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Mieszkańcy Rudy Śląskiej po raz
kolejny mają szansę udowodnić,
jak otwarte i pomocne mają serca. Chodzi o wsparcie leczenia
oraz rehabilitacji kilkumiesięcznego Bartka Paligi, nastoletniego
Alana Koprasa oraz Aleksandry
Białdygi. W jaki sposób można ich
wspomóc w walce o lepsze jutro
i powrót do zdrowia, a także do
pełnej sprawności? Trwają zbiórki
m.in. internetowe, a także organizowane są akcje charytatywne.
Okazji do pomagania więc nie
brakuje.
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tel. 32 280 40 70
Dla Patrycji Oleksowicz
Wiele szczęścia, dużo zdrowia i radości
niech w Twym sercu zawsze gości.
W rozkwicie trwaj jak kwiat,
miłością zdobywaj świat.
Zawsze i wszędzie bądź sobą,
bo lepsza część życia jest jeszcze przed
Tobą.
Życzą Rodzice, Mąż Tomek z rodziną,
Agata z Mateuszem
oraz Zięba
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MIESZKALNICTWO

Kolejne TBS-y dla mieszkańców
– Skąd pojawiło się dodatkowych 33
mieszkań?
– W 2015 roku podpisaliśmy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego
„Dombud” umowę, na mocy której oni
podjęli się wybudowania pięciu budynków mieszkalnych, przy czym miasto
początkowo uczestniczyło finansowo
w budowie trzech. Polegało to na tym,
że my pokrywaliśmy 25 proc. udziałów
w kosztach budowy mieszkań, dzięki
czemu nie musieli tego robić najemcy.
Tym samym nie jesteśmy wprawdzie
właścicielem tych lokali, ale mamy je
w dyspozycji, więc to my wskazujemy
osoby do zamieszkania, które się do nas
zgłoszą i które w pierwszej kolejności
spełniają kryteria. Dotychczasowe 99
mieszkań zostało już zasiedlonych, a teraz, dzięki uchwale Rady Miasta zabezpieczającej 1,8 mln zł, mamy możliwość
przejęcia jeszcze jednego bloku przy
ul. Czempiela i udostępnienia go mieszkańcom do zasiedlenia. Są to nowe
mieszkania w budynku z windą i w korzystnej lokalizacji. Zainteresowanie ze
strony mieszkańców tego typu ofertą jest

duże. Już teraz mamy złożonych ok. 50
wniosków i można je cały czas składać.
Mieszkania te adresowane są do osób,
które mają średnie dochody na poziomie
między 3 a 4 tys. brutto na osobę. Zgodnie z ustawą o TBS-ach pierwszeństwo
mają rodziny z dziećmi oraz osoby, które
mają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego należącego do zasobu mieszkaniowego miasta Ruda Śląska i są gotowe zrezygnować z niego na rzecz mieszkania
w TBS-ach. Następnie decyduje data
złożenia wniosku. Mieszkania te są więc
adresowane do osób, które nie są w stanie kupić mieszkania, ale na tyle dobrze
zarabiają, by zamieszkać w TBS-ach. I na
tym polega nasza polityka mieszkaniowa – żeby trafiać z ofertą do każdej grupy mieszkańców o zróżnicowanych dochodach. Dodam, że równocześnie m.in.
adaptujemy niewynajęte od dłuższego
czasu lokale użytkowe na socjalne. Pozyskaliśmy na ten cel 1,1 mln zł dofinansowania i sukcesywnie adaptujemy pomieszczenia dla osób, które ściśle współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej.

– A co z mieszkaniami komunalnymi
i ich standardem?
– Lokali komunalnych posiadamy ponad 7 tysięcy, co stanowi ponad 12 proc.
wszystkich lokali w mieście, więc to wymagające zadanie. Cały czas staramy się
o to, żeby ten nasz zasób mieszkaniowy
był lepszy. Mamy sporą liczbę mieszkań
w starych budynkach, które modernizujemy, co oznacza niejednokrotnie wymianę całych pionów, czy głęboką termomodernizację, w tym zmianę ogrzewania na ekologiczne. W tym roku kontynuujemy prace lub rozpoczynamy termomodernizacje budynków mieszkalnych na łączną kwotę ponad 4,8 mln zł
przy ul. Różyckiego 19 i 21, Kubiny 31,
Jankowskiego 6 i 8, Markowej 20, Wita
Stwosza 3, Dąbrowskiego 9a oraz ul.
Matejki 2-12 oraz 7-9. W sumie udało
nam się uzyskać ponad 10 mln zł dofinansowania na termomodernizacje i to
znacząco zmieni obraz naszego zasobu
mieszkaniowego. Wiele się dzieje
w przypadku wspólnot mieszkaniowych,
gdzie miasto jest współwłaścicielem
– zwłaszcza jeżeli chodzi o termomoder-

nizację i wymianę pieców węglowych na
centralne ogrzewanie. Efekty powinniśmy zobaczyć sami, bo prace prowadzone są m.in. we wspólnocie Centrum oraz
Wojska Polskiego w Nowym Bytomiu.
W sumie jest w nich ok. 150 mieszkań,
które w okresie zimowym były uciążliwym źródłem „niskiej emisji”. Kolejne
7 wspólnot przygotowuje się do termomodernizacji i eliminacji ogrzewania
piecowego.
– Dodatkowe pieniądze udało się
także uzyskać na rewitalizację podwórek.
– Owszem, bo na poprawie estetyki
otoczenia również bardzo nam zależy.
Obecnie kończymy rewitalizację podwórka przy ul. Tuwima w Wirku. Na liście do rewitalizacji są także podwórka
przy ulicach: Krasińskiego, Sienkiewicza, Strażackiej/Kałusa 18-28 oraz
ul. Dąbrowskiego w Wirku, a także przy
ul. Sobieskiego, Matejki, Matejki/Górniczej/Wesołej w Rudzie, przy ul. Hlonda/
Grunwaldzkiej/Bytomskiej w Orzegowie
oraz przy ul. Niedurnego w Nowym Bytomiu. Wartość całego projektu to kwota

Foto: arch.

Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą starać się o 33 zupełnie nowe mieszkania w TBS-ach przy ul. Czempiela w Rudzie. Tym samym będzie ich 122. Jednak to tylko
jedna ze zmian w rudzkim mieszkalnictwie. Równocześnie miasto walczy z niską emisją poprzez modernizację mieszkań komunalnych oraz wspólnotowych.
Zmienia się także ich otoczenie, bo obecnie trwa rewitalizacja podwórek na osiedlach w Rudzie Śląskiej. O tym wszystkim rozmawiamy z Michałem Pierończykiem,
wiceprezydentem miasta odpowiedzialnym m.in. za sprawy mieszkalnictwa.

7,5 mln zł, a nam udało się uzyskać na
ten cel 4,1 mln zł dofinansowania. Co
ważne, cała koncepcja, projekt oraz realizacja odbywają się z udziałem mieszkańców, w których potrzeby staramy się
wsłuchiwać, planując nasze działania,
tak aby Ruda Śląska była, zgodnie ze
Strategią Rozwoju Miasta do 2030 r.,
miastem dobrym nie tylko do pracy i wypoczynku, ale także do zamieszkania.
Joanna Oreł
REKLAMA
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Święto policji

Rudzcy policjanci świętowali
– Ta uroczystość jest szczególna dla policjantów, ponieważ otrzymujemy w tym dniu
szacunek, uznanie i wdzięczność za trud
wkładany w naszą codzienną służbę. Zawód
policjanta nie jest łatwym zawodem. Jest
służbą, dlatego policjant musi odznaczać
się zaangażowaniem, poświęceniem oraz
profesjonalizmem, realizując na co dzień
swoje zadania i obowiązki. Jednak przede
wszystkim policjanci muszą nieść pomoc
drugiemu człowiekowi – podkreślił Grzegorz Strzęciwilk, komendant miejski policji w Rudzie Śląskiej. – Z roku na rok statystyki w naszym mieście pokazują, że za
sprawą zaangażowania policjantów spada
wskaźnik przestępczości i wzrasta wykrywalność sprawców – dodał.

Podczas obchodów święta policjantom
podziękowano za służbę oraz złożono życzenia na kolejne lata pracy. Ponadto 94
z nich otrzymało nominacje na wyższy stopień policyjny, a 20 nagrody prezydent
miasta. Nadane zostały także nagrody honorowe oraz odznaczenia członkom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. – Rok temu, podczas
obchodów święta policji, oceniając pracę
policjantów z pozycji władz samorządowych, mówiłem o tym, że osiągnęliście wysoki poziom, więc trudno będzie wznieść
się jeszcze wyżej. Okazało się, że jednak
można. Dziękuję za służbę, która nie jest
łatwa i nie zawsze doceniona. Uważam, że
robicie dobrą robotę, za co należą się sło-

wa
podziękowania.
Wszystkiego najlepszego i utrzymujcie nadal tak
wysoki poziom.
Mam nadzieję,
że ta praca będzie
przynosić
Wam wiele satysfakcji – mówił do policjantów Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Dziękując za Wasze zaangażowanie i za to, że nie bacząc na
przeszkody zdecydowanie i skutecznie realizujecie niełatwe zadania służbowe, życzę, aby ten trud znajdował uznanie mieszkańców, a policyjny mundur cieszył się

Strażacy doposażeni

Foto: AL

Nowy sprzęt ratowniczy o wartości około 12 tysięcy złotych otrzymała rudzka Ochotnicza Straż
Pożarna. We wtorek (10.07) w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego strażacy otrzymali
defibrylator, deskę ortopedyczną pediatryczną, deskę ortopedyczną z szynami Kramera oraz
zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 i opatrunki hydrożelowe ratunkowe.
którą zakupiliśmy odpowiedni sprzęt – tłumaczył Roman Dymek, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
Sprzęt będzie służył prawie 40 strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie
Śląskiej, której tradycja w tym mieście sięga aż XIX wieku. – W naszym mieście działa jedna jednostka OSP, w Katowicach jest
ich pięć, a w Zabrzu chyba cztery. Jest nas
około czterdziestu, ale liczba członków stale się zmienia – zaznaczył Adrian Tomas.
– Przyznam jednak, że zainteresowanie tą
formacją jest bardzo duże i wiele osób chce
się do nas przyłączyć. To dobrze, bo jest co
robić. Do dzisiaj (do 10.07 br. - przyp. red.)
mieliśmy już 44 wyjazdy, a średnia wynosi
około 40 wyjazdów rocznie – dodał.
Warto dodać, że szeregi OSP zasilają
strażacy-ochotnicy, którzy pełnią społeczną
służbę, a ich celem jest nie tylko gaszenie

Podczas uroczystości w MCK-u wręczono nominacje i nagrody.
szacunkiem – dodał komendant Grzegorz
Strzęciwilk.
Warto podkreślić, że w ostatnich pięciu
latach liczba postępowań policyjnych
w Rudzie Śląskiej spadła o ponad połowę.
Wyraźnie zmniejszyła się także liczba
przestępstw kryminalnych, rozbojów, po-

bić, kradzieży z włamaniem czy kradzieży
samochodów. W 2013 r. wszczęto prawie
4,7 tys. postępowań, a w 2017 r. było ich
nieco ponad 2,5 tys. Zmalała również liczba postępowań w przypadku przestępstw
kryminalnych. W 2013 roku odnotowano
ich 3780, a w 2017 już tylko 1842. AL
OGŁOSZENIA

Ochotnicza Straż Pożarna

– Ten sprzęt stanowi ważny element naszej pracy. Kluczową rzeczą jest dla nas
defibrylator, który ogromnie zwiększa szansę ratowania człowieka. Są to ważne rzeczy, których nie mieliśmy w swoich zasobach, a zapotrzebowanie na defibrylator
jest ogromne – podkreślił Adrian Tomas,
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.
Wspomniany sprzęt prawie w całości sfinansowany został ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, który rozporządza pieniędzmi pochodzącymi od sprawców przestępstw, a które wcześniej zasądzone zostały na drodze sądowej. – Miasto złożyło
wniosek w marcu tego roku na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, które są
niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wypadku.
Otrzymaliśmy całą wnioskowaną kwotę, za

Foto: AL

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i czuwanie nad porządkiem w Rudzie Śląskiej to
główne zadania rudzkich policjantów, którzy w środę (11.07) obchodzili swoje święto w MCK-u.

We wtorek uroczyście
przekazano sprzęt strażakom.
pożarów i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz pomoc przy wypadkach. Strażacy prowadzą także działalność edukacyjną, zabezpieczają imprezy masowe, działają na rzecz ochrony środowiska i organizują
zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Agnieszka Lewko
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Czas na remonty basenów i nie tylko

OGŁOSZENIE

| RUDA ŚLĄSKA

Na rudzkich basenach podczas wakacji trwają przerwy technologiczne. Zaplanowano także prace konserwacyjne na stadionie lekkoatletycznym w Nowym Bytomiu. W ślad za tym pojawiły się pytania mieszkańców o to, czego dotyczą prace.

RUDZKA
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
41-700 Ruda Śląska,
ul. Magazynowa 12,
NIP: 641 001 03 37
REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11 /-15/,
fax 32 248-43-22
e-mail:rsm@rsm.com.pl
Foto: JO

W sobotę (14.07) po przeprowadzonych pracach
na basenie w Rudzie ponownie go otwarto. – Zastanawia mnie to, dlaczego pływalnię zamknięto i czy
na przykład nie doszło tam do jakiejś awarii. Chciałam się wybrać na basen z dziećmi, ale musiałam
zrezygnować z tego pomysłu – zgłosiła pani Monika,
mieszkanka Rudy.
Zamknięcie pływalni przy ul. Chryzantem związane było z cyklicznymi przerwami technologicznymi, które na basenach w Rudzie Śląskiej zarządzane
są głównie w wakacje. W ramach prac wymalowano
zaplecze sanitarne, szatnię oraz korytarz, a także położono kafelki. Ponadto basen został m.in. kompleksowo wysprzątany i wyczyszczono ﬁltry basenowe.
Natomiast od 14 lipca do końca wakacji potrwają
prace na basenie w Kochłowicach, a basen w Nowym Bytomiu nieczynny jest od początku wakacji
i zamknięty będzie aż do ich zakończenia. W tym
czasie prowadzone są m.in. prace porządkowe oraz
czyszczenie ﬁltrów.
Na tym jednak nie koniec, bo podczas wakacji
prowadzone są prace konserwacyjne na stadionie
lekkoatletycznym przy ul. Czarnoleśnej w Nowym
Bytomiu. – Ze względu na to, że do wykonania prac
potrzebny jest tydzień bez opadów, zostały one po-

Na kochłowickim basenie rozpoczął się remont. Między innymi wymieniane są lampy.
dzielone na etapy – wyjaśnia Aleksandra Poloczek,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
– Mamy nadzieję, że jeśli warunki pogodowe będą
sprzyjające (5 dni bez deszczu) to prace zakończymy

w jak najwcześniejszym terminie. Sa tam poprawiane linie, nanoszone są poprawki kosmetyczne
i prowadzona jest konserwacja powierzchni tartanowej po zimie i mrozach – wylicza.
Joanna Oreł

Aktywny wypoczynek w Parku Dworskim

| NOWY BYTOM

Budowa strefy sportu i rekreacji w parku przy ul. Parkowej w Nowym Bytomiu była życzeniem wielu mieszkańców, którzy złożyli taką propozycję w budżecie obywatelskim na 2018 rok. Jednak do dzisiaj strefa ta nie powstała, co zastanowiło jednego z naszych Czytelników.

Budżet obywatelski w Rudzie Śląskiej
na 2018 rok wynosi 2 mln 815 tys. zł. To
już piąta tego typu inicjatywa, która jest
realizowana w naszym mieście od 2014
roku. Warto dodać, że w 2014 roku na
budżet obywatelski z budżetu miasta
przeznaczono 2 mln zł, w 2015 roku
– 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,65 mln
zł, a w 2017 roku – 2,815 mln zł.

nikowe, donice, stojaki na rowery i leżaki. W miniony piątek (13.07) zostały otwarte oferty przetargowe dla tej inwestycji. – Planowane prace w Parku Dworskim będą prowadzone na przełomie lata
i jesieni tego roku. Obszar wykonania tego zadania
uzupełnia się z zadaniem prowadzonym przez
MPGM TBS Sp. z o.o. pod nazwą Trakt Rudzki
– informuje Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Przypomnijmy, że Trakt
Rudzki docelowo ma być ścieżką rowerowo-pieszą,
a miejscami także rolkarską. W ramach projektu
zrewitalizowanych zostanie łącznie siedem dużych
obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej
powierzchni 35 ha. Całość ma być gotowa
w 2020 r., a na realizację tego zadania miasto pozyskało ponad 6 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dodaje.
Agnieszka Lewko

Formularz zawierający Specyﬁkację
Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 18.07.2018 r. do dnia
25.07.2018 r. w siedzibie Zamawiającego,
adres: Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12.
Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z VAT).
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 1.08.2018 r.
o godzinie 9.00.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu
Technicznego pok. 310, tel. 32 248-24-11
/15/ wew. 306 w godzinach od 10.00 do
12.00.

Foto: AL

– Już od dłuższego czasu czekamy na
miejsce w parku, w którym można by się zrelaksować i odpocząć, ale nie siedząc na ławce, tylko aktywnie. Jednak do dzisiaj nic tam nie powstało
– informuje pan Jan.
W streﬁe wypoczynku zaproponowanej w budżecie obywatelskim, o którą zapytał Czytelnik, ma
znaleźć się siłownia napowietrzna, ławki, stoły pik-

ogłasza przetarg pisemny
nieograniczony na: wykonanie
termomodernizacji budynku
przy ul. Solidarności 4,
Energetyków 17
w zasobach Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej.

Wkrótce w Parku Dworskim
powstanie strefa wypoczynku.

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

REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
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.

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

www.wiadomoscirudzkie.pl
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

OGŁOSZENIA

Z miłości do słodkości

Foto: mat. pras.

O pasji do pieczenia, pomysłach kulinarnych, a także fotograﬁi opowiada Daniel
Coceancig, czyli ﬁnalista trzeciej edycji programu „Bake oﬀ – Ale ciacho!”. Ten
utalentowany cukiernik, który przez długi czas mieszkał w Rudzie Śląskiej, wydał
niedawno książkę „Ciastecznik”, w której dzieli się swoimi przepisami na wypieki.

Związany z Rudą Śląską Daniel Coceancig
specjalizuje się w słodkościach.
– Opowiedz na początek, kiedy zaczęła się
Twoja pasja związania z cukiernictwem?
– Jakieś piętnaście lat temu. Moja mama zawsze mówiła, że jak mam ochotę na ciasto to
mam je sobie sam upiec. Dlatego pewnego dnia
postanowiłem to zrobić. Zacząłem od murzynka,
ale jak ten się w końcu przejadł, zacząłem eksperymentować i z roku na rok piekłem coraz bardziej skomplikowane ciasta. Od tego momentu
bardzo dużo czasu spędzałem w kuchni, pomimo
tego, że jestem bankowcem z wykształcenia, a nie
cukiernikiem.
– Ale czy odziedziczyłeś po kimś miłość do
pieczenia?
– Moja mama na pewno „udusi” mnie za to, co
powiem, ale nie potraﬁ piec. Babcia też raczej nie
wyróżniała się zbytnio w dziedzinie kulinarnej.
Dlatego chyba nikt w mojej rodzinie nie zainspirował mnie, żeby iść w tym kierunku. Jednak pamiętam, że jak byłem mały to chodziłem do sąsiadki mojej babci, starszej pani, która piekła
przepyszne ciasto drożdżowe i sernik, których
smak pamiętam do teraz. Być może właśnie to
ona zainspirowała mnie do pieczenia.
– Czy ta sąsiadka mieszkała może w Rudzie
Śląskiej?
– Nie. Nie w Rudzie Śląskiej. Jednak z tym
miastem także mam wiele wspaniałych wspomnień. Mieszkałem w różnych miejscach. Kiedyś
w Katowicach, teraz mieszkam w Miedarach (powiat tarnogórski – przyp. red.), urodziłem się
w Chorzowie, jednak Ruda Śląska jest bardzo bliska mojemu sercu. Czuję się rudzianinem. Lubię
to miasto i ludzi, którzy tu mieszkają. Takiego klimatu nie ma w żadnym innym miejscu.
– Pieczenie ciast to chyba niezbyt popularne
zajęcie wśród bankowców? A co więcej – Ty
oprócz tego, że pieczesz, fotografujesz swoje
smakołyki i publikujesz zdjęcia na blogu,
a także na Instagramie oraz Facebooku.

– Właśnie tak. Bardzo lubię fotograﬁę kulinarną. Chciałem nie tylko piec, ale także pokazywać
swoje wypieki. Zależało mi na tym, żeby to, co
robię, nie tylko smakowało, ale także wyglądało,
dlatego zacząłem prowadzić bloga kulinarnego.
Wtedy bardzo często przepisy sprzed 20 lub 30
lat z różnych czasopism przenosiłem w rzeczywistość i piekłem „na nowo”, a oprócz tego fotografowałem swoje własne pomysły.
Robiłem zdjęcia tych przysmaków i przedstawiałem
w nowej odsłonie. To
ważne, żeby widzieć
to, co jest w przepisie.
– Co zatem można znaleźć w Twojej
książce „Ciastecznik”?
– Nie brakuje w niej
przepisów tradycyjnych, ale
jest też wiele moich własnych pomysłów połączonych z nutą nowoczesności. I co
najważniejsze, jest mnóstwo fotograﬁi, które
przedstawiają moje wypieki i desery.
– Co w takim razie zaproponowałbyś naszym Czytelnikom na lato?
– Lato to czas sezonowych owoców takich jak
czereśnie, truskawki oraz wiśnie, dlatego bardzo
lubię wykorzystywać je w swoich przepisach. Sezonowe owoce są tanie i na przykład truskawki,
kupowane latem, są inne niż te kupione zimą. Na
lato polecam odświeżające smakołyki takie jak na
przykład bezy z dodatkiem kremów i owoców
oraz brownie z wiśniami i czereśniami.
Chcecie zdobyć książkę z przepisami,
którą napisał Daniel Coceancig?
Zajrzyjcie na fanpage „Wiadomości
Rudzkich” i weźcie udział w naszej zabawie.
Start w środę (18.07) o godz. 12.
– Wróćmy do Twojego udziału w programie
„Bake off – Ale ciacho!”. Dlaczego postanowiłeś się zgłosić?
– Udział w programie to był duży zastrzyk
emocji i pozwolił mi zmierzyć się ze swoimi
umiejętnościami. Dał mi odpowiedź, czy faktycznie 15 lat pieczenia przyniosło jakiś efekt. To była
niesamowita przygoda i cieszę się, że udało mi się
dotrzeć do ﬁnału. Poza tym bardzo chciałem wydać książkę kucharską i wiedziałem, że ten program mi pomoże oraz otworzy mnie na nowe
możliwości.
– Na koniec zdradź jeszcze, dla kogo pieczesz. Kogo częstujesz swoimi wypiekami?
– Pieczenie to dla mnie bardziej sztuka niż praca. Dlatego nie sprzedaję swoich wypieków.
Dzielę się nimi z moimi przyjaciółmi, znajomymi, rodziną i sąsiadami. To właśnie oni kosztują
tego, co przygotowuję. Z kolei moje przepisy są
ogólnodostępne i każdy może z nich skorzystać,
jeśli tylko ma na to ochotę. Do czego serdecznie
zachęcam.
Agnieszka Lewko

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy

APLIKANTÓW W STRAŻY MIEJSKIEJ
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Pełna treść ogłoszenia opublikowana została na stronie internetowej Urzędu Miasta
Ruda Śląska www.rudaslaska.pl, w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda
Śląska www.rudaslaska.bip.info.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 10.07.2018 r. do dnia 31.07.2018 r., na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) wykazu niezabudowanych gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ul.
Górnośląskiej, które w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zostaną sprzedane z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (działka nr 1761/100 o powierzchni 17569 m² KW GL1S/00007678/0)
oraz pod drogę dojazdową (udział 1/2 część w nieruchomości o łącznej powierzchni 5217 m²
obejmującej działki nr 1762/100, 1765/100, 1766/100, 1775/109, 1763/98, 1768/100, 1772/100,
1770/100, 1773/109) – symbole na planie 85 U, 17 ZN. Cena wywoławcza (netto) do przetargu
wynosi 2.201.000,00 zł.
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POMAGAMY

Mali i duzi rudzianie potrzebują pomocy

W 2011 roku po tym, jak pewnego
dnia Aleksandra Białdyga przewróciła
się, poszła do lekarza. U rudzianki
stwierdzono złośliwego guza mózgu.
Guz był bardzo duży, dlatego konieczna była natychmiastowa operacja. – Po
operacji wróciłam do życia, bo guza
udało się usunąć całkowicie. W moim
życiu były już wcześniej trudne chwile,
ale się nie poddawałam. Wiedziałam,
że i tym razem się nie poddam. Tak też
się stało dzięki wspaniałym ludziom, na
których mogłam i nadal mogę liczyć
oraz przede wszystkim dzięki szybkiej
interwencji chirurgicznej – tłumaczy
pani Aleksandra.
Jednak w listopadzie ubiegłego roku
okazało się, że choroba wróciła. Guz
zaczął rozrastać się w miejscach trudno
dostępnych i niemożliwych do operacyjnego usunięcia. Mimo wszystko pani Aleksandra przeszła kolejną operację. Wynik histopatologiczny wykazał,
że to guz III stopnia – anaplastic oligodendroglioma (skąpodrzewiak) – co

ku z rakiem. Ponadto od 15 lipca do 31
sierpnia potrwa zbiórka, prowadzona
przez Fundację Przyjaciół Świętego
Mikołaja. – Jestem bardzo wdzięczna za
okazaną mi pomoc i wsparcie w tych
trudnych dla mnie i mojej rodziny chwilach. Cała moja rodzina, przyjaciele,
znajomi bliżsi i dalsi, a nawet całkiem
obcy ludzie, okazują nam ogromne
wsparcie – podkreśla pani Aleksandra.
Pomocy potrzebuje także szesnastoletni Alan Kopras, który urodził się
z rzadką wadą kości piszczelowej (tibial hemimelia typ 3b), która zdarza się
raz na 10 mln urodzeń. – Przez 11 lat
szukaliśmy lekarza w Polsce i Europie,
który mógłby nam pomóc leczyć nogę
Alana, ale na próżno, bo każdy lekarz
mówił, że nie ma ratunku dla nogi syna
i że najlepszym wyjściem będzie amputacja. Jednak nie dałam za wygraną
i skontaktowałam się z doktorem

Szansą na wyzdrowienie dla Alana jest operacja w USA.

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE LECZENIE
– bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

LECZENIE LASEREM

W ofercie rownież:
bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków,
leczenie opryszczki, aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.
IMPLANTY ZĘBOWE
ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

osocze i ﬁbryna bogatopłytkowa – jako zabiegi regeneracyjne, wzmacnianie włosów, leczenie blizn,
rozstępów, łysienia | mezoterapia | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta

Paley’em z Florydy, który z powodzeniem leczy
ciężkie wady nóg. Kiedy
powiedział on, że wada
mojego dziecka jest uleczalna, ogarnęło mnie
niesamowite
uczucie.
Wtedy rozpoczęła się
walka z NFZ o ﬁnansowanie operacji – wspomina Klaudia Bensz,
mama Alana. – W końcu
otrzymaliśmy pierwszą
zgodę na leczenie i ﬁnansowane w 2011 r.,
drugą w 2014 r.
kiedy to noga Alana została zrekonstruowana,
a także wydłużona o 16
cm. Teraz czeka nas kolejny etap operacji, ale
NFZ odrzuca wnioski na
leczenie w klinice dr. Paley’a, które rozpoczął
7 lat temu, a którego nikt
nie chciał się wtedy podjąć. Postanowiłam, że skoro wtedy się nie poddałam
i nie pozwoliłam na amputację nóżki
Alana, to teraz tym bardziej nie mogę
tego zrobić. Koszty operacji Alana
są niewyobrażalnie wysokie, bo to ponad 500 tys. zł., ale zrobię wszystko,
żeby je zebrać. Będę walczyć dla syna.
Dlatego z całego serca proszę Was, rudzianie, o pomoc w zebraniu tej kwoty
– apeluje.
Alanowi można pomóc wpłacając
darowizny na stronie Siepomaga.pl,
(po wpisaniu hasła Alan Kopras).
Przypomnijmy jeszcze historię kilkumiesięcznego Bartusia Paligi, który
urodził się 21 marca 2018 roku z krytyczną wadą serca – HLHS z restrykcyjnym otworem owalnym. Jego serce wykształciło się w połowie i ma tylko jedną (prawą) komorę. Wada ta jest wadą

Foto: arch.

Pani Aleksandra potrzebuje
wsparcia na leczenie onkologiczne.

równało się z dalszym leczeniem. Jednak, aby terapia przyniosła oczekiwane
efekty, konieczne jest jej wsparcie również innymi metodami (wlewy, komora
normobaryczna, tabletki, badania dodatkowe i wizyty lekarskie). Ważna jest
także medycyna alternatywna po to, żeby wzmocnić osłabiony naświetlaniem
i chemią organizm. Wysokie koszty tej
terapii w tym wizyty u specjalistów, dodatkowe leki i suplementy diety przekraczają możliwości ﬁnansowe rodziny
pani Aleksandry (koszty leczenia to ok.
70 tys. zł).
Już wkrótce będzie okazja do tego,
aby wesprzeć rudziankę. W sobotę
(28.07) w ogrodzie Miejskiego Centrum
Kultury w Nowym Bytomiu odbędzie
się koncert charytatywny, z którego dochód zostanie przekazany na leczenie
pani Aleksandry, która jest także podopieczną Fundacji Avalon oraz W związ-

Foto: arch.

Foto: arch.

Aleksandra Białdyga, Alan Kopras i Bartek Paliga to rudzianie, którzy czekają na naszą pomoc. Każdego dnia muszą oni walczyć z przeciwnościami losu, jednak nie poddają się. Teraz my możemy wspomóc ich w tej walce. Dla trójki rudzian organizowane są cykliczne akcje charytatywne oraz zbiórki datków.

Mały Bartek przeszedł już
kilka operacji. Kolejne przed nim.
paliatywną i wymaga przeprowadzenia
trzyetapowego leczenia operacyjnego.
Walka Bartka i jego rodziców rozpoczęła się jeszcze przed urodzeniem malucha. Wtedy potrzeba było ponad 300
tysięcy złotych na poród i pierwszą operację dziecka. Bartek ma za sobą także
już drugą operację korekcji wady serca,
która planowana była początkowo na
wrzesień, jednak lekarze zdecydowali,
że trzeba przeprowadzić ją wcześniej.
Maluszka czeka ponadto kolejna operacja oraz trudna i kosztowna rehabilitacja. Dlatego liczy się każda złotówka.
Wesprzeć Bartusia można, przesyłając pieniądze na konto Fundacji COR
INFANTIS (szczegółowe informacje
na stronie internetowej www.corinfantis.org po wpisaniu w wyszukiwarce
hasła Bartek Paliga).
Agnieszka Lewko
OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 13.07.2018 r. do dnia
3.08.2018 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II
6 (II piętro, obok pokoju 221) czterech wykazów niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Piernikarczyka, zapisanych na karcie mapy 4,
obręb Bielszowice, oznaczonych numerami geodezyjnymi jak niżej, które zostaną oddane w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat.
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
• 4115/338 o powierzchni 809 m², KW GL1S/00006865/1,
cena nieruchomości (netto) wynosi 127.000,00 zł,
• 4116/338 o powierzchni 809 m², KW GL1S/00006865/1,
cena nieruchomości (netto) wynosi 127.000,00 zł,
• 4117/338 o powierzchni 809 m², KW GL1S/00006865/1,
cena nieruchomości (netto) wynosi 127.000,00 zł,
• 4118/338 o powierzchni 743 m², KW GL1S/00006865/1,
cena nieruchomości (netto) wynosi 117.000,00 zł.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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„WIADOMOŚCI RUDZKIE” GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Rodzinnie na scenie

W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po Śląsku” rozmawiamy
z Januszem Żyłką, który występuje na scenie razem z córką Dominiką.
– Zacznijmy od płyty, bo wiem, że aktualnie
trwają prace nad kolejną.
– To będzie już dziesiąta płyta. Jak wszystko dobrze pójdzie, ukaże się ona jesienią. Mamy taką
zasadę, że staramy się oddawać nowy materiał w ręce naszych słuchaczy co dwa lata. Nasza ostatnia
płyta pt. „Nigdy nie mów nigdy” ukazała się w 2016
roku, więc teraz pora na kolejną. Uważam też, że
nie można tej częstotliwości zmniejszać, gdyż piosenki muszą się osłuchać, a do tego potrzeba czasu.
– Właśnie. Jak to jest z tymi piosenkami? Kto
je tworzy?
– W przeszłości robiłem to sam. Ostatnio skorzystałem z niewielkiej pomocy moich kolegów. W naszym rodzinnym duecie raczej nie ma większych
sporów o teksty. Dominika czasem zwróci mi uwagę, że coś trzeba zmienić i wtedy dyskutujemy. Jeśli
nie możemy dojść do porozumienia, rozjemcą jest
moja żona Ewa i to ona pomaga nam zdecydować.
– Śpiewasz z córką, żona wspiera Waszą działalność, a Twoim głównym muzycznym wzorcem
był ojciec…
– Miałem szczęście, bo dane mi było narodzić
się w rodzinie, w której śpiew odgrywał ważną rolę. Mój ojciec, który od wielu lat jest w niebie, był
niekwestionowanym talentem operowym. Tak
uważam z perspektywy minionych lat i mojego doświadczenia muzycznego. Wierzę, że tam na górze
daje czadu i śpiewa Bogu na chwałę.

– Na zakończenie zapytam Cię o marzenia…
– W moim wieku marzenia dotyczą już tylko
dzieci. Chciałbym, żeby moim córkom i mojej
wnuczce spełniały się marzenia. Ja ze swej strony
zawsze będę robił wszystko, żeby tak było. Chciałbym też, żeby ludzie dawali sobie nawzajem więcej
uśmiechu. Powinniśmy cieszyć się tym, co mamy
i dostrzegać to, a nie szukać nie wiadomo czego.
Takie myślenie w konsekwencji przysłania nam to,
co mamy i nad czym warto czasami przystanąć i powiedzieć: „Przecież wystarczy – jestem szczęśliwy”.
Arkadiusz Wieczorek
REKLAMA
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Choć lato w pełni, to o wakacjach nie mogą myśleć wykonawcy realizujący miejskie inwestycje w Rudzie Śląskiej. W mieście trwa aktualnie realizacja
kilkunastu dużych inwestycji o łącznej wartości ponad 140 mln zł. Co i gdzie aktualnie powstaje? Do kiedy potrwają prace przy realizacji poszczególnych
zadań? Tego wszystkiego można się dowiedzieć z przewodnika po miejskich inwestycjach. Zapraszamy do lektury!

Trakt Rudzki

Sezon na inwestycje
Budowa ronda na skrzyżowaniu
ul. Wolności i Magazynowej

Przebudowa ul. Piastowskiej

Budowa III odcinka trasy N-S

O inwestycji: Budowa trasy na odcinku od ul. Bukowej do ul. Kokota wraz z budową dwupoziomowego węzła z ul. Kokota. Wartość inwestycji to ponad 53 mln zł, z czego ponad 44,8 mln zł pochodzi
z doﬁnansowania unijnego.
Stan realizacji: Inwestycja jest już praktycznie gotowa. Trwają ostatnie prace budowlane, które zakończą się w połowie sierpnia. Następnie realizowane
będą prace wykończeniowe i porządkowe oraz odbiory techniczne.
Zakończenie: Wrzesień – październik 2018 r.
Ważne: W tym roku ogłoszony zostanie przetarg na
ostatni odcinek trasy w kierunku autostrady A4 – od
ul. Kokota do zjazdu na autostradę. Miasto pozyskało na jego budowę 110 mln zł z Unii Europejskiej.
Zagospodarowanie
hałdy przy ul. 1 Maja

O inwestycji: Inwestycja polega na nadaniu funkcji
rekreacyjnych hałdzie przy ul. 1 Maja. Powstanie
tam industrialny plac zabaw, punkt widokowy,
oświetlona górka saneczkowa oraz tor do jazdy
na BMX. Pojawią się miejsca odpoczynku i do grillowania. Ponadto na terenie zwałowiska utworzone
zostaną ścieżki spacerowe, pojawią się także kamery
monitoringu. Wartość zadania to ponad 4 mln zł.
Stan realizacji: Zakończyły się już główne prace
ziemne związane z formowaniem zwałowiska oraz
wymieniony został grunt. Trwają prace związane
z budową infrastruktury.
Zakończenie: IV kwartał 2018 r.
Ważne: W ramach rewitalizacji hałda będzie również
rekultywowana. Polegać będzie to na umieszczeniu
w glebie specjalnych dodatków, które będą wiązać
zanieczyszczenia w części korzeniowej rośliny, tak
aby nie przechodziły one do części naziemnej.

O inwestycji: Trakt Rudzki to ścieżka pieszo-rowerowa, a miejscami także rolkarska, która połączy
istniejące i planowane obiekty sportowe, parki,
skwery oraz miejsca związane z historią Nowego
Bytomia i Wirku. Przebiegać ma od ul. Nowary do
ul. Katowickiej. Dalej ma wieść ul. Tuwima, Kupiecką, Obrońców Westerplatte. Następnie poprowadzi przez tereny hałdy przy ul. 1 Maja do ul. Czarnoleśnej. Tam trasa się rozwidli. Jedna z jej części
przebiegać będzie przez park przy ul. Hallera. Dalej
pobiegnie tą ulicą w kierunku Parku Dworskiego,
następnie ul. Pokoju i Ratowników do ul. Chorzowskiej, gdzie połączy się z drugą częścią trasy, która
prowadzić będzie od ul. Czarnoleśnej. Całość będzie
kosztować ok. 16 mln zł.
Stan realizacji: Obecnie trwają prace na odcinku
od hałdy przy ul. 1 Maja do ul. Czarnoleśnej. Ta
część ma być gotowa jesienią.
Zakończenie: Do końca 2019 r.
Ważne: W ramach realizacji tego projektu zrewitalizowanych zostanie 7 dużych obszarów zielonych,
w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 ha.
Miasto na realizację Traktu Rudzkiego pozyskało
ponad 6 mln zł ze środków UE.
Rewitalizacja podwórka przy
ul. Tuwima/Sienkiewicza/
Odrodzenia

O inwestycji: W ramach inwestycji wytyczona zostanie droga dla samochodów i pieszych, powstaną
miejsca parkingowe, plac zabaw oraz miejsca odpoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pojawi się
też dużo zieleni, a cały teren zostanie oświetlony.
Kompleksowa przebudowa podwórka będzie kosztowała ponad 1,1 mln zł, w tym ok. 700 tys. zł stanowić będzie doﬁnansowanie ze środków unijnych.
Stan realizacji: Wykonana została już cała część
podziemna inwestycji. Zaawansowane są już prace
brukarskie, realizowane jest też mała architektura.
Zakończenie: Sierpień 2018 r.
Ważne: Odnawiana przestrzeń to pierwsze z 10 podwórek, które zostaną zrewitalizowane w ciągu najbliższych 3 lat. W najbliższych tygodniach rozpoczną się także prace przy rewitalizacji podwórka przy
ul. Krasińskiego 20, 22, 22 a. Również niebawem
ruszy rewitalizacja podwórka przy ul. Podgórze 5-15
na osiedlu Kaufhaus. W tym roku miasto na rewitalizację podwórek pozyskało ogółem 4 mln zł unijnego doﬁnansowania

O inwestycji: Oprócz budowy samego ronda w miejscu dotychczasowego skrzyżowania wybudowany
zostanie chodnik i ścieżka rowerowa na odcinku od
ul. Szyb Powietrzny do ul. Mickiewicza. Na tym odcinku zostanie też zlikwidowane torowisko tramwajowe. Ponadto powstanie nowa zatoka autobusowa,
miejsca postojowe, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Wartość inwestycji to 7,8 mln zł.
Stan realizacji: 9 lipca wykonawcy przekazany został teren budowy. Pierwsze prace rozpocząć się mają w najbliższych dniach.
Zakończenie: Koniec listopada 2018 r.
Budowa parkingu
przy ul. Szramka

O inwestycji: Na terenie między Miejskim Przedszkolem nr 47 a osiedlem mieszkaniowym powstaną
52 miejsca postojowe. Powstanie także nowe oświetlenie LED. Zadanie kosztować będzie prawie
400 tys. zł.
Stan realizacji: Inwestycja jest w początkowej fazie
realizacji. Trwają roboty ziemne.
Zakończenie: Wrzesień 2018 r.
Budowa 50 mieszkań komunalnych
ul. Stroma/ Bytomska w Orzegowie

O inwestycji: W budynku będzie 50 mieszkań o powierzchni min. 45 m². Będą to mieszkania dwupokojowe z kuchnią lub aneksem kuchennym. Koszt
to ponad 7,7 mln zł.
Stan realizacji: Obecnie trwają prace przy budowie
konstrukcji żelbetowo-szkieletowej do wysokości
pierwszej kondygnacji.
Zakończenie: I półrocze 2019 r.
Ważne: Jest już gotowa dokumentacja budowy kolejnych 50 mieszkań komunalnych przy ul. Bankowej w dzielnicy Ruda.

O inwestycji: Zadanie obejmuje całkowite przebudowanie 2 km ul. Piastowskiej od granicy z Bytomiem do miejsca znajdującego się ok. 130 m poniżej
wiaduktu w kierunku ul. Wolności. W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia, powstanie
nowy most nad rzeką Bytomką, chodniki, ścieżki
rowerowe, zatoki autobusowe i postojowe, oświetlenie LED oraz zbiorniki retencyjne. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i sanitarna, przebudowana zostanie sieć wodociągowa, gazowa i teletechniczna oraz linia energetyczna, a także zlikwidowane
zostanie torowisko tramwajowe. Wartość inwestycji
to 27 mln zł.
Stan realizacji: Prace rozpoczną się po 20 lipca.
W tym roku przebudowany zostanie most nad Bytomką oraz jezdnia od mostu do granicy z Bytomiem. Pozostała część zadania realizowana będzie
w przyszłym roku.
Zakończenie: Marzec 2020 r.
Ważne: Na część inwestycji Ruda Śląska otrzymała
doﬁnansowanie z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z puli Metropolitalnego Funduszu
Solidarności w kwocie 1,8 mln zł.
Przebudowa ul. Mazurskiej

O inwestycji: W ramach inwestycji zostanie wymieniona nawierzchnia na całej szerokości jezdni,
a także wybudowany nowy odcinek drogi w kierunku ul. Piwnej. Zadanie obejmuje również budowę
jednostronnego chodnika, przebudowę zjazdów
do posesji oraz budowę kanalizacji deszczowej
i oświetlenia ulicznego. Całość kosztować będzie
ponad 2,5 mln zł.
Stan realizacji: Na początku lipca przekazany został teren budowy pod inwestycję.
Zakończenie: Do końca 2018 r.
Ważne: W tym roku na przebudowę dróg gruntowych w Rudzie Śląskiej zarezerwowano 9 mln zł.
W sierpniu powinna się rozpocząć warta 1,8 mln zł
przebudowa ul. Reja. Miasto pozyskało na nią doﬁnansowanie ze środków rządowych, które wyniesie
80 proc. kosztów kwaliﬁkowanych.
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Rewitalizacja budynku dworca
w Chebziu

O inwestycji: Prace polegają na adaptacji wnętrza
budynku dworca pod bibliotekę. W budynku powstanie również kawiarnia, a na zewnątrz „bibliogród” oraz parking. Wartość inwestycji to ponad
8 mln zł.
Stan realizacji: Wybudowano już ściany działowe
i przepierzenia oraz naprawiono konstrukcję ścian
i elementów konstrukcyjnych stropodachów. Trwa
montaż konstrukcji stalowej antresoli wraz z konstrukcją podłogi. Kontynuowane są roboty elewacyjne i montaż stolarki okiennej oraz inne prace
zewnętrzne. W większości wykonano już instalacje
wewnętrzne.
Zakończenie: IV kwartał 2018 r.
Ważne: Aż 95 proc. wartości inwestycji pochodzić
będzie z dofinansowania unijnego.
Budowa parkingu przy
ul. Planty Kowalskiego

O inwestycji: W ramach zadania powstanie tu
98 miejsc postojowych. Inwestycja obejmie również
budowę oświetlenia LED i kanalizacji deszczowej,
a także przebudowę kolidującej infrastruktury podziemnej. Koszt inwestycji to ponad 2,2 mln zł.
Stan realizacji: Aktualnie trwa budowa kanalizacji.
Zakończenie: Koniec października 2018 r.
Ważne: Parking wyposażony zostanie w system zliczający wolne miejsca i prezentujący ich aktualną
liczbę na tablicy świetlnej.
Budowa parkingu przy Szkole
Podstawowej nr 6 w Orzegowie

O inwestycji: W ramach inwestycji wybudowanych
zostanie 27 miejsc postojowych oraz oświetlenie
LED. Koszt to ponad 143 tys. zł.
Stan realizacji: Większość prac już zrealizowano.
Do wykonania pozostało dokończenie budowy
oświetlenia.
Zakończenie: Wrzesień 2018 r.

Budowa kompleksu garaży
przy ul. Kempnego i Tołstoja

O inwestycji: Jeden kompleks ok. 220 blaszanych
garaży powstaje przy ul. Kempnego. Drugi z kompleksów z 80 garażami powstaje przy ul. Tołstoja.
W ramach inwestycji powstają drogi dojazdowe oraz
oświetlenia. Koszt obu inwestycji to 4,2 mln zł.
Stan realizacji: Kompleks przy ul. Kempnego jest
już na ukończeniu. Trwają ostatnie prace porządkowe oraz procedury odbiorów. W przypadku kompleksu przy ul. Tołstoja prowadzone są jeszcze prace
budowlane.
Termin realizacji: Listopad 2018 r.
Rewitalizacja obszaru
przyrodniczego
w rejonie ul. Bujoczka

O inwestycji: Teren inwestycji to dolina znajdująca
się pomiędzy ul. Bujoczka a Kościelną w dzielnicy
Ruda, przez którą przepływa tzw. Rów Rudzki II.
W ramach zadania zostanie uporządkowany teren,
nasadzone zostaną nowe rośliny. Wybudowana zostanie także ścieżka edukacyjna, ścieżka pieszo-rowerowa, pojawią się ławki oraz utworzony zostanie
plac zabaw. Koszt inwestycji to ponad 1 mln zł.
Stan realizacji: Trwają roboty ziemne oraz budowa
placu zabaw.
Zakończenie: Wrzesień 2018 r.
Ważne: Inwestycja została dofinansowana kwotą
blisko 1 mln zł ze środków UE.
Modernizacje w Szpitalu Miejskim

O inwestycji: W szpitalu trwają dwa duże remonty
– przebudowa pomieszczeń jednego z pięter pod Laboratorium Analityczne oraz adaptacja pomieszczeń
pod nową lokalizację Oddziału Neurologii.
Stan realizacji: Po etapie prac wyburzeniowych
i konstrukcyjnych, w obu przypadkach rozpoczęły
się roboty wykończeniowe. Aktualnie trwa montaż
instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz
ciepłowniczej, a także wentylacji mechanicznej.
Zakończenie: Wrzesień 2018 r.
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Budowa ścieżki rowerowej
od ul. Gołębi do ul. Obrońców
Westerplatte

O inwestycji: Ścieżka będzie miała długość 1,2 km.
Połączy funkcjonujące ścieżki rowerowe wzdłuż
ul. 1 Maja i ul. Górnośląskiej. Koszt inwestycji to
1,7 mln zł.
Stan realizacji: Aktualnie trwa przebudowa fragmentu ul. Katowickiej i przebudowa kanalizacji
w tym miejscu. Trwa również budowa ścieżki na odcinku od ronda do ul. Kupieckiej.
Zakończenie: Sierpień 2018 r.
Ważne: Miasto na realizację inwestycji pozyskało
ponad 180 tys. zł z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.
Miasteczko ruchu drogowego
oraz plac zabaw z tyrolką

Zespół boisk
przy Szkole Podstawowej nr 3

O inwestycji: Na miejscu ma powstać boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, poliuretanowe boiska
do koszykówki i siatkówki, siłownia plenerowa typu
street workout, bieżnia do skoku w dal oraz trzytorowa bieżnia do sprintu na 60 m. Cały teren zostanie
też oświetlony. Planowany koszt przedsięwzięcia to
2,5 mln zł.
Stan realizacji: Plac budowy został przekazany
2 lipca. Dotychczas wygrodzono teren budowy oraz
została zdjęta asfaltowa nawierzchnia.
Zakończenie: Grudzień 2018 r.
Zespół boisk
przy Szkole Podstawowej nr 13

O inwestycji: Na terenie miasteczka ruchu drogowego powstanie tor dla rowerzystów, który będzie
służył praktycznej nauce dzieci i młodzieży bezpiecznego korzystania z dróg. Utworzone zostanie
również miejsce rekreacji składające się z: miniparku linowego, zjazdu linowego, trampolin ziemnych
oraz zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią. Koszt budowy wyniesie 1,36 mln zł. Inwestycja jest realizowana w ramach budżetu obywatelskiego.
Stan realizacji: Został zamontowany przejazd kolejowy. Obecnie trwa układanie nawierzchni jezdni
oraz chodników.
Zakończenie: Wrzesień 2018 r.
Infrastruktura sportowa
przy Szkole Podstawowej nr 6

O inwestycji: W ramach inwestycji powstaną trzy
boiska o nawierzchni poliuretanowej: do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, rzutnia do pchnięcia
kulą, bieżnia do skoku w dal oraz trzytorowa bieżnia
do sprintu na 60 m. Powstanie też boisko
do badmintona. Koszt inwestycji wyniesie ponad
880 tys. zł.
Stan realizacji: Została ułożona podbudowa pod
budowę bieżni oraz boiska do piłki ręcznej. Wykonane zostało pole do pchnięcia kulą. Trwają prace
ziemne w rejonie boiska do siatkówki i koszykówki.
Zakończenie: Sierpień 2018 r.
Zespół boisk
przy Szkole Podstawowej nr 16

O inwestycji: W ramach zadania powstanie bieżnia
dwutorowa o długości 60 m, zakończona skocznią
do skoku w dal, zamontowana zostanie kamera
szybkoobrotowa, oświetlenie na elewacji budynku
oraz zostaną postawione ławki. Zadanie realizowane
jest z budżetu obywatelskiego. Koszt to 165 tys. zł.
Stan realizacji: Obecnie trwa układanie nawierzchni poliuretanowej.
Zakończenie: Sierpień 2018 r.

O inwestycji: Powstaną tu trzy boiska o nawierzchni poliuretanowej: do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, a także rzutnia do pchnięcia kulą, bieżnia
do skoku w dal oraz trzytorowa bieżnia do sprintu na
60 m. Koszt inwestycji to ponad 1,1 mln zł.
Stan realizacji: Obecnie trwa układanie nawierzchni pod budowę bieżni oraz boiska do piłki ręcznej
i do siatkówki.
Zakończenie: Sierpień 2018 r.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej
nieruchomości pod drogę dojazdową.

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy
Słonecznej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Na Piaski, stanowiących działki
oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4946/216 o powierzchni 1498 m², użytki: Ls-V, Lz-V, KW GL1S/00006378/0,
– 4947/216 o powierzchni 1321 m², użytki: dr, Ls-V, Lz-V, KW GL1S/00006378/0,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/6
część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 758 m², obręb Bielszowice,
k.m.3, zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr
KW nr GL1S/00051512/2 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów) oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4950/216 o powierzchni 369 m², użytki: Lz-V, dr,
– 4951/213 o powierzchni 389 m², użytki: R-VI, dr - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska zbywane działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu
MN27) i tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU1).
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i usługowej, porośnięte drzewami i krzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Na Piaski.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową
wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działkach nr 4950/216 i 4951/213 wynoszą:
– dla działki nr 4946/216 – 202.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 184.000,00 zł, droga
18.000,00 zł,
– dla działki nr 4947/216 – 180.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 162.000,00 zł, droga
18.000,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę
do ustalenia:
- pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
- opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów
i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2018 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 14.08.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr : 4946/216 – 10.100,00 zł, 4947/216 – 9.000,00 zł z dopiskiem
„wadium – ul. Na Piaski, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska)
lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek - środa 8.00-16.00, czwartek
8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 27.06.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
1. Przedmiotem zbycia w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Słonecznej, obręb Bielszowice, k.m. 6,
zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00003764/2, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1306/972 o powierzchni 786 m², użytki: R-V, Ł-V.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka nr 1306/972 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
i jednorodzinną (symbol planu MM²).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MM².
Zbywana nieruchomość o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, porośnięta drzewami i krzewami. Działka posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Słonecznej. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić
odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych ( t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 2222 ze zm.) obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej
6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Słonecznej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 68.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę
do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów
i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy
notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez
cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia
dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.08.2018 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 7.08.2018 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości: 3.400,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Słoneczna” przelewem na rachunek bankowy:
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta
Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.0016.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji
Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 248-75-63.
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Panu Michałowi Łatkowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY

składa
Dyrektor wraz z Zespołem
Miejskiego Centrum Kultury
im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje, że przystąpił do opracowywania
Aktualizacji „Programu ochrony środowiska
przed hałasem dla miasta Ruda Śląska
na lata 2018-2023.
Celem opracowania Programu jest określenie niezbędnych priorytetów i kierunków działań naprawczych zmierzających do zmniejszenia
oraz ograniczenia poziomu hałasu na terenie miasta Ruda Śląska.
Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z treścią programu
oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentu od dnia 19 lipca
2018 r. do dnia 8 sierpnia 2018 r.
Dokumenty udostępnione są na stronie internetowej miasta pod
adresem: www.rudaslaska.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Ruda Śląska pod adresem: www.rudaslaska.bip.info.
pl oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta
Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 (pokój nr 403 – IV piętro), w godzinach
pracy Urzędu Miasta, poniedziałek, wtorek, środa, od godz. 8.00 do
godz.16.00, czwartek od godz. 8.00 do godz. 18.00, w piątek od godz.
8.00 do 14.00.
Wszystkie wnioski i uwagi złożone w powyższym terminie zostaną
rozpatrzone, a informacja zostanie zawarta w dokumencie – Raport
z konsultacji społecznych projektu.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) oraz o zamieszczeniu
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Ruda Śląska, wykazu nieruchomości, własności Gminy Ruda Śląska położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Energetyków, Jesionowej, Energetyków 15, Pordzika i Plebiscytowej, Bytomskiej 15, Jasnej, Przedszkolnej,
które zostaną użyczone Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej na cele statutowe.

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 3102/98 o powierzchni 88 m², zapisanej
na karcie mapy 4, obręb Bielszowice, KW GL1S/00015720/9 położonej
w Rudzie Śląskiej przy ul. Rycerskiej 17, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej przez oddanie w użytkowanie wieczyste na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
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KUPIĘ AKCJE

HUTY POKÓJ S.A.
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH CHORZÓW S.A.
ORAZ PRAWA DO AKCJI BYŁEJ KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.
I KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A.
JEŻELI BYŁEŚ PRACOWNIKIEM KTÓREJŚ Z KOPALŃ ZADZWOŃ!

TEL. 510-806-072 | 519-700-062

NAJWYŻSZE CENY | POKRYWAMY KOSZTY NOTARIALNE | GOTÓWKA OD RĘKI

Zapraszamy do salonu
•
•
•
•
•
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Alex

Usługi

(C.H. DOMINO – pasaż dolny),

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

farbowanie i stylizację włosów
prostowanie keratynowe
stylizację paznokci
zabiegi parafinowe
modne w tym okresie opalanie natryskowe.

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Drobne usługi budowlane. Tel. 607-219491, 32 240-04-01.

Oferujemy:

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

Tel. 32 700-70-78

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Łazienka dla osoby niepełnosprawnej. Remonty mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.
Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
513-981-778.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.
Szybka gotówka z dostawą do domu, natychmiastowa decyzja, błyskawiczna wypłata,
tel. 32 348-61-68, 504-819-404. Pośrednik
CDF S.C. Firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

Wojciech Tobijański
syn Joanny i Kamila
ur. 7.07. (2900 g i 53 cm)

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

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

Nieruchomości
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne,
gotówka. Tel. 668-591-916.
Sprzedam kawalerki, dwupokojowe, trzypokojowe Halemba, Wirek, Bykowina, Kochłowice, tel. 793-017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.

Filip Jonas
syn Magdaleny i Marcina
ur. 6.07. (2920 g i 52 cm)

Michalinka Piontek
córka Anny i Adama
ur. 9.07. (4100 g i 60 cm)

Zofia Koper
córka Marzeny i Grzegorza
ur. 7.07. (3030 g i 51 cm)

Oliwia Sierpińska
córka Magdaleny i Tomasza
ur. 10.07. (2850 g i 54 cm)

Basia Gontarek
córka Beaty i Mariusza
ur. 6.07. (3850 g i 56 cm)

Tomasz Dadak
syn Katarzyny i Roberta
ur. 9.07. (3410 g i 56 cm)

Jan Szejda
syn Agnieszki i Jacka
ur. 8.07. (2995 g i 54 cm)

Helena Krawczyk
córka Wioletty i Grzegorza
ur. 10.07. (4240 g i 61 cm)

Sprzedam mieszkanie 46 m2 w Zabrzu przy
ul. de Gaulle’a 74, cena 125 tys. Tel. 601-934091, 32 244-30-79.
Mieszkania do wynajęcia, Wirek stare budownictwo. Tel. 692-765-153 po 15.00.
Wynajmę mieszkanie Halemba 2 pokoje.
Tel. 660-961-589.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel.
507-572-625.

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

Pranie tapicerki meblowej, wykładzin i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.
Pola Drzymała
córka Justyny i Michała
ur. 6.07. (3150 g i 52 cm)

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

Krycie papą termozgrzewalną, rynny itp.
Faktura VAT. Tanio i solidnie. Tel. 512-549097.

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

Alicja Osadnik
córka Moniki i Tomasza
ur. 4.07. (2980 g i 54 cm)

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

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505049-833.

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

Nikola Danielewicz
córka Anety i Szymona
ur. 5.07. (3250 g i 56 cm)

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

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

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

NAJMŁODSI RUDZIANIE – witamy w rudzie śląskiej

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

Tanie mieszkania Zabrze, Ruda Śl. informacje www.posesja.rsl.pl. Tel. 668-845818.

Praca
Firma budowlana BEDAMEX zatrudni
pracowników budowlanych doświadczenie
min 2 lata, brygadzistę z prawem jazdy kat.
B, tel. 601-504-030 w godz. 7-16, 32 242-2411.
Zatrudnię krawcową/szwaczkę – Halemba!!! Stała praca, dobre warunki. Tel. 608-100944.
Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych pracowników ogólnobudowlanych (wykończenia), elektryków z uprawnieniami, instalatorów wod-kan oraz kierownika robót.
Prawo jazdy mile widziane. Kontakt, tel. 32
740-91-63, 604-908-300.
Przyjmiemy pracowników budowlanych.
Tel. 888-544-700.
Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie
Śląskiej poszukuje pracowników na stanowisko PRACOWNIK BUDOWLANY – doświadczenie w budownictwie co najmniej 3 lata. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 32
342-40-90, e-mail: sanel@sanel.net.pl.
Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 32 271-09-66 781-989-873.

Atrakcyjne domy szeregowe: WIREK
ul. Jankowskiego 107 m2 cena 310.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 cena od 335.000
zł. HALEMBA ul. Solidarności od 89 m2 cena
od 290 000 zł. Pomagamy uzyskać kredyt
hipoteczny. www.nieruchomoscigabriel.pl,
tel. 691-523-055.

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

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

Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.

Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Godula, jednopokojowe, 28 m2, 49 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Różne
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Kupię wszelkie starocie od igły po szafę.
Tel. 603-280-675.

ogłoszenie

15

www.wiadomoscirudzkie.pl

SPORT | 18.07.2018

szachy

Szachowa przygoda jedenastolatka

Z jedenastoletnim Jakubem Herwy, mistrzem szachowym z Rudy Śląskiej oraz jego mamą Joanną rozmawiamy o grze
w szachy, sukcesach i planach na przyszłość.
– Ostatnie miesiące były dla Ciebie pełne sukcesów. W czerwcu zostałeś mistrzem Śląska w szachach,
a na początku lipca zająłeś szóste miejsce w Mistrzostwach Europy Szkół w Szachach. Czy było ciężko?
– Mistrzem Śląska zostałem po raz drugi. Jestem też
mistrzem międzywojewódzkim. Niestety na mistrzostwach Polski się nie udało, ale od września startujemy
w półfinałach, więc będę walczyć o awans do mistrzostw Polski. Spróbuję swoich sił, żeby być jak najwyżej. Na mistrzostwach Śląska nie było najtrudniej,
czego nie mogę powiedzieć o mistrzostwach Europy.
Tam zawodnicy np. z Rosji i Turcji prezentowali bardzo wysoki poziom gry. Było ciężko, ale do końca miałem szanse medalowe. Oczywiście z 6. miejsca również jestem zadowolony. Byłem na takich zawodach
pierwszy raz i to bez trenera. Inni zawodnicy z zagranicy mieli swoich trenerów do pomocy do analizy przeciwnika przed partią.
– Jak na jedenastolatka to spory sukces.
– Jestem zadowolony ze swoich wyników. Wiem, że
gram dobrze i cały czas się rozwijam. Jestem mocnym
przeciwnikiem i nie jest łatwo ze mną wygrać.
– Cofnijmy się w czasie. W jakim wieku zacząłeś
brać udział w turniejach szachowych?
– W pierwszej klasie zacząłem uczyć się podstaw
szachowych i trener namówił mnie, aby pojechać na

pierwszy turniej. Tam zdobyłem V kategorię szachową.
Teraz mam I kategorię i chciałbym uzyskać kolejne
stopnie. Początki nie były łatwe, wiele partii przegrywałem. Nie lubię przegrywać, dlatego dużo trenowałem i nadal trenuję, aby podnosić swe umiejętności
szachowe.
– W ilu więc turniejach wziąłeś już udział?
– Jak do tej pory zagrałem w około 200 turniejach,
w których byłem około 150 razy na „pudle”, w tym
około 100 razy na pierwszym miejscu.
– Jak w ogóle rozpoczęła się Twoja przygoda
z szachami? Czy rodzice mieli na to wpływ?
– Mama, robiąc porządki na strychu, przyniosła
stare szachy. Z tatą nauczyli mnie, jak grać. Potem
były zajęcia w szkole. Bardzo mnie zainteresowały.
Joanna Herwy: – Kiedyś wyjęłam stare szachy
i pokazaliśmy z mężem podstawy tej gry. Syn lubił
grać w różne gry planszowe. Gdy poszedł do szkoły
jako 6-latek, nie sądziłam, że zapisze się na zajęcia
szachowe. Syn był bardzo żywiołowym dzieckiem
i bardzej myśleliśmy o zajęciach z piłki nożnej.
Bardzo szybko się uczył i robił postępy. To trener
szachowy zasugerował nam pierwszy turniej szachowy, twierdząc, że syn ma potencjał, by zostać
szachistą.

– Jak to jest być mamą mistrza szachowego?
– Jesteśmy bardzo dumni z syna i jego kariery szachowej. Jednakże jest to także męczące i zajmuje dużo
czasu. Syn w tygodniu trenuje ponad sześć godzin,
a w weekendy gra w turniejach, więc trzeba go zawieźć
i czekać aż turniej się skończy. Dla mnie jest to ogromny stres, ponieważ bardzo mocno mu kibicuję. Codziennie do Krakowa na Mistrzostwa Europy Szkół
w Szachach dojeżdżaliśmy przez dziewięć dni. Zajmowało to nam około dziewięciu godzin dziennie. Przejechaliśmy w sumie 1800 km. Byłam bardzo zmęczona. Nie
wspomnę już o synu, który musiał jeszcze grać partię.
– Można powiedzieć, że bardzo wspiera Pani swojego syna w tym, co robi i jest jego menedżerką.
– Tak. Staram się kierować rozwojem syna w jak
najlepszy sposób. Razem z mężem jesteśmy dumni,
wspieramy go, pomagamy jak możemy i na ile nas stać,
a nie ukrywam, że pochłania to sporą część naszego
budżetu domowego, bo niestety nie mamy sponsora.
Ważne jest też to, że Kuba osiągnięcia szachowe łączy
z sukcesami w szkole. Bardzo dobrze się uczy, otrzymał stypendia naukowe oraz sportowe. Cała nasza rodzina trzyma za niego kciuki i kibicuje w realizacji jego
pasji.
– Kuba, powiedz jeszcze, czy gra w szachy jest
bardzo trudna?

Jakub Herwy wystartował w ok. 200 zawodach.
– Bardzo lubię grać w szachy, bo jest w nich bardzo
dużo możliwości i wariantów. Trzeba znaleźć ten odpowiedni, żeby dać mata przeciwnikowi. Trzeba się sporo
uczyć i dużo analizować. Łatwo można popełnić błąd,
który wykorzysta przeciwnik i wygra. Szachy nie są
nudne, potrafią zaskoczyć. Potrafią też być zabawą.
– Szachy to Twoja pasja. Masz jeszcze jakieś ulubione zajęcia?
– Szachy wbrew pozorom są bardzo męczące, dlatego staram się trochę poruszać. Jeżdżę czasami na rowerze, czy rolkach. Lubię także grać na komputerze, pływać i grać w piłkę.
OGŁOSZENIA

PŁYWANIE

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Czerwiec obfitował dla zawodników UKS-u Manty Kochłowice Ruda Śląska w wiele ważnych startów. Zaczęło się na
mistrzostwach Śląska, a skończyło na Ogólnopolskich Drużynowych Zawodach Dzieci oraz Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików. We wszystkich tych zawodach zawodnicy Manty zaprezentowali wysoki poziom
sportowy.

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia
18.07.2018 r. do dnia 8.08.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro obok pokoju
222) wykazu nieruchomości gruntowej o powierzchni 6880
m² położonej w Rudzie Śląskiej-Chebziu przy ulicy Droga do
Lipin, stanowiącej działkę nr 325/17 KW GL1S/00007869/6
własności Gminy Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na
zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi
188.000, 00 zł.

Manta podsumowała starty

Łuczka, Dominika
Zbróg (10 lat) – złoty medal 4 x 50 m
stylem zmiennym;
Marta Poppe, Michalina
Skudlik,
Wiktoria Drażyk,
Kinga Nowara (11
lat) – złoty medal
4 x 50 m stylem dowolnym oraz 4 x 50
m stylem zmiennym;
Oliwia Płonka, Natalia Badura, Magdalena
Kobylska,
Paulina Dorosińska
Zawodniczki i zawodnicy Manty z sukcesem (12 lat) – srebrny
reprezentowali miasto podczas wielu zawodów. medal 4 x 100 m stylem dowolnym, brązowy
medal
4
x
100
m
stylem
zmiennym; Dawid
W rozgrywanych mistrzostwach Śląska zawodnicy Manty wywalczyli 44 medale. Medale Malik, Konrad Zdebel, Jakub Pawlaczyk, Adam
dla klubu zdobyli: Zuzanna Walkiewicz – 10 lat Pawlik (12 lat) – srebrny medal 4 x 100 m stylem
(1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy), Marta Poppe – 11 zmiennym, brązowy medal 4 x 100 m stylem dolat (2/2/0), Wiktoria Drażyk – 11 lat (1/0/0), Mi- wolnym; Natalia Pasek, Kamila Gruchel, Kinga
chalina Skudlik – 11 lat (0/1/2), Kinga Nowara Smykowska, Natalia Kozubowska (13 lat) – brą– 11 lat (0/1/0), Dawid Malik – 12 lat (0/2/1), zowy medal 4 x 100 m stylem dowolnym oraz
Jakub Pawlaczyk – 12 lat (0/0/2), Konrad Zdebel Patrycja Szymczak, Dominika Nocoń, Magdale– 12 lat (0/1/0), Kamil Staciwa –13 lat (0/0/1), na Sobolewska, Wiktoria Cioch-Gradzik – brąMagdalena Sobolewska – 14 lat (1/0/1), Wikto- zowy medal 4 x 200 m stylem dowolnym w karia Cioch-Gradzik – 15 lat (0/5/2), Arkadiusz tegorii open.
Grychtoł – 15 lat (2/3/2). Wyniki sztafety: Zu– Kolejnymi zawodami były już poważniejsze
zanna Walkiewicz, Maja Niewiadomska, Natalia starty na imprezach ogólnopolskich. Zawodnicy

10- i 11-letni wzięli udział w Ogólnopolskich Drużynowych Zawodach Dzieci. Swoimi startami przyczynili się do zajęcia kolejno 5. i 2. miejsc w województwie. Zawodnicy 12-letni podczas rywalizacji
w Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików w województwie zajęli 3. miejsce, co dało 22. lokatę w Polsce na 193 sklasyfikowane kluby – komentował Mateusz Niegot, trener
UKS-u Manta Kochłowice Ruda Śląska. – Zawodnicy 13-letni, którzy swoją rywalizację w Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików musieli odbyć w Krakowie, zmierzyli się
z pływakami z czterech województw i również odnieśli znaczący sukces zajmując 7. miejsce, co
przełożyło się na 33. miejsce w kraju na 192 sklasyfikowane kluby – dodał.
Nadszedł również czas na podsumowanie rywalizacji w Lidze Klubów Śląskich. W zawodach,
gdzie każdy rocznik rywalizuje w okresie roku
szkolnego w czterech rundach, zawodnicy z kochłowickiego klubu wywalczyli łącznie 52 medale.
Najlepiej zaprezentowały się roczniki 2007, 2006
i 2005, które w klasyfikacji drużynowej na koniec
całego cyklu zajęły miejsca na podium – kolejno
3., 2., 3. Zakończeniem sezonu dla młodszych zawodników Manty był występ w zawodach organizowanych w Gliwicach przez Otylię Jędrzejczak,
gdzie wywalczyli 17 medali (2 złote, 7 srebrnych
i 8 brązowych).

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA
AGNIESZKA LEWKO

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Wakacyjny czas nie powinien uśpić naszej czujności. I nie mówimy tutaj np. o bezpieczeństwie nad wodą, czy możliwości oszustw ze strony
organizatorów wakacyjnych wyjazdów. Równie kluczowa jest kwestia przygotowań do wakacyjnych wojaży, w które częstokroć wybieramy się
samochodem i na własną rękę. Bo przecież od tego zależy, czy w ogóle rozpoczniemy wymarzony urlop. O to, by odpowiednio przygotować
się do dłuższych podróży i ze spokojną głową wyruszyć w trasę, mogą zadbać fachowcy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli,
która należy do Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o. Z jednej strony służą oni wsparciem, jeżeli chodzi o okresowe przeglądy pojazdów, a z drugiej strony
zapewniają lepszy komfort podróży, świadcząc usługi w zakresie serwisu klimatyzacji. Na miejscu można skorzystać także z bezobsługowej
MICHAŁ KOZŁOWSKI
myjni samochodowej. Ponadto od prawie 1,5 roku w OMEDZE prowadzona jest nowoczesna kontrola geometrii kół w technologii 3D.

Cztery porady dla czterech kółek
układu, jeżeli takie wystąpi oraz wymienią
kompresor, który mógł ulec uszkodzeniu.
Trzeba jednak pamiętać, by dodatkowo
klimatyzacji używać „z głową”. – Wraz
z nadejściem fali upałów mamy potrzebę
szybkiego schłodzenia się. I tutaj z pomocą
może nam wprawdzie przyjść klimatyzacja, ale nie należy z tym przesadzać, bo
może się to skończyć przeziębieniem. Dlatego różnica temperatur pomiędzy tym, co
mamy w samochodzie, a tym, jaka ona panuje na zewnątrz, powinna wynosić kilka
stopni Celsjusza – radzi Michał Kozłowski.

oddaj auto do kontroli
Cykliczne i obowiązkowe przeglądy samochodów to jedno. Jednak przed wyjazdem w dłuższą trasę warto poświęcić czas
na to, by upewnić się, że auto jest bezpieczne. – Nasi specjaliści w pełni o to zadbają.
Sprawdzanie samochodu na własną rękę
nie jest bowiem stuprocentową gwarancją
bezpieczeństwa. Zwróćmy uwagę na stan
gumy, czy nie jest ona popękana lub zużyta
oraz jaka jest głębokość bieżnika. Warto
także skontrolować poziom płynów, sprawność wycieraczek czy stan świateł i to, czy
samochód wyposażony jest w tak niezbędne
elementy jak – ważną gaśnicę, apteczkę,
czy trójkąt ostrzegawczy. Natomiast nasi
pracownicy na profesjonalnym sprzęcie
sprawdzą, czy wszystkie układy w samochodzie oraz kluczowe elementy działają
bez zarzutu – podkreśla Michał Kozłowski,
kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli.
Taki przegląd samochodu sprawi, że
unikniemy niebezpiecznych sytuacji na
drogach, a także ze spokojną głową wyjedziemy w trasę. Dodajmy, że obowiązkowy przegląd rejestracyjny samochodu
w OMEDZE kosztuje 99 zł w przypadku
samochodów osobowych.

dów OMEGA ma na to radę – serwis klimatyzacji. – Zdecydowanie poprawi ona
komfort jazdy, ale również musimy pamiętać o konserwacji. Obecnie czyszczenie klimatyzacji i wymiana filtra kabinowego to
niewielkie wydatki, a znacznie lepiej podróżuje się, gdy nie myślimy o tym, że jest
nam za gorąco. Dodatkowo poprawnie
działająca klimatyzacja sprawia, że na szybach nie osiada para, a to wpływa na poprawianie widoczności i nasze bezpieczeństwo – podkreśla Szczepan Mańka, diagnosta OMEGI.
Serwis klimatyzacji polega na odgrzybieniu i czyszczeniu, a także sprawdzeniu
szczelności i wymianie czynnika chłodzącego (rocznie ubywa go ok. 10-15 proc.).
Warto także zamontować nowy filtr kabinowy. Fachowcy usuną także zagrzybienie

SAMOCHÓD MA WYGLĄDAĆ

Stacja OMEGA to miejsce, z którego
nie tylko wyjedziemy sprawnym i bezpiecznym samochodem, ale także lśniącym. Kilka lat temu powstała tu jedna
z najnowocześniejszych na Śląsku myjnia
bezdotykowa Beta. Wizyta w niej to tylko
koszt 1 zł za 60 sekund, a zyskujemy gwarancję najlepszej jakości mycia w jak najkrótszym czasie przy jednoczesnej dbałości o środowisko. – Oferujemy pięć zoptymalizowanych programów, które gwarantują nie tylko dokładne umycie samochodu,
ale także zabezpieczenie karoserii przed
ponownym zabrudzeniem – wyjaśnia Michał Kozłowski. – W naszej myjni stosowane są bardzo dobre środki czystości.
Ludzie chwalą sobie to, że już za kilka złotych są w stanie wykonać podstawowe my-

cie. Powiedzmy sobie szczerze, że kwota
pięciu złotych w dzisiejszych czasach za
mycie jest naprawdę dobra. Używane
przez nas środki są na tyle silne, że bardzo
dobrze usuwają cały brud z samochodu –
dodaje.

ZADBAJ O ZBIEŻNOŚĆ

W marcu 2017 roku w Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów OMEGA wprowadzono nową usługę – geometrię kół w nowoczesnej technologii 3D na urządzeniu firmy
John Bean. Warto z niej skorzystać szczególnie przed wakacjami, a koniecznie, kiedy czujemy, że auto „ściąga” na boki, czas
reakcji samochodu na ruch kierownicą jest
wolniejszy niż dotychczas lub kierownica
nie wraca do swojej naturalnej pozycji po
wyjściu z zakrętu. To wszystko może bowiem doprowadzić do niebezpiecznych
sytuacji na drodze. Dlaczego jeszcze warto
skorzystać z takiego badania? Nieprawidłowa zbieżność kół spowodowana jest
głównie złym stanem dróg, a te w niektórych miejscach pozostawiają wiele do życzenia. – Dlatego ważne jest, żeby obserwować, jak zachowuje się samochód i wydając stosunkowo niewiele, zyskać pewność, że nasz samochód jest w pełni sprawny – podkreśla Michał Kozłowski.
Sprawdzenie zbieżności w OMEDZE to
koszt 80 zł. Natomiast geometria kosztuje
150 zł. Jednak gwarancja bezpieczeństwa,
jaką dzięki temu zyskamy, jest bezcenna.

TEL. 506-113-356

SZCZEPAN MAŃKA

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ
STACJI KONTROLI POJAZDÓW
OMEGA

TEL. 508-921-558

Iwona Kozłowska

doradca klienta
OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW
OMEGA

Marcin Kazuch

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 505-712-824

Denis Wodniok

Mechanik-Pomocnik
diagnosty
przy OKRĘGOWEJ Stacji
Kontroli Pojazdów OMEGA

KOMFORT TEŻ JEST WAŻNY

Wakacyjne wyjazdy to przede wszystkim długie podróże, którym niejednokrotnie towarzyszą wysokie temperatury za
oknem. Okręgowa Stacja Kontroli Pojaz-

Omega

KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW
OMEGA

TEL. 511-092-323

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Ruda Śląska | Godula | róg ul. Joanny i Starej | tel. 32 72 55 888
czynny: pn.-pt. 7.00-20.00, sob. 8.00-14.00

www.auto-bud.com.pl

