

OGŁOSZENIA
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Muzycznie w „Łukaszkach”
KONCERT

Koncert na rzecz dzieci niepełnospraw-
nych odbył się w sobotę (16.09)  
w Szkole Podstawowej nr 12 Specjalnej  
im. św. Łukasza. Dla zgromadzonej publicz-
ności zagrał zespół Lipiny Syndicate. Ta, 
dzięki przyniesionym upominkom, dołożyła 
się do wsparcia dydaktycznego uczniów 
szkoły. – Pogoda nam niestety nie sprzyjała, 
dlatego z ogrodu sensorycznego musieliśmy 
się przenieść na salę gimnastyczną – powie-
dział Wiesław Jagielski, dyrektor SP nr 12 
Specjalnej. – Koncert zorganizowany został 
dla wszystkich tych, którzy chcieliby wspo-

Rudzki policjant na Szczycie Lenina
LUDZIE�Z�PASJĄ

Pasją aspiranta jest wspinaczka wysoko-
górska, więc co roku wakacje spędza zdo-
bywając kolejne szczyty. W poprzednich 
latach podbił już m.in. pięciotysięczniki 
Kaukazu – Elbrus i Kazbek. Rudzki mun-
durowy, który na co dzień pracuje w Wy-
dziale Prewencji Komendy Miejskiej Poli-
cji w Rudzie Śląskiej, wyruszył z dziesię-
cioosobową ekipą.  Jednak tylko on sam 
dotarł na wymarzony szczyt. – Wysokość, 
lodowiec i pogoda zawsze stanowią czyn-
niki zagrożenia i nie należy ich lekceważyć. 
W drodze do pierwszego obozu przekroczy-
liśmy Przełęcz Podróżników (4140 m 
n.p.m.), oferującą wspaniały widok na całą 
północną ścianę Lenina. Później było ostre 
zejście z przełęczy po kamiennym zboczu, 
aż do doliny rzeki lodowcowej. W kolejnym 
dniu zastała nas ładna pogoda i wspaniały 
widok na szczyt pokryty lodem i śniegiem, 
ale aby wejść na szczyt, nie wystarczy do-
bre przygotowanie i aklimatyzacja. Góry 
Pamiru słyną z niestabilnej pogody, co po-
woduje wiele niebezpieczeństw. Monumen-
talna grań szczytowa niemal na całej swo-
jej długości wystawiona jest na działanie 
wiatru, a jej długość i rozległość nie daje 
szans na szybką ucieczkę podczas załama-
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Aleksander Kufel na szczyt liczący ponad 7 tys. m dotarł sam.

W szkole zagrał zespół  
Lipiny Syndicate. 
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nia pogody – relacjonuje st. asp. Aleksan-
der Kufel.

Z tego powodu do obozu drugiego osta-
tecznie wyruszył rudzki policjant oraz pięciu 
innych uczestników wyprawy. W trakcie po-
konywania kolejnego odcinka okazało się, 
że w kierunku, do którego zmierzali wę-
drowcy, doszło do niebezpiecznej lawiny. 
Dlatego z dalszej wyprawy zrezygnowało 
czterech uczestników. Później taką samą de-
cyzję podjął ostatni towarzysz i tym samym 
pan Aleksander ruszył do trzeciego obozu 
samotnie. – Niestety, z uwagi na wspomnia-
ną już wcześniej bardzo niestabilną pogodę, 
pierwsza próba wejścia zakończyła się fia-
skiem. Drugie podejście po godzinie było już 
skuteczne, jednak siedmiokilometrowa trasa 
prowadząca na szczyt była nie lada wyzwa-
niem, a wiatr i mróz dały mi nieźle w kość. 
Na dodatek po drodze czekał tzw. nóż czyli 
śnieżna, 60-metrowa ściana, o nachyleniu 
około 70° – wspomina policjant. 

Ostatecznie jednak udało mu się dotrzeć 
na, mierzący 7134 m n.p.m., Szczyt Lenina. 
Droga w dół zajęła mu trzy dni. Mimo tru-
dów wędrówki, rudzki policjant zapowiada, 
że chce zdobyć kolejny szczyt.

Joanna Oreł

Policjant�z�Rudy�Śląskiej�samotnie�zdobył�siedmiotysięcznik!�St.�asp.�Alek-
sander�Kufel�z�Komendy�Miejskiej�Policji�w�Rudzie�Śląskiej�podbił�Szczyt�
Lenina.� Jest� to� drugi� co� do�wysokości� szczyt� Pamiru,� znajdujący� się� na�
granicy�Kirgistanu�i�Tadżykistanu.�Góra�uznawana�jest�za�jedną�z�łatwiej-
szych�do�zdobycia,�jednak�na�miejscu�okazało�się,�że�nie�ma�łatwych�sied-
miotysięczników.�

móc szkołę przez podarowanie przyborów 
dydaktycznych. Zbieramy także środki na 
rozwój naszego ogrodu sensorycznego oraz 
utworzenie strefy aktywności przy ogrodzie 
– dodał. Goście, którzy odwiedzili placów-
kę, przynieśli ze sobą gry, układanki, mate-
riały plastyczne i przybory szkolne. Jednak 
głównym celem koncertu była integracja. – 
To pierwszy taki koncert w naszej szkole, 
który zorganizowaliśmy po to, żeby zintegro-
wać jej społeczność ze społecznością lokal-
ną. Mamy dużo przyjaciół, którzy zawsze są 
z nami i nam pomagają, dlatego chcieliśmy 

ich zaprosić i pokazać, jak jest w naszej 
szkole – podkreśliła Małgorzata Durma, na-
uczycielka z SP nr12 Specjalnej. AL

Strażnicy miejscy świętowali
STRAŻ�MIEJSKA

Strażnicy odebrali nagrody i awanse za najlepsze wyniki w służbie. 
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– Spotykając się z mieszkańcami słyszę 
wiele dobrego o pracy Straży Miejskiej. 
Mieszkańcy coraz częściej zgłaszają inter-
wencje, bo wiedzą, że nie zostaną pozostawie-
ni bez pomocy. Cieszę się również, że rudzka 
jednostka dobrze współpracuje z innymi in-
stytucjami na terenie miasta – zaznacza Gra-
żyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. 

Codziennie, 70 strażników miejskich, 
którzy pracują w rudzkiej jednostce, podej-
muje łącznie ok. 80 akcji, co daje ok. 30 
tysięcy interwencji rocznie. – W sposób 
szczególny mogę podziękować za Waszą 
ciężką i niebezpieczną pracę, o której za-
grożeniach mogliśmy się niejednokrotnie 
przekonać, również w tym roku – powie-
dział wiceprezydent Krzysztof Mejer pod-
czas uroczystości. – Mimo tego, że pojawia-
ją się głosy, że Straż Miejska jest niepo-
trzebna, to statystyki pokazują, że to błędna 
opinia. Potrzebujemy was nie tylko do pil-
nowania porządku, ale też byście wspierali 
realizację zadań i obowiązków, jakie spo-
czywają na mieście – podkreślił.

Interwencje, które podejmuje Straż Miej-
ska w Rudzie Śląskiej, dotyczą przede 
wszystkim wykroczeń przeciwko bezpie-
czeństwu i porządkowi w komunikacji, któ-

rych w zeszłym roku było ponad 3,5 tys. 
Strażnicy interweniowali także ponad 2,3 
tysiące razy w sprawach związanych z oso-
bami nietrzeźwymi, a ok. 1600 razy przy 
wykroczeniach przeciwko porządkowi 
i spokojowi publicznemu. Zabezpieczyli 
także 108 imprez odbywających się na tere-
nie miasta.  – Oczywiście mamy dalsze pla-

ny rozwoju jednostki, a przy rosnącej liczbie 
zadań pojawiają się związane z tym potrze-
by. Potrzebne są środki na radiowozy, 
umundurowanie, a także wdrożenie projektu 
o nazwie Miejski Portal Bezpieczeństwa  
– wyliczał Marek Partuś, komendant Straży 
Miejskiej w Rudzie Śląskiej. 

                                   Agnieszka Lewko

Dwudzieste�szóste�urodziny�świętowała�rudzka�Straż�Miejska�w�miniony�piątek�(15.09).�Z�tej�okazji�23�strażni-
kom�przyznano�nagrody�i�awanse�za�najlepsze�wyniki�w�służbie.�Podczas�uroczystości,�która�odbyła�się�w�Urzę-
dzie�Miasta,�nie�zabrakło�też�wielu�życzeń�i�podziękowań�dla�całej�jednostki,�która�funkcjonuje�w�Rudzie�Śląskiej�
od�1991�roku.
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Adam Borowicz
Mówi� o� sobie,� że� jest� emi-
grantem� z� Orzegowa.�
W� Szkocji� Adam� Borowicz�
zarabia� na� chleb� jako� bu-
dowlaniec, ale od dziecka 
jego�wielką�pasją�jest�goto-
wanie. W wolnych chwilach 
Adam� Borowicz� odkrywa�
uroki� szkockich� restauracji.�
Swoim� vlogiem� kulinarnym�

„Jestem�Borowicz”�chce�pokazać�Ślązakom�(ale�nie�tylko�
im)� potrawy� szkockiej� kuchni,� największe� kulinarne�
atrakcje�Szkocji,�a�także�przekonać�rodaków�do�spróbo-
wania� takich� smakołyków� jak� żywe� ostrygi,� grillowane�
przegrzebki�czy�ośmiornice.��W�swoim�programie�posłu-
guje�się�śląską�gwarą,�co�nadaje�dodatkowego�smaczku�
całości.�Pierwszy�odcinek��vloga�kulinarnego�„Jestem�Bo-
rowicz”�w�ciągu�tygodnia�od�oficjalnej�premiery�na�ka-
nale�YouTube�obejrzało�ponad�20�tysięcy�internautów.

Chcąc oddać głos na Adama Borowicza  
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści ZP.1,  

koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

Dr Renata Popik 

Lekarka,�której�pasją�są�misje�medyczne�w�Afryce.�Na�co�
dzień� pracuje� jako� chirurg� ogólny� w� rudzkim� Szpitalu�
Miejskim,�a�urlopy�wykorzystuje�na�niesienie�bezintere-
sownej�pomocy�chorym�na�Czarnym�Lądzie.�Bakcyla�po-
mocy�misyjnej�dr�Popik�złapała�w�2014�roku.�Wtedy�po�
raz�pierwszy�z�ramienia�Polskiej�Misji�Medycznej�wyje-
chała�do�Ugandy.�Po�roku�wróciła�do�tego�kraju,�potem�
leczyła�pacjentów�w�Tanzanii�z�Fundacją.�,,Kultury�Świa-
ta”,�a�tego�lata�razem�z�dwójką�innych�polskich�lekarzy�
wyjechała�do�Kamerunu�na�misję�zorganizowaną�przez�
Fundację�Pomocy�Humanitarnej�„Redemptoris�Missio”.�
W�szpitalu�w�Salapoumbe,�miejscowości�w�środku�lasu�
równikowego,�rudzka�lekarka�zoperowała�ponad�70�Pig-
mejów.�Za�pracę�w�Afryce�nie�otrzymała�żadnego�wyna-
grodzenia.

Chcąc oddać głos na Renatę Popik wyślij SMS-a na  
nr 71100 o treści ZP.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

Zespół CISowianki z MBP CIS Bykowina

CISowianki� to� amatorski� teatr� kobiecy� działający� przy�
Stowarzyszeniu� Pro� Ethica� z� Rudy� Śląskiej.� Na� swoim�
koncie�ma� trzy� autorskie� sztuki.� Panie� same�przygoto-
wują�teksty,�choreografię�oraz�stroje.�Rocznie�wystawia-
ją� kilkanaście� spektakli,� głównie� w� bykowińskim� Cen-
trum�Inicjatyw�Społecznych,�ale�też�w�klubach�seniorów�
i�domach�pomocy�społecznej.�CISowianki�występowały�
także� podczas� dnia� rudzkiego�w�Parku� Etnograficznym�
w�Chorzowie�oraz�na�Ficinusie�podczas�Industriady.�Te-
matyka�ich�sztuk�jest�zwykle�radosna,�lekka�i�bardzo�ko-
bieca.
Chcąc oddać głos na Zespół CISowianki wyślij SMS-a na 
nr 71100 o treści ZP.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

Już�po�raz�trzeci�redakcja�„Wiadomości�Rudzkich”�organizuje�plebiscyt�„Unikalni”.�Do�27�września�do�godziny�12.00�można�oddawać�głosy�na�kandydatów�nomino-
wanych�przez�„Wiadomości�Rudzkie”�do�tytułu�„Unikalny�2017”.�Przedstawiamy�12�Unikalnych,�którzy�konkurują�w�czterech�kategoriach.�Przypominamy,�że�głoso-
wać�można�za�pośrednictwem�Facebooka�(www.facebook.com/WR),�na�portalu�www.wiadomoscirudzkie.pl�oraz�wysyłając�SMS-y.�Gala�finałowa�plebiscytu�odbę-
dzie�się�29�września�o�godz.�18�w�Miejskim�Centrum�Kultury�im.�Henryka�Bisty.�Podczas�niej,�oprócz�rozstrzygnięcia�plebiscytu,�wręczymy�nagrody�specjalne.

PLEBISCYT�„UNIKALNI�2017”

Wybierz swojego Unikalnego 2017! Trwa głosowanie

I�Z�PASJĄ II�WŁASNA�INICJATYWA III�OTWARTE�SERCA� IV�W�MUZYCE�SIŁA�

Agnieszka 
Płaszczyk
Już�ponad�trzy�lata�jest�
kierownikiem�Centrum�
Inicjatyw� Społecznych�
Stary� Orzegów,� które�
jest� nowatorską� filią�
Miejskiej�Biblioteki�Pu-
blicznej.�Przez�cały�czas�
prowadzi� działalność�
kulturalną,� skierowaną�

przede�wszystkim�do�społeczności�Orzegowa.�Warto�do-
dać,� że� imprezy,� które�organizuje,� są�bezpłatne.�Dzięki�
niej�w�Centrum�Inicjatyw�Społecznych�w�Galerii�Czapla�
można�podziwiać�dzieła� lokalnych�artystów,� skorzystać�
z�oferty�ciekawych�wykładów,�dobrze�bawić�się�na�orga-
nizowanych� imprezach� rozrywkowych� pielęgnujących�
śląską�tradycję,�wziąć�udział�w�stałych�zajęciach�gimna-
stycznych,� skorzystać� z� porad� prawnych,� czy� też� zjeść�
smaczny�posiłek.�

Chcąc oddać głos na Agnieszkę Płaszczyk  
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści WI.1,  

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Rafał Wypior
„Lepsze� Kochłowice.�
Lepsza�Ruda�Śląska”�to�
stowarzyszenie,� które-
go�prezesem�jest�rodo-
wity� kochłowiczanin,�
Rafał� Wypior.� Tworząc�
różnego� rodzaju� akcje�
społeczne� wyznaje� za-
sadę� „wszystko� się� da�
zrobić,� bo� nie� ma� rze-
czy� niemożliwych”.�

W�ciągu�roku�działalności� stowarzyszenia�zorganizował�
wiele�akcji,�skierowanych�w�szczególności�do�mieszkań-
ców�dzielnicy.�Był�to�np.�pierwszy�w�Rudzie�Śląskiej�targ�
garażowy,� czy� kino� plenerowe� na� kochłowickich� plan-
tach.�Nie�zabrakło�także�akcji,�niosących�pomoc�najbar-
dziej�potrzebującym,�takich�jak�zimowa�„CiepłoDzielnia”,�
która�polegała�na�dzieleniu�się�ubraniami�ustawionymi�
w�różnych�miejscach.

Chcąc oddać głos na Rafała Wypiora wyślij SMS-a  
na nr 71100 o treści WI.2,  

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Bronisław 
Wątroba
Rudzki� kolekcjoner,�
fraszkopisarz,� anima-
tor�kultury�śląskiej.�Pa-
sjonuje�go�numizmaty-
ka� i� falerystyka.�Obec-
nie�najwięcej�satysfak-
cji�daje�mu�pisanie�fra-
szek� po� śląsku.� Począ-
tek�tej�pasji�sięga�2002�

roku�i�do�dzisiaj�Bronisław�Wątroba�tworzy�swoją�„Ślą-
ską�Księgę�Świata”,�złożoną�z�dziesiątek�tysięcy�fraszek�
i�rymowanek.�Inspiracje�do�swojej�twórczości�znajduje�
właśnie�w�Rudzie�Śląskiej.�Organizuje�Zloty�Miłośników�
Śląskiej�Fraszki�i�Rymowanki,�a�także�internetowe�kon-
kursy�fraszek�i�limeryków�śląskich.�Należy�też�do�grupy�
Asocjacja� M&B&P-18.� To� także� inicjator� obchodów�
Dnia�Śląskiej�Mowy� i�Dnia�Ślązaka�w�naszym�mieście.�
Jego�marzeniem�jest�zorganizowanie�Festiwalu�Śląskiej�
Fraszki�i�Rymowanki.

Chcąc oddać głos na Bronisława Wątrobę  
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści WI.3,  

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

SP 20 „Anioły 
w piżamkach” 
W� Szkole� Podsta-
wowej�nr�20�w�Ko-
chłowicach� zorga-
nizowano� w� tym�
roku�akcję�„Anioły�
w�piżamkach”.�Ce-
lem� akcji� było�

uwrażliwienie�najmłodszych�na�potrzeby�osób�chorych.�
Projekt� trwał� od� kwietnia� do� czerwca.� Przez� ten� czas�
prowadzono�lekcje�wychowawcze�poświęcone�pomaga-
niu�chorym�dzieciom,�szkołę�odwiedzili�lekarze�i�ratow-
nicy� medyczni,� którzy� prowadzili� wykłady� i� dyskusje,�
przygotowano�także�przedstawienie,�z�którym�dzieciaki�
odwiedzały�okoliczne�szpitale�w�Rudzie�Śląskiej,�Święto-
chłowicach,� Katowicach� i� Zabrzu,� a� także� ośrodki� ada-
ptacyjne.� Finałem� akcji� był� tzw.� dzień� piżamowy,� pod-
czas� którego� uczestnicy� zidentyfikowali� się� z� osobami�
chorymi�poprzez�założenie�piżam.

Chcąc oddać głos na inicjatorów akcji 
„Anioły w piżamkach” wyślij SMS-a na nr 71100 
o treści OS.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

Robert 
Remszel 
W� życiu� prywat-
nym�Robert�samo-
dzielnie wychowu-
je� syna,� dla� które-
go� jest� najcudow-
niejszym� ojcem�
i�matką�w�jednym.�
Mimo wielu do-
mowych� obowiąz-
ków i pracy zawo-

dowej,� Robert� udziela� się� także� w� Fundacji� Przyjaciół�
Świętego�Mikołaja.�Na� każdą�prośbę�o�pomoc� reaguje�
bez�wahania,�zawsze�stawiając�dobro�innych�ponad�swo-
je� własne.� Mimo,� że� sam� posiada� niewiele,� zawsze�
wszystkim�chętnie�się�dzieli,�a�pracując�na�rzecz�innych,�
nigdy� nie� pyta� o� zapłatę� i� nigdy� jej� nie� oczekuje.� Naj-
młodszym� rudzianom� znany� jest� jako� klaun,� który� od-
wiedza�wszystkie�imprezy�dla�najmłodszych.�Wraz�z�ba-
lonami�i�cukierkami�rozdaje�uśmiech�i�radość,�zarażając�
optymizmem.�
Chcąc oddać głos na Roberta Remszela wyślij SMS-a na 
nr 71100 o treści OS.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

Ewelina Tadej 

Ewelina�działa�w�Stowarzyszeniu�Kibiców�„Niebieska�Ru-
da� Śląska”.� Ostatnią� prowadzoną� przez� Ewelinę� akcją�
była�zbiórka�pieniędzy�na�wyprawki�szkolne�dla�potrze-
bujących�dzieci.�Akcja��rozpoczęła�się�w�czerwcu,�a�pie-
niądze�były�zbierane�wśród�kibiców�z�Rudy�Śląskiej.�Kwo-
ta,�jaką�udało�się�uzbierać,�wystarczyła�nie�tylko�na�wy-
prawki� szkolne� z� pełnym�wyposażeniem,� ale� także� na�
środki�czystości,�typu�płyny,�proszki�itp.�oraz�takie�arty-
kuły�dla�dzieci,�takie�jak�mleko�modyfikowane�w�prosz-
ku,� czy� pampersy� itd.� Organizatorzy� postanowili,� że�
wszystkie�zakupione�materiały�trafią�do�Domu�Samotnej�
Matki�w�Rudzie�Śląskiej.

Chcąc oddać głos na Ewelinę Tadej wyślij SMS-a na nr 
71100 o treści OS.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

Wiktoria 
Siodłak 
Wiktoria� ma� 16� lat 
i� uczęszcza� do� III� Li-
ceum� Ogólnokształcą-
cego� w� Kochłowicach.�
Śpiewu� uczy� się� od�
trzeciej� klasy� podsta-
wówki,�czyli�od�10.�ro-
ku� życia.� Obecnie�
uczęszcza� do� prywat-
nej� szkoły� „Muzowia”.�
Muzyka�to�dla�Wiktorii�

największa�pasja.�Rudzka�wokalistka�kocha�pisać� i� two-
rzyć�własne�piosenki.�Wśród�swoich�największych�sukce-
sów� wymienia� I� miejsce� w� kategorii� „Soliści� i� duety”�
w�konkursie�„O�Rudzki�Mikrofon”.�Wiktoria�była�też�na-
gradzana� w� Konkursie� Poezji� i� Piosenki� Obcojęzycznej�
w�Rudzie�Śląskiej.�

Chcąc oddać głos na Wiktorię Siodłak 
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści MS.1, 

koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

Monika Konopka 
Jest�utalentowaną�wo-
kalistką� oraz� autorką�
tekstów,� pochodząca�
z� Rudy� Śląskiej� i� two-
rząca� muzykę� rozryw-
kową.� Ma� na� swoim�
koncie� cztery� wydane�
płyty�oraz�własne�tele-
dyski.� Swoją� karierę�
rozpoczęła� w� 2012� r.,�
goszcząc� w� różnych�
stacjach� telewizyjnych�
jak�i�radiowych.�Grywa�
koncerty� plenerowe,�

imprezy�zamknięte�oraz�pomaga�charytatywnie.�Prezen-
towane�podczas�jej�koncertów�utwory�muzyczne�cieszą�
się� dużą� popularnością� wśród� wszystkich� słuchaczy.�
Wzbudzają� wiele� pozytywnych� emocji� i� rozgrzewają�
zgromadzoną�publiczność.

Chcąc oddać głos na Monikę Konopkę wyślij SMS-a 
na nr 71100 o treści MS.2, 

koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

Wiktoria Kuźniarkiewicz i Damian Pakuła

Muzyczny�duet�z�Rudy�Śląskiej�występuje�już�razem�od�
kilku�lat.�Wiktoria�i�Damian�biorą�udział�w�rudzkich�kon-
kursach�wokalnych.�Dużo�koncertują�zwłaszcza�podczas�
akcji�charytatywnych.�Największe�koncerty�z� ich�udzia-
łem� to� zlot� motocyklistów� w� Chudowie,� czy� występy�
przed�zespołem�Universe�w�roli�supportu.�Wspólna�pa-
sja�powoduje,�że�duet�ten�świetnie�się�dogaduje�i�tworzy�
własne,� autorskie� piosenki,� a� co� najważniejsze� –� ma�
wspólne�muzyczne�plany�na�przyszłość.�

Chcąc oddać głos na Wiktorię Kuźniarkiewicz 
i Damiana Pakułę wyślij SMS-a na nr 71100  

o treści MS.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.
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REKLAMA

Emocje zamknięte w fotografii
LUDZIE�Z�PASJĄ
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Fotografowie klubu „Źródło” podczas wystawy w Saalbach.

Są�grupą�pasjonatów,�którzy�wyrażają�swoje�emocje�w�fotografiach.�Tworzą�tzw.�fotografię�odklejoną,�czego�efekty�można�zobaczyć�na�wystawie�„Między�miastem,�a�wyobraźnią”,�której�
wernisaż�odbył�się�w�ubiegłą�środę�w�nowobytomskiej�Galerii�Fryna.�Rozmawiamy�z�Łukaszem�Cyrusem,�jednym�z�założycieli�Klubu�Fotograficznego�„Źródło”.

– Co połączyło Was, jako pasjonatów 
fotografii? 

– Klub Fotograficzny „Źródło” powstał 
wczesną wiosną 2016 roku i kształtował się 
przez kilka miesięcy, by w końcu okrzep-
nąć, obrać kierunek działania i przyjąć 
swoją nazwę – „Źródło”. „Źródło”, ponie-
waż zgodziliśmy się porzucić fotografowa-
nie przedmiotów na rzecz fotografowania 
źródła naszych emocji płynących z obco-
wania z materią. Można zatem powiedzieć, 
że połączyło nas pragnienie wyrażania 
swoich stanów emocjonalnych i dzielenie 
się nimi przy pomocy fotografii. Szczęśli-
wie tak się złożyło, że w jednym mieście  
– Rudzie Śląskiej, w jednym czasie spotka-
ły się cztery skrajnie różne osobowości wy-
korzystujące to samo narzędzie – fotografię 
– do wyrażania siebie. Obecnie Klub Foto-
graficzny „Źródło” tworzą Aleksander Or-
szulik, Bartosz Klosek, Krzysztof Stryj  
i Łukasz Cyrus i nie wyobrażam sobie inne-
go stanu rzeczy.

– W swoich zdjęciach skupiacie się na 
tzw. fotografii odklejonej. Na czym pole-
ga ta technika?

– Fotografia odklejona to coś więcej niż 
technika. To sposób myślenia, obserwacji 
świata materialnego i świata emocji. To 
konstruowanie wypowiedzi osobistej 
w sposób uniwersalny, pozwalający odbior-

cy na osobistą interpretację tej wypowiedzi. 
Porównałbym fotografię odklejoną do po-
ezji, muzyki czy tańca, gdzie artyści wyra-
żają swoje emocje za pomocą słowa, dźwię-
ku czy ruchu. Fotografia odklejona odkleja 
obraz od rzeczywistości i tworzy rzeczywi-
stość nową, osobistą. Powstaje świat rów-
noległy, który jest bytem niezależnym, za-
pisem doznania i jego źródłem. Jest książką 
pełną słów, których nie trzeba powiedzieć. 
Można tę książkę przeczytać, pokochać, 
znienawidzić, zapomnieć, zignorować, spa-
lić lub wyrzucić. W tym właśnie aspekcie 
fotografia odklejona jest dobra dla każdego 
– bo to nie technika, ale sposób wyrażania 
siebie. Każdy odkleja po swojemu. Wystar-
czy zdać sobie sprawę z faktu, że nie istnie-
je rzeczywistość tylko jej osobista interpre-
tacja i można odklejać.

– A co Was różni, jeżeli chodzi o foto-
grafię? 

– Bartek jest poetą i wnikliwym obser-
watorem relacji międzyludzkich. W kilku 
słowach czy obrazach potrafi zamknąć 
wielkie troski naszej codziennej egzysten-
cji. Krzyś jest nieposkromionym ekspery-
mentatorem. Wszystko robi nie tak jak trze-
ba, bo nie uznaje ograniczeń. Ta cecha spra-
wia, że otwierają się przed nim możliwości 
niedostępne dla większości. Jego zdjęcia są 
tego wyrazem. Olek przypomina wulkan. 

Z boku jak każda góra, ale w środku kotłuje 
się energia, która musi znaleźć ujście. To 
cierpliwy obserwator, który analizuje świat 
wokół. Ja zaś dużo rozmyślam o tym, co 
fotografia może i wymyśliłem, że może być 
ona nośnikiem uczuć, emocji i wrażliwości 
fotografującego i źródłem tychże dla od-
biorcy, kiedy w obrazie fotograficznym  
w sposób abstrakcyjny zostanie pochwyco-
na geometryczna struktura świata.

– Gdzie możemy zobaczyć tego efekty?
– Jak dotąd klubowa działalność skupiała 

się na wymianie poglądów, czego skutkiem 
ubocznym są prace fotograficzne, które te 
poglądy ilustrują. Zazwyczaj tematy dysku-
sji są uniwersalne dla każdego człowieka, 
ale interpretujemy również sprawy codzien-
ne i swoje otoczenie najbliższe. Dzięki te-
mu właśnie mam przyjemność zaprosić 
czytelników „Wiadomości Rudzkich” na 
wystawę fotografii odklejonej zatytułowa-
nej „Między miastem, a wyobraźnią”. Pre-
zentowane fotografie są zapisem emocji 
wynikłych z obcowania z naszym miastem 
rodzinnym – Rudą Śląską. Mogę zatem po-
wiedzieć, że będą to wyłącznie zdjęcia Ru-
dy Śląskiej, ale czy tematem fotografii bę-
dzie Ruda Śląska, to już każdy oglądający 
sam będzie mógł sobie odpowiedzieć. Wy-
stawę „Między miastem, a wyobraźnią” 
można zobaczyć od 13 września przez naj-

bliższy miesiąc w Galerii Fryna mieszczą-
cej się w Miejskim Centrum Kultury im. 
Henryka Bisty przy ulicy Niedurnego 69 
w Nowym Bytomiu.

– Ale Wasze fotografie można zobaczyć 
już także na świecie. Jak do tego doszło, 
że wystawa „Źródło” dotarła aż do au-
striackiej miejscowości Saalbach? 

– Nasza ostatnia wystawa pt. „Źródło” 
jest aktualnie eksponowana w Galerii Sztu-
ki Hotelu Alpine Palace w Saalbach-Hinter-
glemm w Austrii. Hotel ten ma tradycję ar-

tystyczną, gdyż jego właściciele są artysta-
mi. Osoba odpowiedzialna za hotelową ga-
lerię poprosiła nas o przesłanie kilku prac, 
co zaowocowało zaproszeniem na wysta-
wę, którą z przyjemnością otwarliśmy  
8 czerwca tego roku. Wystawa „Źródło” 
przedstawiająca wyłącznie prace abstrak-
cyjne trafiła w gusta organizatorów, dlatego 
otrzymaliśmy zaproszenie do zorganizowa-
nia kolejnej w przyszłym roku. Aktualną 
wystawę można oglądać do końca tego ro-
ku. Gorąco zachęcam. Joanna Oreł
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Kulturalna jesień

Przez najbliższe trzy miesiące rudzian czeka artystyczna uczta. Koncerty, spektakle, kabareton, spotkania i projekcje fi lmowe – to propozycje tegorocznej Rudzkiej 
Jesieni Kulturalnej. W Rudzie Śląskiej gościć będą m.in. Marcin Kydryński, Alicja Majewska, Blue Cafe, Pektus, Stare Dobre Małżeństwo, Viola Brzezińska oraz kabaret 
Ani Mru-Mru. Zaplanowano też spektakle z udziałem znanych ze szklanego ekranu postaci, wieczór z kulturą żydowską oraz kolejne edycje stałych punktów programu 
Rudzkiej Jesieni Kulturalnej. 

– Tradycyjnie już przygotowaliśmy 
bardzo różnorodny repertuar. Jestem 
przekonana, że każdy znajdzie tu coś dla 
siebie – podkreśla wiceprezydent Rudy 
Śląskiej Anna Krzysteczko. 

Rudzką ucztę kulturalną rozpoczyna 
wystawa w Muzeum Miejskim pt. „Jak 
to za bajtla bywało”. – Na ekspozycji 
prezentowane są zabawki, ubranka, ak-
cesoria pielęgnacyjne, wózki dziecięce,  
a także ciekawe pamiątki związane 
z ważnymi wydarzeniami w życiu dziec-
ka: chrztem, roczkiem czy I Komunią 
Świętą – wylicza Krzysztof Gołąb, dy-
rektor Muzeum Miejskiego. – Walorem 
ekspozycji jest interesujący zbiór foto-
grafi i. Część z nich wykonano w atelier, 
ale najciekawsze powstały w plenerze 
podczas zabawy czy spaceru z rodzicami 
– dodaje. Wystawę będzie można oglą-
dać do 30 września. 

Stałym elementem Rudzkiej Jesieni 
Kulturalnej są organizowane przez Mu-
zeum Miejskie konkursy „Mój Śląsk. 
Moje Miasto” oraz „Rudzka jesień”. – To 
już 50. edycja konkursu „Rudzka jesień”. 
W tym roku artyści rywalizują o laury 
w trzech kategoriach: malarstwo, grafi ka 
i rzeźba. Czekamy na zgłoszenia prac do 
23 października, a na wernisaż wystawy 
zapraszamy 14 listopada – informuje dy-
rektor Gołąb. Ciekawie zapowiada się też 
wystawa czasowa „Hej przeleciał pta-
szek... Tradycyjne i autorskie motywy 
w wycinankach Doroty Kędzior, Zofi i 
Tomeczek oraz Marka Wacława Judyc-
kiego”, którą będzie można oglądać  
przez miesiąc, od 6 października. 

Jeszcze we wrześniu (29.09, godz. 
17.00) zabytkowa kolonia robotnicza Fi-
cinus gościć będzie przedstawicieli rudz-
kiego Koła Pszczelarzy. Będzie można 
wysłuchać prelekcji i ciekawostek o ży-
ciu tych owadów, o ich wpływie na 
ochronę środowiska. – Na prelekcjach 
prezentujemy sprzęt pszczelarski oraz 
specjalny ubiór. Zapraszamy też w tym 
dniu na  degustację i kiermasz – mówi 
Jerzy Cieśla, prezes rudzkiego koła.

Spotkanie ze śląską książką proponuje 
z kolei Miejska Biblioteka Publiczna 
w ramach III Festu Literackiego „Kaku-
szale”. – To wydarzenie przyciąga nie 
tylko miłośników literatury, ale przede 
wszystkim śląskości. Będzie można spo-
tkać się z wieloma cenionymi autorami, 
zakupić książki z autografem czy wysłu-
chać wystąpień pisarzy – wylicza Kry-
stian Gałuszka, dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. 
W części pierwszej, zaplanowanej na 
4 października, w Filii nr 18 MBP w Ha-
lembie  o godzinie 17.00 rozpocznie się 

biesiada literacka połączona z występem 
muzycznym Marka Makarona Motyki 
oraz wręczeniem „Tabulki”, corocznego 
wyróżnienia dla śląskiego autora. – Oso-
by chcące wziąć udział w biesiadzie lite-
rackiej proszone są o zgłoszenie telefo-
niczne do sekretariatu MBP (tel.: 32 
242-05-86 wew. 39) – zaznacza Krystian 
Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.  W drugim dniu Festu od 
12.00 do 18.00 śląscy wydawcy będą 
sprzedawać swe najnowsze książki. Po-
nadto będzie można zdobyć autografy 
i dedykacje autorów  biorących udział 
w imprezie, bowiem równolegle będą 
odbywać się spotkania autorskie. – W tej 
części wśród zwiedzających rozlosujemy 
nagrody, a także zaprosimy na poczęstu-
nek i degustację kakauszali – zaprasza 
dyrektor biblioteki.  Z kolei 6 październi-
ka w halembskiej fi lii biblioteki o godz. 
18.00 rozpocznie się spotkanie autorskie 
z Marcinem Kydryńskim. Podróżnik 
swoje wrażenia i wspomnienia z pobytu 
na Czarnym Lądzie,  uzupełnione wyjąt-
kowymi zdjęciami, zawarł w książce 
pt. „Biel. Notatki z Afryki”. 

Miejskie Centrum Kultury uraczy wi-
dzów koncertami Starego Dobrego Mał-
żeństwa (7 października, godz. 18.00), 
Alicji Majewskiej (17 listopada, godz. 
18.00), Blue Cafe (25 listopada, godz. 
18.00) oraz komedią „Szach-Mat, czyli 
Dama bije króla” (21 października, godz. 
17.00). – Spektakl z udziałem takich 
gwiazd jak m.in. Joanna Żółkowska, Ma-
rek Siudym i Maciej Damięcki to opo-
wieść o starej przyjaźni, nowej fascynacji 
i drugiej młodości. W sztuce rozgrywa się 
partia szachów, ale o wiele ciekawsza 
i ważniejsza jest „gra”, która toczy się 
między głównymi postaciami komedii 
– zdradza Katarzyna Furmaniuk, dyrek-
tor Miejskiego Centrum Kultury. Ponadto 
10 grudnia o godz. 18.00 w Miejskim 
Centrum Kultury będzie można obejrzeć 
„Dziadka do orzechów” – klasyczne wi-
dowisko baletowe w wykonaniu znamie-
nitych artystów i luminarzy światowego 
IMPERIAL LVIV BALLET.  

„Wieczór z kulturą żydowską” można 
znaleźć w ofercie Domu Kultury w dziel-
nicy Bielszowice. – 14 października za-
praszamy na kameralny wieczór, pełen 
humoru, muzyki i mądrości z pamięcią 
o tradycji i kulturze – mówi Lucyna Cer-
lak, dyrektor Domu Kultury. W Bielszo-
wicach zobaczymy też program kabare-
towy w wykonaniu kabaretu Ani Mru-
Mru (20 października, godz. 20.30), ko-
medię nieprzewidywalną „Przebój sezo-
nu” (10 listopada, godz. 19.00) oraz 
operetkę „Wiedeńska krew” (18 listopa-
da, godz. 18.00). Ponadto w bielszowic-
kiej placówce zaplanowano eliminacje 

do XXII Festiwalu Kultury Chrześcijań-
skiej „Gloria Dei”. 21 października, 
o godz. 10.00 rozpoczną się przesłucha-
nia uczestników. Dzień później, 22 paź-
dziernika o godz. 17.00, w kościele pw. 
św. Pawła Apostoła w Nowym Bytomiu 
rozpocznie się koncert laureatów oraz 
gościa tegorocznej edycji festiwalu – 
Violi Brzezińskiej. 

Ponadto w Bielszowicach, w ramach 
trasy akustycznej z okazji X-lecia zespo-
łu, wystąpi PECTUS. – Publiczność, któ-
ra przychodzi na koncert akustyczny jest 
bardziej wymagająca, oczekuje innych 
emocji niż na koncercie plenerowym, a my 

tym oczekiwaniom musimy sprostać – mó-
wi gitarzysta zespołu Maciej Szczepanik. 

Z pewnością jak zwykle dużym zain-
teresowaniem uczestników jak i widzów 
będzie cieszyć się VII już regionalny 
konkurs modeli kartonowych. Prace kon-
kursowe będzie można oglądać 14 i 15 
października w In-nY-m Domu Kultury 
w dzielnicy Kochłowice.

W dniach 17-19 listopada zaplanowa-
no XII już edycję festiwalu Spotkania 
Górskie „Lawiny”. To trzy dni pełne gór-
skich opowieści, fi lmów i muzyki.

Podczas Rudzkiej Jesieni Kulturalnej 
nie zabraknie konkursów muzycznych, 

literackich i plastycznych. Laureatów 
będzie można posłuchać i  zobaczyć ich 
prace w Młodzieżowym Domu Kultury 
w dzielnicy Ruda, 22 listopada.  

Kulturalna uczta potrwa do końca 
grudnia br. Rudzka Jesień Kulturalna or-
ganizowana jest od 1991 roku. W jej ra-
mach na rudzkich scenach pojawiło się 
wiele gwiazd, teatrów, prelegentów 
czy kabaretów. Szczegółowy program 
Rudzkiej Jesieni Kulturalnej znajduje się 
na www.rudaslaska.pl oraz na stronach 
internetowych organizatorów poszcze-
gólnych wydarzeń.

IM
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Ruda Śląska wspiera budownictwo społeczne

Najemcy mieszkań w TBS-ach przy ul. Tomanka w Rudzie Śląskiej będą wpłacać przy podpisywaniu umowy jedynie 25% wartości mieszkania. Wcześniej miało to być 50%. 
Obniżenie wkładu własnego będzie możliwe dzięki temu, że władze Rudy Śląskiej podwyższą kapitał Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego o 1,36 mln zł. 
Na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic rudzcy radni podjęli uchwałę w tej sprawie. Środki zostaną wykorzystane na realizację 44 mieszkań w dzielnicy Orzegów. Gotowe 
do zamieszkania są już z kolei TBS-y przy ul. Kędzierzyńskiej i Czempiela w Rudzie, gdzie dzięki finansowemu udziałowi miasta wskazani najemcy nie muszą uczestniczyć 
w kosztach budowy.

– Staramy się w miarę możliwości  
finansowych miasta ułatwiać chętnym 
znalezienie własnego mieszkania w Ru-
dzie Śląskiej – mówi prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Brak konieczności udziału 
przez najemców w kosztach budowy lub 
obniżenie tej wpłaty możliwe są właśnie 
dzięki środkom z miejskiego budżetu  
– dodaje.

Inwestycję przy ul. Tomanka w dziel-
nicy Orzegów realizuje Regionalne To-
warzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o., którego miasto jest udziałow-
cem. – Spółka odeszła od początkowej 
koncepcji najmu z docelową własnością 
z warunkiem wpłaty 50% ceny zakupu 
mieszkania wyliczonej po ustaleniu 
kosztów związanych z realizacją inwe-
stycji. Zgodnie z nowymi zasadami przy-
szli najemcy zobowiązani będą do par-
tycypowania w kosztach budowy miesz-
kań w wysokości 25%, a stawka czynszu 
będzie wynosiła ok. 12 zł/m2 – zaznacza 
Anna Stemplewska, naczelnik Wydzia-
łu Spraw Lokalowych UM.

Wielorodzinny budynek będzie mie-
ścił 44 lokale: 3 mieszkania jednopoko-
jowe o powierzchni ok. 38 m2, 36 miesz-
kań dwupokojowych o powierzchni od 
ok. 54 m2 do 59 m2 oraz 5 trzypokojo-
wych o powierzchni od prawie 70 m2 do 

ok. 72 m2. W podziemnym garażu znaj-
dą się 44 miejsca parkingowe. Koniecz-
nym będzie także spełnienie kryteriów 
dochodowych określonych w ustawie 
o niektórych formach popierania bu-
downictwa mieszkaniowego oraz nie-
posiadanie tytułu prawnego do innego 
lokalu mieszkalnego.

Wnioski o najem lokalu mieszkalne-
go dostępne są na stronie http://regio-
nalnetbs.pl. Można je składać w siedzi-
bie RTBS Sp. z o.o. w Chorzowie przy 
ulicy Dworcowej 3/3 lub w Urzędzie 
Miasta Ruda Śląska. Aktualnie RTBS 
przygotowuje się do złożenia wniosku 
w Banku Gospodarstwa Krajowego 
o udzielenie finansowania zwrotnego. 
Nabór trwa do końca września br.

Gotowa jest już inwestycja przy  
ul. Kędzierzyńskiej i Czempiela w dziel-
nicy Ruda, realizowana przez Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego „Do-
mbud” Sp. z o.o. Dzięki udziałowi mia-
sta w wysokości ponad 5,5 mln zł  
najemcy nie będą wpłacali  
25-procentowego udziału w kosztach 
budowy lokalu, który w innych przy-
padkach jest pobierany przez TBS 
i zwracany w przypadku zakończenia 
najmu. Inwestycja TBS „Dombud” 
obejmuje 5 budynków, w których znaj-

dzie się 165 mieszkań. Miasto uczestni-
czy finansowo w budowie trzech budyn-
ków, czyli w sumie 99 mieszkań.

– W tym miesiącu zawierane są już 
umowy najmu. Wnioski są jednak nadal 
przyjmowane, ponieważ zdarza się, że 
ktoś rezygnuje z podpisania umowy. 
Mieszkania są oddawane w standardzie 
„pod klucz”, można więc szybko się do 
nich wprowadzić – informuje wicepre-
zydent Michał Pierończyk. Lokale mają 
powierzchnię od 46 do 73 m2. Każdy 
z nich jest wyposażony w panele, płytki 
ceramiczne, wannę, ubikację, umywal-
kę, armaturę, zlewozmywak oraz ku-
chenkę elektryczną z piekarnikiem.

Aby móc ubiegać się o mieszkanie, 
należy wykazać brak tytułu prawnego 
do innego lokalu mieszkalnego w Ru-
dzie Śląskiej (za wyjątkiem lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowego zaso-
bu miasta) oraz spełnić kryterium do-
chodowe, zróżnicowane w zależności od 
liczby osób w gospodarstwie domowym. 
– Pierwszeństwo zawarcia umowy będą 
miały osoby, które wychowują co naj-
mniej jedno dziecko własne albo przy-
sposobione lub posiadają tytuł prawny 
do lokalu mieszkalnego należącego do 
zasobu mieszkaniowego miasta Ruda 
Śląska – mówi Anna Stemplewska.

TBS „Dombud” Sp. z o.o. w trzecim 
kwartale 2017 r. będzie pobierać od na-
jemców czynsz w wysokości 14,28 zł za 
1 m2 powierzchni użytkowej. Spisanie 
umowy najmu poprzedzone będzie obo-
wiązkiem spisania umowy rezerwacyjnej 
pomiędzy ewentualnym najemcą a TBS 
„Dombud”, a także wpłatą kaucji miesz-
kaniowej, której wysokość odpowiada 
dwunastokrotności miesięcznego czyn-
szu za dany lokal.

Druk wniosku dostępny jest na stro-
nach internetowych miasta www.ruda-
slaska.bip.info.pl, www.rudaslaska.pl, 

Wizualizacja inwestycji przy ul. Tomanka.

w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu 
Miasta (pl. Jana Pawła II 6), w Wydziale 
Spraw Lokalowych UM oraz na stronie 
internetowej TBS DOMBUD Sp. z o.o. 
www.tbsdombud.eu. Do wniosku nale-
ży dołączyć zaświadczenie o dochodach 
z roku poprzedzającego rok złożenia 
wniosku. Punkt 4 wniosku, dotyczący 
zajmowanego lokalu mieszkalnego, po-
winien być potwierdzony przez właści-
ciela, bądź administratora budynku,  
w którym wnioskodawca aktualnie 
mieszka. Wnioski należy składać w Biu-
rze Obsługi Mieszkańców UM. WG

– Już od sześciu lat wiosnę, a później jesień 
rozpoczynamy od spotkań z mieszkańcami 
w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej. 
Wpisały się one już na stałe w kalendarz wy-
darzeń w mieście oraz w świadomości sa-
mych mieszkańców. Potwierdzeniem tego są 
głosy samych mieszkańców jak i „pilnowa-
nie” przez nich zgłoszonych interwencji. Bo 
właśnie rozwiązywanie problemów przez ru-
dzian to najważniejsze przesłanie tych spo-
tkań – podkreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic.

W ostatniej serii spotkań, która odbyła się 
wiosną tego roku, wzięło udział blisko 600 
osób. Zgłosiły one 200 różnych spraw. Naj-
częstszymi tematami poruszanymi przez 
mieszkańców tradycyjnie  były te związane 
z ich najbliższym otoczeniem, czyli wywo-
zem śmieci, czystością na chodnikach, stanem 
dróg, przycięciem krzewów, czy zakłócenia-
mi porządku publicznego. Dzięki obecności 
na spotkaniach służb miejskich część spraw 
„załatwiana” była na miejscu, ponieważ 
mieszkańcy od razu otrzymywali odpowiedź 
na nurtujące pytania. Tak zresztą będzie rów-
nież i tym razem.

– Trzeba pamiętać, że część spraw, które wią-
żą się z dużymi nakładami finansowymi, czy do-
tyczą terenów, które nie należą do miasta, nie 
zawsze da się rozwikłać, a na pewno nie w krót-
kim czasie – wyjaśnia wiceprezydent Krzysztof 
Mejer. – Tematy dotyczące zagadnień, które nie 
leżą w gestii miasta, zgłaszamy po spotkaniach 
instytucjom za nie odpowiedzialnym. Niektóre 
przedstawione nam problemy wymagają z kolei 
od nas szerszego rozeznania tematu. Wtedy od-
powiedzi przekazujemy mieszkańcom w później-
szym terminie, na przykład za pośrednictwem 
poczty. Umawiamy też indywidualne spotkania 
w magistracie. Staramy się pomóc każdemu na 
tyle, na ile jest to możliwe – zapewnia zastępca 
prezydent miasta.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedzia-
łek 2 października w Miejskim Centrum Kultury 
w Nowym Bytomiu. Rozpocznie się ono o godz. 
17.00. Ostatnie z nich zaplanowano 16 listopada 
w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie.

W odbywających się cyklicznie w mieście 
od 2011 r. spotkaniach do tej pory wzięło 
udział ponad 6,5 tys. osób. W sumie zgłosiły 
one blisko 3700 spraw, interwencji i wnio-
sków. TK

Harmonogram wiosennycH spotkań 
prezydent grażyny dziedzic z mieszkańcami:

2.X. – poniedziałek – godz. 17.00  
– dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia  
– Miejskie Centrum Kultury, ul. Niedurnego 69;

9.X. – poniedziałek – godz. 17.00 
– dla mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1;

12.X. – czwartek – godz. 17.00  
– Halemba – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kaczmarka 9;

23.X. – poniedziałek – godz. 17.00  
– Kochłowice – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Oświęcimska 90; 

26.X. – czwartek – godz. 17.00  
– dla mieszkańców Goduli i Orzegowa – Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Bytomska 45;

6.Xi. – poniedziałek – godz. 17.00  
– Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 170;

9.Xi. – czwartek – godz. 17.00 
– Halemba – Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Lexa 14;

14.Xi. – wtorek – godz. 17.00  
– Bykowina – R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa;

16.Xi. – czwartek – godz. 17.00 
– Ruda – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28.

Spotkania w dzielnicach

Już po raz 13. w ciągu 6 lat prezydent Grażyna Dziedzic spotka się z mieszkańcami  Rudy Śląskiej w poszczególnych częściach miasta. Pierwsze ze spotkań 
zaplanowano na 2 października. Odbędzie się ono w Miejskim Centrum  Kultury w Nowym Bytomiu. Ogółem podczas tej edycji dzielnicowych zebrań władze 
miasta zaplanowały dziewięć takich spotkań. W ich trakcie mieszkańcy dowiedzą się o inwestycyjnych planach samorządu na 2018 rok, sami zaś będą mogli 
zgłosić swoje uwagi i problemy dotyczące życia w mieście.
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WycIąG Z OGŁOSZENIA O prZEtArGu 

prEZydENt MIAStA  
rudA ŚląSkA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy rolniczej 

z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta ruda Śląska. 
 
przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 

z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska jest niezabudowa-
na nieruchomość gruntowa o powierzchni 128 m2 stanowiąca własność Gminy 
Miasta ruda Śląska, położona w rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy rolni-
czej, oznaczona numerem geodezyjnym 1284/86, obręb Halemba, k.m.1, kW nr 
Gl1S/00020817/4. 

działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów. działka objęte jest 
umową dzierżawy zawartą do dnia 30.09.2019 r. Nabywca nieruchomości w dniu 
zawarcia notarialnej umowy sprzedaży gruntu wejdzie w prawa i w obowiązki wy-
dzierżawiającego. 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka 
figuruje jako MNU1- teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nie-
uciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła. 

Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, położona w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej (w tym stacji paliw), 
jest płaska, porośnięta drzewami owocowymi i trawą. działka nie posiada bez-
pośredniego dostępu do dróg publicznych, w związku z czym nabywca będzie 
zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić dojazd do działki 
przez inne nieruchomości, po uprzednim uzyskaniu stosownego tytułu prawnego. 
W celu lokalizacji zjazdu nabywca będzie zobowiązany wystąpić odrębnym tokiem 
postępowania do Wydziału dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na 
powyższe. 

cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 17.000,00 zł. 
do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towa-

rów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie 
stawka podatku wynosi 23 %). 

Przetarg odbędzie się w dniu 16.10.2017 r. o godz. 10.00  w sali 213 Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby 
fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakład-
ka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia 10.10.2017 
r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 900,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 
1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/ruda Śląska, urząd 
Miasta ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – grunt ul. rolnicza” (za datę wniesienia 
wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu 
Miasta ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: ponie-
działek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przedłożą 
przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wy-
grywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem 
aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji 
na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), 
tel. 32 248-75-63.
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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 4093/98 o powierzchni 47m2, zapisanej na karcie mapy 
4, obręb Bielszowice, kW Gl1S/00017422/4 położonej w rudzie Śląskiej przy ul. rycerskiej 11, 

przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę  
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

| polecamy
Małgorzata Gutowska-Adamczyk

Cukiernia Pod Amorem. Ciastko z wróżbą
Sierpień 2016 roku. trwają dni Gutowa. W konkursie na ciastko roku bierze udział 

cukiernia pod Amorem. tym razem projektodawcą i autorem receptury jest Zbyszek, 
syn Waldemara Hrycia. Mimo wahań ze strony ojca to właśnie jego pomysłowe ciastko 
z wróżbą ma być wystawione do konkursu. Waldemar i Helena martwią się nie tylko 
o debiut zawodowy Zbyszka, lecz także o jego nowy związek z nieznaną dziewczyną.

Złymi przeczuciami napawa ich również zapowiedziana wizyta prawniczki z Nowego 
Jorku - Moniki Grochowskiej-Adams, zatrudnionej przez spadkobierców przedwojen-
nych właścicieli cukierni. podczas obchodów Monika Grochowska-Adams nieoczekiwa-
nie spotyka dawną przyjaciółkę, tessę Steinmeyer. Obie panie, dziś już pod siedem-
dziesiątkę, to kobiety sukcesu, wracają jednak tu, gdzie upłynęło ich dzieciństwo. to 
spotkanie nie jest przypadkowe. tessa, poważnie chora, przyjeżdża do Gutowa, aby 
załatwić niedokończone przed laty sprawy… 

Małgorzata Gutowska-Adamczyk, jedna z najbardziej rozpoznawanych polskich autorek, z wy-
kształcenia historyk teatru, zadebiutowała jako scenarzystka serialu „tata, a Marcin powiedział…”. 
Jest autorką kilkunastu poczytnych powieści dla młodzieży i dorosłych, spośród których „13 po-
przeczna” zdobyła tytuł książki roku 2008. trzytomową „cukiernią pod Amorem”, przedstawiającą 
losy polski i polaków na przestrzeni ponad stu lat, podbiła serca czytelników i rankingi sprzedaży. 
„ciastko z wróżbą” to pierwsza z trzech powieści nowego cyklu „cukierni pod Amorem”, której 
pierwsze tomy sprzedane w czterystu tysiącach egzemplarzy uzyskały status bestsellerów. W dwóch 
planach czasowych: historycznym i współczesnym, będziemy śledzić losy znanych już i nowych bo-
haterów od 1945 roku do współczesności.
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WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Twoje złe 
samopoczucie wyni-
ka z tego,że nie udało 

Ci się zrealizować wszystkich 
zamierzonych celów. Zamiast się 
dołować, obniż poprzeczkę.

NAJMŁODSI RUDZIANIE 
– WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

OGŁOSZENIE PŁATNE

Amelia Przybylska
córka Dagmary i Pawła

ur. 7.09. (3140 g i 51 cm)

Seweryn Lizurek
syn Katarzyny i Grzegorza
ur. 8.09. (1822 g i 47 cm)

Lena Majtecka
córka Wiolety i Adama

ur. 8.09. (1974 g i 46 cm)

Alicja Demara
córka Karoliny i Adriana

ur. 6.09. (3595 g i 56 cm)

Jan Wilkin
syn Anny i Piotra

ur. 11.09. (3260 g i 54 cm)

Miłosz Kucharczyk
syn Edyty i Marcina

ur. 12.09. (2950 g i 56 cm)

Wojciech Sztandur
syn Agnieszki i Mateusza

ur. 11.09. (2800 g i 55 cm)

Julia Suchorab
córka Anny i Zbigniewa

ur. 7.09. (3486 g i 56 cm)

Antoni Żurawski
syn Anny i Sławomira

 ur. 23.08. (3000 g o 53 cm)

Filip Gałan
syn Justyny i Adama

ur. 12.09. (3298 g i 54 cm)

REKLAMA

WRÓŻKA 
JADZIA

KRZYŻÓWKĘ 
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Poziomo: 1 – rybi klej, 5 – nerwus, 8 
– rynek w staroż. Grecji, 9 – infl acyjna 
zmora, 11 – mit. gr. przewoźnik dusz 
przez rzekę Styks, 12 – taksa, 15 – stolica 
Turcji, 17 – ryba z rodz. karpiowatych, 
20 – basen w łaźni żydowskiej, 21 – jap. 
mata, 24 – feudum, 25 – ubija śnieg na 
stoku, 28 – ptak budujący wiszące gniaz-
da, 29 – elektroda ujemna, 32 – odm. 
agatu, 33 – węglowodór acetylowy, 36 – 
rodz. kilofa, 39 – ograniczenie wymiaru 
budowli, 42 – góry w Rosji, 43 – zwora, 
45 – jesienny kwiat, 46 – broń sieczna, 47 
– ozdoba tałesu. 

Pionowo: 1 – ptak drapieżny, 2 – wy-
kop, 3 – siatka do wyławiania ryb, 4 – 
względy, protekcja, 5 – rakieta świetlna, 6 
– nadmorska…, 7 – traktat, 10 – ojczyzna 
Odyseusza, 13 – włókno łykowe – rami, 
14 – hinduski asceta, 16 – mit. słow. bogi-
ni wiosny, 17 – ptak z rodz. krukowatych, 

18 – szeroki brzeg kapelusza, 19 – po 
wtorku, 21 – radula, 22 – kuna leśna, 23 
– utopia, 26 – dukt, 27 – neuryt, 30 – pie-
przojad, 31 – tyfus, 34 – podzwrotnikowe 
pnącze, 35 – zarzewie pożaru, 37 – pierw-
sze mleko matki po porodzie, 38 – pogłę-
biarka rzeczna, 40 – ślad po przejściu piły, 
41 – szopa górnicza, 44 – tafl a lodowa. 

Hasło krzyżówki nr 32 brzmiało: Ka-
mienie na szaniec. Nagrodę otrzymuje 
Aniela Bisialska. Po odbiór zapraszamy 
do redakcji. Nagrodę tj. kupon o warto-
ści 50 złotych, który jest do realizacji 
w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ruda 
Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki 
otrzyma jedna osoba spośród tych, które 
nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl.,
ul. Niedurnego 36) hasło, które jest roz-
wiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania 
czekamy do 10 dni od daty zamieszcze-
nia konkursu.

Byk – Czeka Cię 
daleka podróż, która 
może odmienić 

Twoje życie. Wszystko zależy 
od tego, czy jesteś już gotowy 
na wielką zmianę.

Bliźnięta – Nie od-
kładaj niczego na 
później. Pamiętaj, 

że przed pracą nie uciekniesz. 
A im dłużej będziesz zwlekać, 
tym trudniej będzie zabrać się 
do dzieła.

Rak – Tydzień do-
brych pomysłów 
i wyborów. To co 

teraz postanowisz i za-
czniesz realizować, przynie-
sie wymierne korzyści.

Lew – Otaczaj się 
życzliwymi ludź-
mi, zaplanuj każ-

dy dzień i dotrzymuj termi-
nów. Koniecznie znajdź też 
czas na relaks i odpoczy-
nek.

Panna – To dobry 
czas, aby pokazać 
co potrafisz i na co 

Cię stać. Nawet jeśli należysz 
do młodszych czy mniej do-
świadczonych, postaraj się.

Waga – Trudne 
problemy znajdą 
wreszcie rozwiąza-

nie. Zdecydowanie mogą po-
prawić się Twoje relacje 
z partnerem. Musisz być wy-
trwały.

Skorpion – Ożywi 
się Twoje życie oso-
biste i rodzinne. 

Więcej czasu poświęcisz na 
spotkania z bliskimi i przyja-
ciółmi. Zaplanuj wspólny wy-
jazd.

Strzelec – Uwierz
w swoje możliwości 
i nie zważaj na to, 

co ludzie powiedzą. Dzięki te-
mu osiągniesz więcej, niż kie-
dykolwiek Ci się śniło.

Koziorożec – Nie-
bawem uda Ci się 
zakończyć spór, 

który od lat dzielił Twoich bli-
skich. Pojednanie przyniesie 
ulgę całej rodzinie. Powodze-
nia.

Wodnik – Czeka 
Cię od dawna odkła-
dana podróż. Pod-

czas niej wiele się wydarzy. Kto 
wie, może dzięki tej wyprawie 
zmienisz całe swoje życie.

 Ryby – Twoi bliscy 
dadzą Ci powód do 
dumy, a niespodzie-

wany przypływ gotówki znacznie 
poprawi nastrój. 
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Śląsk wolny od smogu
Jesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z jesienią z pewnością znowu ożywi się dyskusja na temat zanie-
czyszczeń powietrza. Jest to związane głównie z niską emisją powstającą głównie poprzez używanie opału 
o niskiej wartości energetycznej i wysokiej zawartości zanieczyszczeń.

Województwo śląskie jako jedno 
z pierwszych rozpoczęło walkę o czyste 
powietrze. 1 września br. weszła w życie 
uchwała Sejmiku Województwa, która na-
kazuje zaprzestanie stosowania węgla 
brunatnego, mułów i flotokoncentratów 
oraz biomasy stałej o wilgotności powy-
żej 20 procent. Co prawda nie ma wyraź-
nego zakazu spalaniu węgla i drewna, ale 
nie wolno używać do tego celu paliw złej 
jakości. Istotne zmiany czekają tych, któ-
rzy planują wymianę lub montaż instalacji 
grzewczej. Po 1 września wszyscy użyt-
kownicy będą mieli określony czas, aby 
zaopatrzyć się w kotły minimum 5 klasy 
lub spełniające wymogi ekoprojektu. 
Zgodnie z harmonogramem wymiana pie-
ców i kotłów musi nastąpić w ciągu 10 lat 
od wejścia w życie uchwały. W przypad-
ku kotłów eksploatowanych powyżej 10 
lat od daty produkcji trzeba będzie je wy-
mienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, 
którzy użytkują kotły od 5 do 10 lat, po-
winni wymienić je do końca 2023 roku, 
a użytkownicy nowszych kotłów mają 
czas do końca 2025 roku. Ze względu na 
to, że do roku 2016 wymiana na kotły 3 i 4 
klasy była dofinansowywana, graniczną 
datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 
5 wydłuża się do końca roku 2027.

Wraz z wejściem uchwały antysmogo-
wej w życie ruszyła również szeroko za-
krojona kampania społeczna. Do akcji 
mają się przyłączyć przedstawiciele samo-
rządów, ale także przedstawiciele straży 
gminnych. Będą oni mogli uczestniczyć w 
specjalnych szkoleniach na temat szkodli-
wości wynikających z zanieczyszczonego 
powietrza. Nie od dziś wiadomo, że po-
wietrze złej jakości, które musimy wdy-
chać, oddziaływuje negatywnie na nasze 
zdrowie. Zwiększa ryzyko zawału, a także 
zachorowań związanych z układem krąże-
nia, czy oddechowym. Z badań przepro-
wadzanych przez WHO wynika, że z po-
wodu zanieczyszczeń powietrza rocznie 
w całej Europie umiera pół miliona ludzi. 
W Polsce jest to niespełna 50 tysięcy – 
czyli tyle, ile średniej wielkości miasto. 
Jak wylicza prof. Andrzej Lekston ze Ślą-
skiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 
na podstawie danych Europejskiej Agencji 

Środowiska – zanieczyszczone powietrze 
skraca życie statystycznego Europejczyka 
o 8 miesięcy, a Polaka – o 10 miesięcy. 
W czasie alarmów smogowych śmiertel-
ność z przyczyn sercowo-naczyniowych 
rośnie o 2 procent, a śmiertelność w ogóle 
o 6 procent. Efekt ten utrzymuje się do 
dwóch tygodni po alercie. Zanieczyszcze-
nie powietrza wpływa na potęgowanie 
śmiertelności o 6 proc. ogółem i 8 proc.  
z powodu chorób sercowo-naczyniowych. 
Ryzyko zawału serca oraz udaru mózgu, 
częstsze hospitalizacje z powodu zatoro-
wości płucnej i migotania przedsionków 
zwiększa się wraz z występowaniem za-
nieczyszczenia powietrza. Podczas dużej 
ekspozycji na smog pacjenci częściej niż 
zazwyczaj odwiedzają poradnie Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej (POZ), a stan 
ten utrzymuje się nawet do 14 dni po ogło-
szonym alercie smogowym.  Najbardziej 
na skutki zanieczyszczenia powietrza na-
rażone są dzieci i osoby starsze, co prze-

kłada się np. na zwiększenie zachorowal-
ności na astmę.

Działania na rzecz poprawy jakości po-
wietrza w naszym województwie rozpo-
częły się już w roku 2015 kiedy powołano 
specjalną jednostkę do walki ze smogiem. 
W wyniku jej prac powstała m.in. uchwa-
ła antysmogowa. Na tym jednak nie ko-
niec. W walkę z zanieczyszczeniami za-
angażowani są wszyscy – od samorządów 
po firmy zajmujące się dostarczaniem prą-
du i ciepła do naszych domów. Ważna jest 
również szeroko zakrojona kampania 
edukacyjna, zmieniająca sposób naszego 
myślenia w zakresie używania spalania 
paliw o niskiej jakości. Już 25 września 
w Katowicach ruszają pierwsze warsztaty, 
podczas których uczestnicy rozmawiać 
będą o tym, jak zanieczyszczenia wpły-
wają na zdrowie mieszkańców, jak eduko-
wać lokalne społeczności, aby dbały 
w swoim interesie o czyste powietrze, czy 
ekologiczny transport ma szansę powo-

dzenia w naszym województwie oraz jak 
poradzić sobie z problemem stosowania 
niskiej jakości opału. Więcej informacji 
na ten temat można znaleźć na stronie in-
ternetowej  www.powietrze.slaskie.pl

Do czynnej walki z niska emisją przy-
łączył się również TAURON Ciepło. 
Spółka otrzymała właśnie dofinansowanie 
w wysokości ponad 141 milionów złotych 
w ramach funduszy unijnych. Dzięki 
wsparciu finansowemu zmodernizowa-
nych zostanie 855 węzłów cieplnych, pra-
wie 100 km sieci ciepłowniczej ulegnie 
modernizacji, a o około 50.000 ton dwu-
tlenku węgla zmniejszy się emisja gazów 
cieplarnianych. W ramach tego, prawdo-
podobnie największego w skali regionu 
przedsięwzięcia, do 2022 roku TAURON 
Ciepło planuje przyłączyć ponad 180 MW 
mocy cieplnej w ośmiu miastach aglome-
racji śląsko-dąbrowskiej objętych niską 
emisją tj.: Będzin, Chorzów, Czeladź, Dą-
browa Górnicza, Katowice, Siemianowice 
Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice.  

Wszystkie te działania są możliwe 
dzięki prężnym działaniom podejmowa-
nym przez WFOŚiGW w Katowicach. 
Tylko w roku 2017 katowicki fundusz za-
warł umowy na ponad 180 milionów zło-
tych na inwestycje o łącznej wartości po-
nad 380 milionów złotych. Unijne środki 
trafiły do Tychów, Bytomia, Tarnowskich 
Gór, Piekar Śląskich, Chorzowa. Oczywi-
ście wszystkie te działania przekładają się 
na realne skutki ekologiczne:

spadnie emisja gazów cieplarnianych • 
(CO2) o ponad 57.000 ton rocznie,
zmniejszeniu ulegnie roczne zużycie • 
energii końcowej o ponad 280.000 GJ,
budowie lub modernizacji poddanych • 
zostanie łącznie ponad 120 km sieci 
ciepłowniczych, 
35 000 metrów kwadratowych po-• 
wierzchni budynków doczeka się ter-
momodernizacji. 
Pieniądze trafiły również do osób fi-

zycznych, które zadeklarowały chęć wy-
miany starych pieców. W ramach działa-
nia SMOG STOP rozdysponowano ponad 
4 miliony złotych, które zostały przezna-
czone na likwidację tzw. kopciuchów.

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

EK
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Potrzebujesz finansowania dla swojej firmy ?
Skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Rudzką Agencję Rozwoju  

„INWESTOR” Sp. z o.o.  w ramach Funduszu Pożyczkowego 

„PROFIT  i „PROFIT-BIS linia pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” – projekt 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, 

Warunki udzielania pożyczek:

Pożyczka na finansowanie działalności obrotowej tj. na zakup surowców, materiałów, towarów 
handlowych

maksymalna kwota pożyczki do uzyskania to 250 tysięcy złotych,• 
okres spłaty do 48 miesięcy,• 
okres karencji do 3 miesięcy• 

Pożyczka na finansowanie działalności inwestycyjnej tj. na zakup gruntu i nieruchomości 
gospodarczych, na  budowę nieruchomości i bieżące modernizacje budynków, na zakup maszyn 
i urządzeń, na zakup środków transportu oraz wartości niematerialnych i prawnych.

maksymalna kwota  pożyczki do uzyskania to 400 tysięcy złotych,• 
okres spłaty do 72 miesięcy,• 
okres karencji do 6 miesięcy• 

Pożyczka unijna to propozycja na szybkie dofinansowanie firmy!

pożyczka jest udzielana na deklarowany przez Klienta cel, związany z  prowadzoną przez niego • 
działalnością gospodarczą,
udzielamy wsparcia merytorycznego w przygotowaniu dokumentacji,• 
oferujemy atrakcyjne oprocentowanie uzależnione od stażu prowadzonej działalności  • 
– już od 4,33 % w stosunku rocznym,
nie pobieramy opłaty za rozpatrzenie wniosku,• 

Nie czekaj – zgłoś się już teraz!
Szczegóły na stronie www.rarinwestor.pl
tel. (32) 248 77 86 wew. 22
e-mail: fundusz@rarinwestor.pl 
lub w biurze funduszu pożyczkowego:
Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.
ul. Wolności 6; 41-700 Ruda Śląska

INFORMACJA W SPRAWIE 
ZMIANY NAZW ULIC

W związku z uchwaloną przez parlament tzw. „ustawą dekomunizacyjną” Rada 
Miasta Ruda Śląska dokonała zmian w nazewnictwie ulic na terenie naszego miasta.  
Dlatego od 24 września 2017 r. wejdą w życie następujące modyfikacje:

ulica Aleksandra Kowalskiego-Olka – otrzyma nazwę ulica Henryka Sławika,• 
ulica Związku Młodzieży Polskiej (ZMP) – otrzyma nazwę ulica Jana Karskiego,• 
ulica Gwardii Ludowej – otrzyma nazwę ulica rotmistrza Witolda Pileckiego.• 

Numery porządkowe budynków i lokali usytuowanych przy tych ulicach pozostają  
niezmienione.

Osoby zamieszkujące przy ulicach objętych zmianą nazwy nie muszą wymieniać doku-
mentów zawierających dotychczasowy adres, gdyż zgodnie ustawą zachowują one swoją 
ważność. Nie trzeba zatem wymieniać takich dokumentów jak:

dowód osobisty,• 
paszport,• 
prawo jazdy,• 
dowód rejestracyjny samochodu lub innego pojazdu mechanicznego.• 

Zmiana nazwy ulicy nie będzie rodzić problemów z dostarczaniem korespondencji pod 
dotychczasowy adres. 

Niezależnie od powyższego zmianę nazwy ulicy powinni Państwo przy najbliższej okazji 
zgłosić między innymi w banku, Urzędzie Skarbowym, ZUS, u operatora telekomunikacyj-
nego oraz u dostawcy energii elektrycznej i gazu (niektórzy operatorzy wymagają jedynie 
zgłoszenia telefonicznego).

Wszystkie pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących 
ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i doku-
mentach urzędowych zmiany nazwy ulicy dokonanej na podstawie przepisów ustawy są 
zwolnione od opłat.

UCHWAŁA NR PR.0007.121.2017
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 446 z późniejszymi zmianami) i art. 1 i 2 ustawy z dnia 1 kwietnia  
2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2016 poz. 744)

na wniosek Prezydent Miasta 
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

uchwala

§1
Zmienić nazwę ulicy Aleksandra Kowalskiego-Olka zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie  

– na ulicę Henryka Sławika.

§2
Zmienić nazwę ulicy Związku Młodzieży Polskiej zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie  

– na ulicę Jana Karskiego.

§3
Zmienić nazwę ulicy Gwardii Ludowej zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu  

– na ulicę Witolda Pileckiego.

§4
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Ruda Śląska

Kazimierz Myszur

Proponujemy – pracę w znanej firmie, umowę o pracę, elastyczne godziny pracy z uśmiechniętymi 
i życzliwymi ludźmi.

Dodatkowo oferujemy:
Kartę MultiSport – dostęp do najlepszych obiektów sportowych,• 
Bonifikartę McDonald’s – upoważaniającą do zakupu po obniżonych cenach we wszystkich • 
restauracjach McDonald’s w Polsce,
możliwość wykupu polisy ubezpieczeniowej na życie, od poważnych chorób, trwałej niezdolności • 
do pracy na preferencyjnych warunkach dla pracownika i jego rodziny,
bezpłatne napoje, a także możliwość zakupu posiłków w restauracji, w czasie godzin pracy po • 
bardzo konkurencyjnych cenach,
możliwość zdobycia dodatkowego dochodu w ramach organizowanych konkursów.• 

Poszukujemy osób w różnym wieku, dyspozycyjnych, potrafiących pracować w zespole, 
zaangażowanych i sumiennych. Zapraszamy również osoby z orzeczonym lekkim stopniem 
niepełnosprawności.

Osobom wyróżniającym się i ambitnym stwarzamy możliwości dalszego rozwoju i awansu. 
Do Twoich obowiązków należała będzie praca w kuchni, obsługa gości, prace porządkowe. 
Do obowiązków osób pracujących na nocnej zmianie należeć będzie:
przyjmowanie dostaw, prace porządkowe w kuchni, na zapleczu, sali dla gości i terenie 
zewnętrznym. 

Pracownikom zmiany nocnej przysługuje dodatek za pracę w godzinach nocnych w wysokości 
20% stawki podstawowej.
Osoby ubiegające się o pracę powinny posiadać aktualną książeczkę Sanepidu.
Prosimy o dostarczenie CV bezpośrednio do restauracji bądź przesłanie mailem.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Restauracja McDonald’s  Ruda Śląska ul. Zabrzańska 49  

zATRUDNI 
na pełny/niepełny etat pracowników na stanowisku: 

Pracownik Restauracji oraz 
Pracownik zmiany Nocnej  

– praca w godzinach 22.00-7.00.
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PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA
 informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości grunto-
wych znajdujących się w dzielnicach: ruda, Halemba, Bielszowice, kochłowice, Wirek, Nowy Bytom, które zostaną oddane w 
najem, na okres 3 lat pod istniejące stacje transformatorowe, oraz w rejonie ulicy: Jacka, która zostanie oddana w najem, na 
okres 3 lat pod istniejącą stację transformatorową, ul. Janty, która zostanie oddana w dzierżawę, na okres 3 lat pod istniejący 
ogródek rekreacyjny, ul. Wiśniowej, która zostanie oddana w najem, na okres 3 lat pod urządzenie infrastruktury technicznej, 
ul. Piotra Skargi, która zostanie oddana w dzierżawę, na okres 3 lat pod ogródek przydomowy, ul. kazimierza Puławskiego, 
która zostanie oddana w dzierżawę, na okres 3 lat pod ogródek przydomowy, ul. Świętojańska, która zostanie oddana w 
dzierżawę, na okres 3 lat pod ogródek przydomowy, ul. Solidarności, która zostanie oddana w dzierżawę, na okres 3 lat pod 
istniejący ogródek rekreacyjny.

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA

OGŁASZA PrZEtArG uStNy NIEOGrANICZONy NA OddANIE 
W NAJEM NA CZAS OZNACZONy W dNIACH Od 27.10.2017 r. 
dO 5.11.2017 r. NIEruCHOMOŚCI StANOWIąCEJ WŁASNOŚĆ 

GMINy MIAStA rudA ŚląSkA POŁOŻONEJ W rEJONIE ul. 
kArOlA GOdulI  W CElu PrOWAdZENIA HANdlu W OkrESIE 

ŚWIĘtA WSZyStkICH ŚWIĘtyCH.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na 
czas oznaczony w dniach od 27.10.2017 r. do 5.11.2017 r. nieruchomości grun-
towej stanowiącej własność miasta ruda Śląska, położonej w rudzie Śląskiej 
przy ulicy karola Goduli , zapisanej w obrębie Orzegów na karcie mapy 3,  o 
numerze geodezyjnym:

– 458/51 o powierzchni całkowitej 222 m², księga wieczysta: 
Gl1S/00008229/5

Nieruchomość przeznaczona w najem: 5 miejsc handlowych/gastronomicz-
nych o powierzchni 5 m² każde, oznaczone numerami od 1 do 5.

licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu gruntu pod każde  stanowisko 

wynosi 150,00 zł za cały okres trwania umowy najmu tj. od 27.10.2017 r. do 
5.11.2017 r. 

Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu ustalona na przetargu za cały 
okres trwania umowy najmu tj. od 27.10.2017 r. do 5.11.2017 r. zostanie po-
większona o należny podatek od towarów i usług.

Najemca uiści czynsz z tytułu najmu gruntu wraz z należnym podatkiem od 
towarów i usług do dnia 03.11.2017 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2017 r. o godzinie 9.00 w sali 213 Urzę-
du Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które po zapozna-
niu się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
urzędu Miasta, stronie internetowej – Biuletynie Informacji Publicznej urzędu 
Miasta ruda Śląska na tablicy ogłoszeń na terenie targowiska miejskiego przy 
ulicy kupieckiej 2a)  w terminie do 6.10.2017 r. dokonają wpłaty wadium w 
wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za każde licytowane stanowi-
sko, przelewem na konto Nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank 
Śląski katowice O/ruda Śląska, urząd Miasta ruda Śląska, Wydział Finansowo-
księgowy z dopiskiem „wadium najem gruntu pod stanowisko handlowe/ga-
stronomiczne w rej. ul. karola Goduli – Przedszkolnej nr …(podać nr stanowiska 
na które wpłacane jest wadium)”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu 
środków pieniężnych na rachunek urzędu Miasta ruda Śląska) lub w kasie tut. 
urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 
8.00-18.00, piątek 8.00-14.00.

Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko uprawnia do licytacji tylko tego 
konkretnego stanowiska. Osoby, które chcą brać udział w licytacji więcej niż 
jednego stanowiska winny dokonać wpłaty wadium na każde z osobna.

Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium komisji Przetargowej przed 
otwarciem przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na po-
czet czynszu za najem gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium nie-
zwłocznie po przetargu. 

umowa najmu zostanie zawarta z osobą fizyczną lub podmiotem, która nie 
zalega z opłatami względem Miasta ruda Śląska. Przystępujący do przetargu 
złoży oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległości wobec Gminy. 

Zastrzega się prawo do odwołana przetargu z uzasadnionej przyczyny Infor‑
macji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 
226) tel. 32‑244‑90‑00 wew. 2260.
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 VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO-
WADZKI, 40 zł/h! Tel. 888-044-055!

UsłUgI
 Kafelkowanie,� panele,� remonty�

mieszkań,�itp.�Tel.�501-718-240.

 Przeprowadzki,�wywóz�rzeczy�niepo-
trzebnych.�Tel.�607-219-491,�32�240-04-
01.

 Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

 REM-MAX� –� kompleksowe� remonty�
łazienek,� mieszkań,� domów.� Tel.� 507-
055-024.

 Centralne� ogrzewanie:� gazowe� wę-
glowe.�Remonty�mieszkań,�łazienek.�Tel.�
512-121-532.

 Docieplenia�budynków,�remonty�ele-
wacji.�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.

 Czyszczenie� dywanów,� wykła-
dzin,�tapicerki.�Tel.�512-120-119,�32�
244-09-60.

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

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

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

 Rencista,�„złota�rączka”,�oferuje�pro-
fesjonalne,� kompleksowe� kafelkowanie�
łazienek,� remonty.� Tel.� 32� 307-20-99,�
784-699-569.

 Usługi� dekarskie,� papa� termozgrze-
walna,�rynny,�VAT.�Tel.�512-549-097.

 POŻYCZKI� KRÓTKOTERMINOWE,�
tel.�516-516-611,�32�260-00-33.�Po-
średnik�CDF�S.C.�firmy�Matpol�Finan-
se�Sp.�z�o.o.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gra-
tis. Tel. 605-109-517.

 Czyszczenie�dywanów,�tapicerek,�
wykładzin.� Solidnie.� Tel.� 606-274-
056.

UsłUgI PogrZeboWe
 DOM� POGRZEBOWY� ,,HOFMAN”.�

Usługi� pogrzebowe� i� kremacyjne. Ruda 
Śląska-Wirek,�ul.�Nowary�27,�tel.�32�240-
03-88,�32�242-26-27.

NIerUchomoścI
 

 KUPIĘ�MIESZKANIE�W�RUDZIE�ŚLĄ-
SKIEJ.�TEL.�501-239-405.�ANEL.

 Działki� Ruda� Śląska,� Mikołów� sprze-
dam,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Ruda,� czteropokojowe,� 95� m2,� 189�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Halemba,� dwupokojowe,� 46,5� m2,�
129�tys.,�I�p.�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-
885.

 Halemba,� dom� 200� m2,� 339� tys.,�
www.ANEL.pl�tel.�502-052-885.

 Halemba,�trzypokojowe,�46,5�m2,�129�
tys.,� I� p.,� www.ANEL.pl,� tel.� 502-052-
885.

 Tanie� mieszkania� na� WWW.LOKA-
TOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię� mieszkanie� w� Rudzie� Śląskiej,�
pilne.�Tel.�502-107-384.

 Atrakcyjne�oferty�kawalerek,�dwupo-
kojowych,�trzypokojowych�na�Bykowinie,�
Halembie,� Wirku,� Kochłowicach,� dobre�
ceny,� zadzwoń� sprawdź� aktualną� ofertę�
LOKATOR,�tel.�793-017-323.

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

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

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

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

 KUPIĘ�BEZPOŚREDNIO�DOM,�KAMIE-
NICE,�DZIAŁKĘ.�Tel.�887-877-189.

 Sprzedam� dom� w� Rudzie� Śląskiej-�
Bielszowicach,�cena�450�tys.�do�negocja-
cji,�tel.�601-934-091,�667-588-400.

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

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

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

 Do� wynajęcia� kawalerka� w� Goduli.�
Tel.�509-147-563.

 Do wynajęcia mieszkania i kwatery 
pracownicze również dla obcokrajow-
ców. Dzielnica Nowy bytom ul. Niedur-
nego i Wirek ul. Dąbrowskiego. Tel. 
725-025-008. rozmawiamy po rosyj-
sku.

moToryZAcJA
 skup samochodów. Płacimy najwię-

cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-
155.

 Kupię�skorodowane�auta,�powypad-
kowe,�do�wyrejestrowania.�Tel.�507-572-
625.

 Pomoc�drogowa,�złomowanie�pojaz-
dów,�skup�samochodów�wszystkich�ma-
rek,� całych,� uszkodzonych,� skorodowa-
nych.�Tel.�502-752-634,�502-865-808.

 Skup�samochodów�za�gotówkę�PŁA-
CĘ�WIĘCEJ�NIŻ�KONKURENCJA.�Tel.�733-
031-261.

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

 AUTO-SKUP�za�gotówkę,�stan�obojęt-
ny.�Tel.�507-572-625.

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

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

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

 Skup�wszystkich�samochodów!�Recy-
kling� samochodowy.� Wydawanie� za-
świadczeń.� Cena� 0,60� za� kg.� DOBRA�
CENA�AKUMULATORÓW.�TANIE�OPONY.�
Tel.� 32� 771-61-31,� 502-097-300.� Ruda�
Śląska�-�Chebzie�ul.�Kokotek�52�(niedale-
ko�Urzędu�Skarbowego).

PRAcA

 Firma� budowlana� BEDAMEX� za-
trudni�pracowników�budowlanych�do-
świadczenie� min� 2� lata,� kierownika�
budowy,� brygadzistę� z� prawem� jazdy�
kat.�B,�tel.�601-504-030�w�godz.�7-16,�
32�242-24-11.

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

� Zatrudnię� fryzjerkę.� Tel.� 509-737-
781.

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

� Restauracja� i� Pizzeria� Kuźnia� Smaku�
poszukuje� osób� na� stanowiska:� pizzer-
man�oraz�kelner/barman.�Mile�widziane�
doświadczenie�w� zawodzie.�Cv�prosimy�
składać�osobiście�w�lokalu.

�Zatrudnię:�spawaczy�MAG�135,�ślusa-
rzy�ze�znajomością�rysunku�techniczne-
go,� operatora� wypalarki� plazmowo-tle-
nowej� tokarz-wytaczacz� (Gliwice),� tel.�
32-270-46�85,�CV�e-mail:� j.dybich@mo-
sten.pl.

 Przyjmę do pracy w zakładzie kamie-
niarskim najlepiej emeryt górnik. Tel. 
501-303-628.

�Valdi�Plus�Mikołów�zatrudni�osoby�do�
pracy� przy� obsłudze� przyjęć� okoliczno-
ściowych�(kelnerów,�pomoce�i�panie�do�
mycia),� praca� weekendowa,� kontakt,�
tel.32�330-05-62.

� Poszukujemy� pracowników� produk-
cyjnych�oraz�operatorów�wózków�widło-
wych�–�Katowice�Panewniki.�Atrakcyjne�
warunki,�100%�weekendy,�premie.�Infor-
macje�pod�nr�tel.:�519-820-943.

różNe
 Drewno� kominkowe.� Tel.� 530-412-

007.�

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

 
 Kupię akcje huty Pokój. Tel. 507-

851-852.

 Kupię wszelkie starocie porcelanę, 
szkło, zegary, figurki, obrazy. Tel. 603-
280-675.

Praca dla księgowego
pełna księgowość, zatrudnienie ½ etatu 

(2 dni w tygodniu)

Miejsce pracy: ruda Śląska – ruda

tel. 606 875 531

ZATrUDNIę 
PrAcoWNIKA bUDoWLANego

Wymagania: Doświadczenie�w�pracy.�Mile�widziane�prawo�jazdy�kat.�B.
oferujemy: Atrakcyjne�wynagrodzenie�wg�stawki�godzinowej, 

zakwaterowanie�oraz�transport�Praca�na�terenie�Śląska.�
Nie przyjmujemy osób z problemami alkoholowymi.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:
biuro@buduj-remontuj.com lub kontakt tel. na nr tel: 734-462-544

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna

ul.�Kochłowicka�3
41-706�Ruda�Śląska

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

rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

PREZYDENT�MIASTA��RUDA�ŚLĄSKA
OGŁASZA�PRZETARG�USTNY�NIEOGRANICZONY�NA�ODDANIE�W�NAJEM�NA�CZAS�OZNACZONY�W�DNIACH�OD�27.10.2017�R.�
DO�05.11.2017�R.�NIERUCHOMOŚCI�STANOWIĄCEJ�WŁASNOŚĆ�GMINY�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA�POŁOŻONEJ�W�REJONIE�UL.�

11�LISTOPADA�W�CELU�PROWADZENIA�HANDLU�W�OKRESIE�ŚWIĘTA�WSZYSTKICH�ŚWIĘTYCH.

Przedmiotem�przetargu�ustnego�nieograniczonego�jest�oddanie�w�najem�na�czas�oznaczony�w�dniach�od�27.10.2017�r.�do�5.11.2017�r.�
nieruchomości�gruntowej�stanowiącej�własność�miasta�Ruda�Śląska,�położonej��w�Rudzie�Śląskiej�przy�ulicy�11�Listopada,�zapisanej�w�ob-
rębie�Bykowina�na�karcie�mapy�1,��o�numerze�geodezyjnym:
-�1811/36�o�powierzchni�całkowitej�1410�m²,�księga�wieczysta:�GL1S/00018181/9.
Nieruchomość�przeznaczona�w�najem:�6�miejsc�handlowo/gastronomicznych�o�powierzchni�5�m²�każde,�oznaczone�numerami�od�1�do�

6.�
Licytacja�prowadzona�będzie�odrębnie�dla�każdego�ze�stanowisk.
Wywoławcza�(netto)�stawka�czynszu�najmu�gruntu�pod�każde��stanowisko�wynosi�150,00�zł�za�cały�okres�trwania�umowy�najmu�tj.�od�

27.10.2017�r.�do�5.11.2017�r.�
Wywoławcza�(netto)�stawka�czynszu�najmu�ustalona�na�przetargu�za�cały�okres�trwania�umowy�
najmu�tj.�od�27.10.2017�r.�do�5.11.2017�r.�zostanie�powiększona�o�należny�podatek�od�towarów�i�usług.
Najemca�uiści�czynsz�z�tytułu�najmu�gruntu�wraz�z�należnym�podatkiem�od�towarów�i�usług�do�dnia�03.11.2017�r.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2017 r. o godzinie 9.00 w sali 213 Urzędu miasta ruda śląska, plac Jana Pawła II 6. 
Warunkiem�uczestnictwa�w�przetargu�jest:
dokonanie�w�terminie�do dnia 4.10.2017 r.�wpłaty�wadium�w�pieniądzu�w�wysokości�150,00�zł�(sto�złotych)�za�każde�licytowane�stano-

wisko,�przelewem�na�konto�Nr:�71�1050�1214�1000�0010�0109�0628�ING�Bank�Śląski�Katowice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�Miasta�Ruda�Śląska,�
Wydział�Finansowo�-�Księgowy�z�dopiskiem�„wadium�najem�gruntu�pod�stanowisko�handlowo/gastronomiczne�w�rej.�ul.�11�Listopada�nr�
(podać�nr�stanowiska�na�które�wpłacane�jest�wadium)”,�(za�datę�wpływu�przyjmuje�się�dzień�wpływu�środków�pieniężnych�na�rachunek�
Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska)�lub�w�kasie�tut.�Urzędu�pok.�13,�14�w�godzinach:�poniedziałek�–�środa�8.00-16.00,�czwartek�8.00-18.00,�piątek�
8.00-14.00.�
Wpłata�wadium�na�pojedyncze�stanowisko�uprawnia�do�licytacji�tylko�tego�konkretnego�stanowiska.�Osoby,�które�chcą�brać�udział�w�li-

cytacji�więcej�niż�jednego�stanowiska�winny�dokonać�wpłaty�wadium�na�każde�stanowisko��z�osobna.
Zaleca�się�przedłożenie�dowodu�wpłat�wadium�Komisji�Przetargowej�przed�otwarciem�przetargu.�
Wadium�wpłacone�przez�uczestnika,�który�wygrał�przetarg�zalicza�się�na�poczet�czynszu�za�najem�gruntu.�Pozostałym�uczestnikom�zwra-

ca�się�wadium�niezwłocznie�po�przetargu.
Umowa�najmu�zostanie�zawarta�z�osobą�fizyczną�lub�podmiotem,�która�nie�zalega�z�opłatami�względem�Miasta�Ruda�Śląska.�Przystępu-

jący�do�przetargu�złoży�oświadczenie�o�braku�jakichkolwiek�zaległości�wobec�Gminy.
Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasadnionej�przyczyny.�informacji�na�temat�przetargu�udziela�Wydział�Gospodarki�Nie-

ruchomościami�(pokój�238)�tel.�32�244-90-00�wew.�2381.

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�
(II�piętro�naprzeciw�pokoju�215)�wykazu�nieruchomości�grun-
towej�znajdującej�się�w�rejonie�ulicy�1�Maja�z�przeznaczeniem�
na�prowadzenie�handlu�w�rejonie�cmentarza�w�okresie�Święta�
Wszystkich�Świętych.

|�Polecamy
marina Perezagua

yoro
„Yoro”� to� niezwykłe� świadectwo�

kobiety,�która�nie�zamierza�zaakcep-
tować�narzuconego� jej� tragicznego�
losu.� Powieść� ta� czyni� z� tragedii�
swoiste� wybawienie,� a� opowiada�
o� kobiecie� walczącej� ze� światem�
i� o� tym,� jak� odnosi� ona,� i� za� jaką�
cenę,�końcowe�zwycięstwo.

H,� narratorka� i� bohaterka,� już�
na� wstępie� wyznaje,� że� popełniła�
zbrodnię.� I� w� prowokujących� sło-
wach� zachęca� czytelnika,� aby� ten�
ośmielił� się� przeczytać� jej� dzieje.�
W� całej� książce� utrzymuje� się� to�
szczególne� napięcie,� ten� sam� wy-

miar�tragiczności,�to�nieodparte�wrażenie,�że�zarówno�narratorka,�jak�
i�potencjalni�czytelnicy�grają�w�grę,�której�stawką�jest�życie�lub�śmierć.�
W�tekście�tętniącym�ekstatycznym�rytmem�i�zmuszającym�do�czyta-
nia�ze�wstrzymanym�oddechem,�H�opowiada�historię�miłości�do�męż-
czyzny,�historię�miłości�do�dziewczynki�Yoro,�której�nigdy�nie�widziała�
na�oczy,�historię�poszukiwania�tego�wszystkiego,�co�tworzy�podstawy�
ludzkiej� istoty:� tożsamości� seksualnej,�prokreacji,� szaleństwa,�niena-
wiści,�miłości.
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ZAJĘCIA SPORTOWE 

Monika Pyrek w Rudzie Śląskiej 

Monika Pyrek odwiedziła Rudę Śląską. Pięciokrotna me-
dalistka mistrzostw świata i Europy w skoku o tyczce oraz 
jej fundacja przeprowadzili w hali MOSiR-u w Halembie 
sportowe zajęcia interaktywne skierowane do dzieci i mło-
dzieży. Warsztaty w ramach „Alternatywnych lekcji WF” 
rozpoczęły cykl 11 spotkań, które odbędą się na terenie ca-
łej Polski. – Ruda Śląska jest pierwsza na naszej trasie 
i właśnie tutaj inaugurujemy nasz cykl zajęć, w który włą-
czyła się także olimpijka rudzianka Zuzanna Radecka-Pa-
kaszewska, pomagająca w organizacji tego przedsięwzięcia 
– podkreśliła Monika Pyrek, organizatorka zajęć. – Posta-
nowiliśmy zastosować podstęp i wykorzystać zainteresowa-
nie dzieciaków światem wirtualnym i interaktywnym, a przy 
okazji zachęcić ich do aktywności w tradycyjnej formie 
– dodała. 

Uczestnicy zajęć mieli do dyspozycji około 5-6 stano-
wisk interaktywnych, na których można było potrenować 
koszykówkę z wykorzystaniem interaktywnego systemu 
wspomagającego trening rzutowy, piłkę nożną z systemem 
mierzącym siłę strzału i wspomagającym celność poprzez 
wskazywanie właściwego toru lotu piłki, piłkę ręczną  
z elektronicznym pomiarem siły rzutu, jazdę rowerem sta-
cjonarnym zintegrowanym z systemem wirtualnej rzeczy-
wistości, mogli także wykorzystać stanowisko VR 
z aplikacją  bokserską  w systemie wirtualnej rzeczywistości, 
pobiec na 30 metrów z elektronicznym pomiarem czasu 
oraz ukończyć test sprawnościowy z wykorzystaniem elek-
tronicznego refl eksomierza. 

– Wybraliśmy także urządzenia interaktywne, jak symula-
tory, które przenoszą właśnie w interaktywny świat, ale rów-
nież wymagają aktywności i sprawności fi zycznej. Pomysł 
na zorganizowanie zajęć zrodził się z tego, że dzieci w okre-
sie dojrzewania przeżywają pewien kryzys, podczas którego 
zamiast ćwiczyć, wolą spędzać czas przy grach komputero-
wych w wirtualnym świecie. My pokazujemy, że można te 

dwa światy połączyć i dobrze się bawić – zaznaczyła Moni-
ka Pyrek. Projekt „Alternatywne lekcje WF” skierowany 
jest do uczniów i nauczycieli wychowania fi zycznego szkół 
podstawowych klas 6-7 oraz klas gimnazjalnych, a jego ce-
lem jest odwrócenie panującej wśród uczniów tendencji do 
biernego uczestnictwa w sporcie (korzystanie ze smartfo-
nów, gier komputerowych czy innych urządzeń mobilnych) 
i pokazanie im tradycyjnych form aktywności sportowej 
oraz zachęcenie do czynnego uprawiania sportu poprzez 
wykorzystanie nowoczesnych technologii. 

– Zawsze byłam bardzo aktywna sportowo, ale przyszedł 
też taki czas, że miałam kryzys, ale pokonałam go i osią-
gnęłam różne sportowe sukcesy. Dlatego w ramach tych 
zajęć chcemy pozbyć się problemów i kryzysów dojrzewa-
nia oraz pokazać dzieciom, że sport to dobry nawyk, który 
może zaprocentować w późniejszym życiu. Powinniśmy pa-
miętać, że sport uczy dyscypliny i wpływa na wyniki w na-
uce. Poza tym człowiek staje się bardziej obowiązkowy 
i zorganizowany. Tak było w moim przypadku, dlatego mo-
gę podzielić się teraz swoimi doświadczeniami i zachęcić 
młodsze pokolenie do uprawiania sportu – podkreśliła Mo-
nika Pyrek. 

Z przygotowanych stanowisk sportowych skorzystała 
nie tylko rudzka młodzież. Prezydent Grażyna Dziedzic 
spróbowała swych sił w biegu na 30 m oraz teście sprawno-
ściowym. – To wspaniała zabawa. Dziękuję Monice za to, 
że wybrała właśnie Rudę Śląską na realizację projektu. 
Są z nami  dwie olimpijki, z których możemy brać przykład 
i mam nadzieję, że tego typu zajęć w naszym mieście będzie 
jak najwięcej – powiedziała.

 Projekt „Alternatywne lekcje WF” realizowany jest pod 
patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz przy wy-
korzystaniu dofi nansowania zadań z zakresu Programu 
Sport dla Wszystkich 2017 Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki.

LEKKOATLETYKA 

Międzynarodowo na Pogoni

Miting lekkoatletyczny z okazji 55-lecia TL Pogoni 
Ruda Śląska odbył się w środę (13.09) na stadionie 
przy ul. Czarnoleśnej. Na nowo otwartym obiekcie 
swoje siły sprawdziło prawie 180 sportowców, którzy 
wzięli udział w kilkunastu lekkoatletycznych konku-
rencjach. Nie zabrakło także zawodników z Jordanii 
oraz brązowej medalistki mistrzostw świata w Londy-
nie – Justyny Święty. 

– W miarę możliwości będziemy rozbudowywać ten 
stadion na potrzeby klubów i mieszkańców. Ale myślę, 
że już teraz to miejsce wszystkim się podoba i że wszy-
scy będą z niego jak najczęściej korzystać, bo inwesty-
cja bez użytkowników, nie miałaby po co powstawać. 
A nasi mieszkańcy udowadniają to, że Ruda Śląska lek-
koatletyką stoi – powiedziała Grażyna Dziedzic, pre-
zydent Rudy Śląskiej.

Zawodniczki i zawodnicy, którzy wzięli udział w mi-
tingu, sprawdzili swoje siły na dystansie w biegu na 
100 m, 400 m, 800 m, 1500 m oraz 5000 m (bieg wete-
ranów). Podczas zawodów odbył się także konkurs 
skoku w dal kobiet, rzutu młotem kobiet, rzutu kulą 

W Rudzie Śląskiej odbyły się pierwsze zajęcia w ramach „Alternatywnych lekcji WF”. Podczas miti ngu odbył się bieg weteranów na 5000 m. 

kobiet i mężczyzn, skoku o tyczce, trójskoku mężczyzn, 
skoku wzwyż mężczyzn oraz rzutu dyskiem męż-
czyzn.

–  Cieszę się, że już mamy ten wspaniały stadion, bo 
to daje więcej możliwości. Możemy teraz uprawiać 
wszystkie konkurencje lekkoatletyczne i się rozwijać.  
Miting to wydarzenie rangi międzynarodowej, ponie-
waż w zawodach startuje bardzo liczna reprezentacja 
z Jordanii – podkreślił Piotr Prencel, prezes Towarzy-
stwa Lekkoatletycznego Pogoń Ruda Śląska. – Po pięć-
dziesięciu pięciu latach odbywa się pierwszy miting 
lekkoatletyczny na nowym, wspaniałym obiekcie i mam 
nadzieję, że dzięki temu w naszym mieście lekkoatletyka 
będzie się coraz bardziej rozwijała – dodał. 

Zgromadzona na trybunach stadionu publiczność 
mogła dopingować także medalistkę mistrzostw świata 
w Londynie – Justynę Święty. – Biegało się bardzo do-
brze. Pogoda nie dopisała, jednak dzięki kibicom na 
stadionie atmosfera była rewelacyjna. Mam nadzieję, 
że będą kolejne edycje tych zawodów – powiedziała Ju-
styna Święty. 

Jedną z konkurencji był skok w dal kobiet. 
W zawodach wystartowała Justyna Święty 

– medalistka mistrzostw świata w Londynie. 

RESTAURACJA
KAWIARNIANajwiększe ekspozycje nagrobków 

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

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

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

www.kamieniarstwo.slask.pl

REKLAMA
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Biegi

 Wrześniowy Bieg Wiewiórki za nami

Tradycyjnie już w biegu wystartowały dzieci. 

Sobotnia (16.09) pochmurna aura nie zniechęciła za-
palonych biegaczy i miłośników nordic walking do 
udziału we wrześniowym Biegu Wiewiórki. Sportowcy 
po raz kolejny sprawdzili swoją kondycję i sprawność 
fizyczną w halembskim lesie. Jak zawsze na starcie moż-
na było spotkać kilkadziesiąt dzieciaków, które dystans 
1 km przebiegły razem z wiewiórką. – Pogoda sprzyjała 
biegaczom, bo temperatura była komfortowa. Niestety 
jednak podłoże było śliskie i mokre, ale zawodnicy mieli 
odpowiednie obuwie i radzili sobie na trasie. Trudne wa-
runki nie przeszkodziły także dzieciakom, które ładnie 
przebiegły trasę i się nie przewróciły – komentował ul-
tramaratończyk August Jakubik, jeden z organizatorów 
biegu. – Zmierzamy powoli do końca tegorocznego cy-

klu, ale w przyszłym roku bieg będziemy znowu kontynu-
ować, ponieważ na każdych zawodach mamy na starcie 
kilkaset osób, a to pokazuje, że zarówno mieszkańcom 
naszego miasta jak i miast ościennych podoba się ten 
bieg – dodał.  Dzieci miały do przebiegnięcia dystans  
1 km, z kolei biegacze musieli pokonać pętlę o długości 
4,25 km, którą, w zależności od predyspozycji, można 
było przebiec od jednego do pięciu razy. Limit pokona-
nia pełnego dystansu, czyli 21 km, wynosił 2 godziny 45 
minut. Natomiast na tej samej trasie rywalizowali także 
wielbiciele nordic walking, dla których maksymalny dy-
stans wynosił 12,6 km. Następnym razem entuzjaści ak-
tywnego stylu życia będą mogli sprawdzić swoje siły 
jeszcze 14 października oraz 4 listopada.

ZaPaSy 

Worek medali dla Slavii
Reprezentanci Slavii wzięli udział w zawo-

dach o Puchar Śląska w zapasach w stylu wol-
nym dzieci i młodzików, które rozegrane zo-
stały w minioną sobotę (16.09) w Rudniku. 
Rudzianie stanęli na wysokości zadania i wró-
cili z ziemi raciborskiej z kolejnymi medalami. 
Złote medale wywalczyli: Kamil Fiuk, Jakub 
Lekston, Sajmon Klepacki, Tomasz Gawron, 
Klaudiusz Gwózdek, Artur Żołdak i Kamil 
Kardasz. Z kolei na drugim stopniu podium 
stanęli: Bartomiej Szczepanik, Adrian Kubi-
czek, Adam Cepok, Kamil Żołdak, Marcin Tomczyk, 
Kacper Wieczorek, Robert Szyra, Natalia Krajewska, 
Oliwia Rożek, Adrian Grzebiński, Jakub Wackowski 
i  Tomasz Borowik. Brąz natomiast wywalczyli:  Do-

akROBaTyka 

Mocne wejście akrobatów w nowy sezon

Rudzcy akrobaci rozpoczęli kolejny sezon startowy. 

Złoto zdobyły zawodniczki 
KPKS-u Halemba na rozpo-
częcie nowego sezonu starto-
wego. Podczas Międzynaro-
dowego Turnieju Winobrania, 
który odbył się w Zielonej 
Górze, do rywalizacji stanęły 
dwie trójki zawodniczek 
KPKS-u w kategorii 11-16 
lat. Szczęście uśmiechnęło 
się do Julii Sordyl, Barbary 
Olchawy i Nikoli Janik, które 
zwyciężyły w pięknym stylu,  
zdobywając złoty medal. Troszkę szczęścia zabrakło 
natomiast debiutującemu zespołowi w składzie: Laura 
Gaim, Laura Piekorz i Oliwia Hałupka, które mimo za-
ciętej walki, zakończyły rywalizację na pechowej, 
czwartej pozycji przegrywając z zespołem z Niemiec 
o zaledwie 0,05 pkt.

– Turniej Winobrania był kolejnym sprawdzianem, 
który przybliżył Julkę, Basię i Nikolę do startu w paź-
dziernikowych mistrzostwach Europy. Ogromne gratu-
lacje dla całej szóstki oraz trenerek Katarzyny Chlebisz 
i Doroty Kies – mówi Danuta Wodarska, prezes 
KPKS-u Halemba. 

Z kolei w sobotę, 9 września, w hali MOSiR-u w Ha-
lembie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików oraz Zawody o Puchar Prezesa Śląskiego 
Związku Akrobatyki Sportowej, których organizatorem 
był KPKS Halemba. Zawody zostały przeprowadzone 
sprawnie, a kibice jak co roku dopisali, zapełniając try-
buny hali sportowej. W zawodach wzięli  udział za-
wodnicy klasy trzeciej sportowej i młodzieżowej. War-
to dodać, że w obu imprezach sportowych drużynowo 

zwyciężyli gospodarze, czyli KPKS Halemba, którzy 
zgodnie z regulaminem PZG będą również organizo-
wać te zawody w 2018 roku.

Wyniki Międzywojewódzkich Mistrzostw Mło-
dzików zawodników KPKS-u: dwójki kobiet: I Ka-
rolina Gołąb, Julia Rasek, II Liliana Szudy, Dagmara 
Piktas, III  Milena Gabrysiak, Julia Jeleń, V Emilia 
Pawlas, Katarzyna Walecka; dwójki mieszane: 
I Lena Hudzik, David Biliaiev, III Zuzanna Krawie-
czek, Paweł Strzelec, IV Lena Mój, Kajetan Szal; trój-
ki kobiet: I Karolina Gołąb, Monika Skorupa, Julia 
Rasek, IV Natalia Rudzka, Julia Białobrzeska, Amelia 
Ksiniewicz; skoki na ścieżce mężczyzn: II Paweł 
Strzelec.

Wyniki w Pucharze Prezesa ŚZAS: dwójki ko-
biet: I Karolina Lis, Alicja Mrozek, II Agata Kołodziej, 
Lena Mój, III Maja Kleśta, Paulina Kuśmierczyk; 
dwójki mieszane: II Zuzanna Krawieczek, Paweł 
Strzelec, III Lena Mój, Kajetan Szal; trójki kobiet: 
I Maja Florek, Agata Kołodziej, Nadia Wróżek, III Le-
na Wójcik, Hanna Zaczyk, Karolina Lis.

Podnoszenie ciężarów 

Ciężarowcy z medalami
CKS Slavia zajęła drugie miejsce drużynowo pod-

czas zawodów, które odbyły się w ubiegłą sobotę 
(16.09) w Tarnowskich Górach. Rudzcy ciężarowcy 
wystartowali w mistrzostwach Śląska w podrzucie, któ-
re połączono z I Memoriałem Olimpijczyka Tadeusza 
Dembończyka.  Slavia zajęła drugie miejsce drużynowo 
przegrywając z Andaluzją Piekary. Z kolei w kat. 75 

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Zawody w Rudniku okazały się 
niezwykle owocne dla Slavii.

minik Czupała, Wiktor Moskalik, Aleksander Czar-
nota, Emilia Wójcik, Michał Wieczorek, Jakub 
Ociepka, Natan Biener, Jakub Olech. Slavia zdecy-
dowanie zwyciężyła w klasyfikacji klubowej. 

Masz powyżej 50 lat i nie pracujesz?
Mieszkasz w woj. śląskim?

Weź dotację unijną 
i otwórz własny biznes!

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. realizuje projekt
pt. „50 lat doświadczenia”

Projekt skierowany do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo 
(w tym emerytów i rencistów) powyżej 50 roku życia, którzy w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.

W ramach projektu otrzymasz wsparcie w postaci:

Dotacji na rozpoczęcie własnej działalności powyżej 20 tys. złotych!1. 

Comiesięcznego wsparcia finansowego w wysokości 1500 złotych przez okres od 6 2. 
do 12 miesięcy na pokrycie opłat stałych związanych z prowadzeniem firmy!

Wysokiej jakości szkoleń i doradztwa z rozpoczynania i prowadzenia firmy!3. 

Nabór trwa do 29 września 2017 r.!

szczegóły na stronie www.rarinwestor.pl
tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 22, 
e-mail: 50@rarinwestor.pl  lub w biurze projektu:
Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.
ul. wolności 6; 41-700 ruda Śląska

oGŁoszenie

pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Grzywocz (wynik 55 
kg), natomiast drugie miejsce zdobyli Mateusz Malik 
(kat. 69, wynik 75 kg) i  Mateusz Krzywda (kat. 94, 
wynik 78 kg). Trzecie miejsce zajął Tomasz Bądkowski 
(kat. 85, wynik 80 kg). Również na trzecim miejscu wy-
lądował Łukasz Gesse (kat. 56, wynik 33), a na czwar-
tym Patryk Straszok (z wynikiem 33 kg). 

PiŁka nożna w skrócie
klasa okręgowa – grupa I

mecze 6. kolejki
Grunwald Ruda Śląska – Górnik 09 Mysłowice 1:4

0:1 Kowalski, 9 min., 0:2 Dylewski, 19 min., 0:3 W. 
Kowalski, 25 min., 0:4 Bogdański, 90 min., 1:4 Parz-
niewski, 90+1 min. 

Iskra Pszczyna – Urania Ruda Śląska 2:1
0:2 min., 2:0 66 min., 2:1 Henisz, 85 min.,

Pogoń Ruda Śląska – Wawel Wirek 2:3
0:1 G. Kałużny, 21 min., 0:2 Foryś, 45 min., 0:3 G. 
Kałużny, 49 min., 1:3 Ilnicki, 71 min., 2:3 Szymański, 
87 min.
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NASZE 
SALONY

RUDA ŚLĄSKA
(RUDA)
UL. MATEJKI 14 

TEL. 32 340-00-84

RUDA ŚLĄSKA 
(WIREK)
UL. 1 MAJA 194
TEL. 32 340-85-26

RUDA ŚLĄSKA 
(HALEMBA)
UL. PIOTRA SKARGI 114A
TEL. 32 242-40-95

OKNA• 
DRZWI WEJŚCIOWE • 
I POKOJOWE
ROLETY I ROLETKI MATERIAŁOWE• 
BRAMY• 
OKNA DRZWI I ZABUDOWY • 
Z ALUMINIUM
SZAFY – ZABUDOWY WNĘK• 


	NFHWRU0920s001
	NFHWRU0920s002
	NFHWRU0920s003
	NFHWRU0920s004
	NFHWRU0920s005
	NFHWRU0920s006
	NFHWRU0920s007
	NFHWRU0920s008
	NFHWRU0920s009
	NFHWRU0920s010
	NFHWRU0920s011
	NFHWRU0920s012
	NFHWRU0920s013
	NFHWRU0920s014
	NFHWRU0920s015
	NFHWRU0920s016
	NFHWRU0920s017
	NFHWRU0920s018
	NFHWRU0920s019
	NFHWRU0920s020

