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MPGM TBS SP. Z O.O.

W ramach prowadzonego na zlecenie Miasta 
utrzymania zieleni MPGM TBS Sp. z o.o. prowa-
dzi szereg działań. Jednym z nich jest zagospoda-
rowanie m.in. rond. Tych zarządzanych przez 
Spółkę jest w Rudzie Śląskiej dziewięć. – Z roku 
na rok staramy się poprawiać estetykę kolejnych 
miejsc. W ubiegłym roku m.in. wyremontowaliśmy 
rondo przy CH Plaza, następnie zostało ono zago-
spodarowane poprzez nasadzenie całorocznych 
krzewów i traw ozdobnych. Podobne nasadzenia 
wykonano także na nowym rondzie w Chebziu 
(zjazd/wjazd z DTŚ) oraz na rondzie przy stacji 
Shell w Wirku – wylicza Krzysztof Mikołajczak, 
rzecznik prasowy MPGM TBS Sp. z o.o. 

Obecnie realizowane są prace na rondzie turbi-
nowym w Rudzie. Kilka tygodni temu Biuro 
Utrzymania Zieleni MPGM TBS ustawiło tam 
pięć kolorowych donic, w których wysadzono 
kompozycje kwiatowe. – W najbliższych tygo-
dniach planowane jest przesadzenie rozproszo-
nych krzewów berberysu w skupiny oraz likwida-
cja porastającego go ligustru – zapowiada Wio-
letta Szmatłoch, kierownik Biura Utrzymania 
Zieleni MPGM TBS. – Kolejną wysadę kwiatów 
na rondzie turbinowym przewidujemy na wiosnę 
i lato 2019 r. –  dodaje.

Dotychczas wykonane prace i te planowane 
mają w sumie kosztować ok. 30 tys. zł. To jednak 
dopiero początek, bo z kolei w dzielnicy Halemba 
w najbliższym czasie zostanie na nowo zagospo-

Zrewitalizowano kolejne ronda
Miasto Ruda Śląska przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwem Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. systematycznie dba o poprawę estetyki miasta w zakresie utrzymania zieleni. Po letnich nasadzeniach kwiatów m.in. w donicach 
i na zieleńcach teraz przyszedł czas na zagospodarowanie i ukwiecenie kolejnych rond w Rudzie Śląskiej. Zmiany są już widoczne na ron-
dzie turbinowym w Rudzie, a wkrótce także zmieni się wygląd jednego z rond w Halembie.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

41-710 Ruda Śląska,  ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82

www.mpgm.com.p l 

Na rondzie turbinowym przy ul. 1 Maja w Rudzie niedawno zostały ustawione kolorowe donice z kwiatami.
MPGM TBS ukwieci także 

rondo przy ul. Zabrzańskiej. 

Wkrótce zmiany mają być widoczne na Rondzie 
im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Halembie. 

Z kolei w ubiegłym roku MPGM TBS wyremontowało i zagospodarowało rondo przy Plazie.

darowane Rondo im. Marii i Lecha Kaczyńskich. 
– Zamontowane zostaną palisady, co ograniczy 
osuwanie się ziemi i innych materiałów w obrębie 
ronda. Aktualnie trwają prace związane z likwi-
dacją porastającej rondo irgi i przygotowanie te-
renu pod nasadę poszczególnych gatunków roślin, 
wysady spowolnić mogą wysokie temperatury po-
wietrza – wyjaśnia Wioletta Szmałtoch.

Czego można się spodziewać? Pojawią się 
krzewy pęcherznicy kalinolistnej (odmiana czer-
wona i zielona) oraz jałowiec płożący łuskowaty 
(odmiana zielona i popielata). – Całość zostanie 
wyłożona agrowłókniną oraz korą kamienną ko-
loru szaro-białego – uzupełnia Wioletta Szma-
tłoch.

Całość prac ma zakończyć się we wrześniu, 
a zagospodarowanie ronda będzie kosztować 
ogółem ok. 10 tys. zł i w całości sfi nansowane zo-
stanie z budżetu Miasta. Warto dodać, że oprócz 
planowanego, ponownego zagospodarowania zie-
leni na Rondzie im. Marii i Lecha Kaczyńskich, 
wózek węglowy który się tam znajduje, ukwieca-
ny jest corocznie wiosną i latem. Sześć kolejnych 
rond regularnie jest obsadzane nowymi krzewa-
mi. Natomiast zmiany szykują się w przypadku 
ronda na ul. Zabrzańskiej w Rudzie, które dotych-
czas nie było zagospodarowane, a wkrótce ma się 
to zmienić. – Mamy nadzieję, że te zmiany popra-
wią wygląd rond – podsumowuje rzecznik praso-
wy Krzysztof Mikołajczak.



„Dobry start” dla uczniów
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POMOC SPOŁECZNA 

Trwa przyjmowanie wniosków i wypłata świadczeń w ramach programu „Dobry start”. W związku 
z rozpoczęciem roku szkolnego jednorazowo wynosi ono 300 zł. – Świadczenie przysługuje dziecku 
lub osobie uczącej się do ukończenia 20. roku życia albo do 24. roku życia – w przypadku dzieci 
lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności – tłumaczy Karina 
Kaczyńska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

OGŁOSZENIA

O świadczenie mogą ubiegać się rodzice, 
opiekunowie, rodziny zastępcze, osoby pro-
wadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, dy-
rektorzy regionalnych placówek opiekuń-
czo-wychowawczych oraz osoby uczące się. 
Świadczenie przysługuje także w przypadku 
ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub 
osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w któ-
rym dziecko lub osoba ucząca się kończy 

W ramach programu można otrzymać 
wsparcie na wyprawkę dla dziecka.
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20. rok życia, a także w przypadku ukończe-
nia 24. roku życia przez dziecko lub osobę 
uczącą się przed rozpoczęciem roku szkol-
nego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko lub osoba uczącą się kończy 24. rok 
życia – w przypadku dzieci lub osób uczą-
cych się legitymujących się orzeczeniem  
o niepełnosprawności. Świadczenie „Dobry 
start” nie przysługuje jednak na dziecko 
z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowa-
nia przedszkolnego. Aby otrzymać 300 zł, 
wniosek można złożyć osobiście lub pocztą, 
a także za pomocą systemu teleinformatycz-
nego na portalu empatia.mrpips.gov.pl. 
Wnioski można także składać za pośrednic-
twem banków krajowych oraz spółdziel-
czych kas oszczędnościowo-kredytowych 
świadczących usługi składania drogą elek-
troniczną wniosków o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego. – Chcąc za-
pewnić mieszkańcom odpowiednie warunki 
i aby uniknąć kolejek, przyjmowanie wnio-
sków dodatkowo odbywa się w siedmiu sek-
cjach pracowników socjalnych działających 
na  terenie  miasta  oraz  w  Urzędzie Miasta 
Ruda Śląska – mówi Karina Kaczyńska. 

Wnioski przesyłane za pośrednictwem 
poczty elektronicznej wpływają do ośrodka 

od 1 lipca. Do 14 sierpnia dotarło ich 6967. 
Przyjmowanie wniosków w wersji papiero-
wej trwa od 1 sierpnia i przyjęto ich dotych-
czas ok. 1568.  Łącznie do 14 sierpnia elek-
tronicznie i papierowo wpłynęło 8535 wnio-
sków. Natomiast prawo do świadczenia 
„Dobry start” z dotychczas złożonych wnio-
sków ma 5570 dzieci, na łączną kwotę po-
nad 1,5 mln zł.

Odpowiednie druki o ustalenie prawa do 
świadczenia dostępne są w siedzibach pra-
cowników socjalnych w godzinach pracy 
sekcji, w MOPS-ie przy ul. Markowej 20 
(pokój nr 5), na stronie internetowej www.
mops.rsl.pl oraz w Biuletynie Informacji  
Publicznej MOPS-u. – Wypłata przysługują-
cego świadczenia nastąpi w terminie dwóch 
miesięcy,  licząc od dnia złożenia prawidło-
wo  wypełnionego  i  kompletnego  wniosku, 
przy czym w przypadku prawidłowo wypeł-
nionych i kompletnych wniosków złożonych 
w lipcu lub w sierpniu, ustalenie prawa do 
świadczenia  „Dobry  start”  oraz  wypłata 
przysługującego  świadczenia  nastąpi  nie 
później niż do dnia 30 września. Przyjmowa-
nie wniosków potrwa do 30 listopada 2018 
roku – tłumaczy Karina Kaczyńska.

 Arkadiusz Wieczorek

Prezydent Rudy Śląskiej 
miała wypadek

Z RUDZKICH DRÓG

W sobotę (18 sierpnia) w godzinach 
popołudniowych przy ul. Niedurnego 
w Nowym Bytomiu doszło do wypad-
ku, w którym uczestniczyła m.in. prezy-
dent Rudy Śląskiej, Grażyna Dziedzic. 

Jak wynika z relacji policji – kierują-
ca pojazdem marki kia prezydent naje-
chała na tył innego samochodu. Ten 
z kolei uderzył w jeszcze jeden pojazd. 
–  Na  miejscu  policjanci  przebadali 
uczestników zdarzenia pod kątem obec-
ności  alkoholu  w  wydychanym  powie-
trzu.  Wszyscy  byli  trzeźwi  –  wyjaśnia 
mł. asp. Roman Aleksandrowicz z KMP 
Ruda Śląska.

Po wypadku prezydent Rudy Śląskiej 
uskarżała się na ból w klatce piersiowej 
i odcinku szyjnym kręgosłupa. Podobne 
objawy miał jeszcze jedna z kierowców, 
dlatego trafili oni do szpitala. Prezydent 
Grażyna Dziedzic została wypuszczona 
do domu. Do czasu wyjaśnienia sprawy, 
policja zatrzymała prawo jazdy prezy-
dent Dziedzic. Po wypadku odniosła się 
ona do sobotnich wydarzeń. – Myślę, że 

wielu kierowcom takie sytuacje się przy-
trafiają. Na miejscu była policja, która 
uczestników zdarzenia przebadała alko-
matem, co jest standardową procedurą. 
Wszyscy  byli  trzeźwi.  Mimo  to  rozsie-
wane są plotki, że byłam pod wpływem 
alkoholu, a nawet sugeruje się, że mogę 
trafić do więzienia (co podchwyciły na-
wet  regionalne  media).  Zadaję  sobie 
pytanie  – w  jakiej  rzeczywistości  żyje-
my? – skomentowała prezydent Graży-
na Dziedzic. – Wiem, że jako osoba pu-
bliczna  jestem  surowiej  oceniana,  ale 
jestem  jedną  z Was,  a  ludzie mają po-
tknięcia,  wypadki  i  przechodzą  przez 
różne  życiowe  zakręty.  Przekonuję  się 
po  raz  kolejny,  że  kampanie  wyborcze 
rządzą  się  swoimi,  często  okrutnymi, 
prawami. W  tej  trudnej dla mnie  sytu-
acji  jest  jedna  rzecz  pozytywna.  Teraz 
wiem, na kogo mogę liczyć, ale niestety 
zdaję  sobie  sprawę,  że  są  tacy,  którzy 
wykorzystają najmniejsze moje potknię-
cie. Dziękuję wszystkim za liczne słowa 
otuchy i wsparcia – dodała.  JO

OGŁOSZENIE
Informuję o utrudnieniach w ruchu drogowym, związanych  

z przemarszem uczestników XVIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr 
Dętych im. Augustyna Kozioła; 

2 września 2018 r. od godziny 14.15 do 14.45 ulica Wolności będzie 
zamknięta na odcinku od Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana 

Chroboka do restauracji „Adria”.
Nad bezpieczeństwem uczestników przemarszu będzie czuwać  

Policja i Straż Miejska.
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. A. Kozioła jest imprezą 

cykliczną,  o zasięgu regionalnym, cieszącą się dużą popularnością wśród 
miłośników tego rodzaju spektakli muzycznych.

Przepraszam za utrudnienia w ruchu drogowym, jednocześnie 
serdecznie zapraszam mieszkańców Miasta do Parku im. A. Kozioła  

w Rudzie na XVIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

HAlEMbSKA PIESZA PIElGRZyMKA

Idymy tam i nazod
Największa rudzka pielgrzymka na Jasną 

Górę wyruszyła 20 sierpnia. Halembska pie-
sza pielgrzymka odbywa się już po raz czter-
dziesty. To największa pielgrzymująca do 
Czarnej Madonny grupa z Rudy Śląskiej.

We wspólną drogę udają się parafianie 
z trzech halembskich parafii. Do Często-
chowy dotrą oni w środę. Po drodze prze-
nocują w Świerklańcu i Lubszy. W czwar-
tek na Jasnej Górze odbędzie się tradycyj-
ne spotkanie pod hasłem „Dzień Halemb-

ski”, w którym będą także uczestniczyli ci, 
którzy dotrą na Jasną Górę autokarami 
i swoimi prywatnymi samochodami. 

Podczas czwartkowych uroczystości od-
będą się msza święta i droga krzyżowa 
oraz tradycyjne już spotkanie, podczas któ-
rego zaplanowane są wspólne śpiewy i za-
bawy. Zakończenie pielgrzymki odbędzie 
się w sobotę, 25 sierpnia około godziny 
19.30 w parafii Matki Bożej Różańcowej 
w Halembie. AW Fo
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu 
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy 

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

OGŁOSZENIA

– Niektórzy palą w piecu przez cały rok, a w lato 
głównie po to, żeby ogrzać wodę. Jednak w tym czasie 
mamy otwarte okna i śmierdzący dym dostaje się do na-
szych domów. Jeden z sąsiadów pali w piecu nieustan-
nie siedem dni w tygodniu dwadzieścia cztery godziny 
na dobę i to jest nie do wytrzymania – skarży się pani 
Katarzyna, nasza Czytelniczka. – Jeszcze gorzej jest 
wtedy, gdy temperatury sięgają ponad 30 stopni. Trud-
no wtedy normalnie oddychać – dodaje.

Jak się jednak okazuje, palenie w piecach latem nie 
jest zabronione. Szczególne w przypadku, gdy spalane 
są w nich substancje dozwolone i takie, które nie zanie-
czyszczają powietrza. – Na chwilę obecną w instala-
cjach zakazuje się stosowania węgla brunatnego oraz 
paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego 
węgla – mułów i fl otokoncentratów węglowych oraz 
mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw, 
w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnie-
niu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 proc., biomasy 
stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 
20 procent – wymienia Marek Partuś, komendant Stra-
ży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Nie zabrania się też 
używania palenisk w okresie letnim, jeżeli są w nich 
spalane paliwa dopuszczone do stosowania – dodaje. 

Dymiący problem
Uciążliwy oraz gryzący dym z kominów w dzień i w nocy to zmora części mieszkańców 
domków jednorodzinnych w Bielszowicach w pobliżu ulic Ks. Niedzieli i Zajęczej. Także 
w czasie upałów. – Dym w środku lata? Niemożliwe! – bulwersują się.

Przy szkole w Chebziu w wakacje otwarte 
są zarówno plac zabaw jak i boisko.
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Dla kogo boiska i place zabaw?
Czy w okresie wakacyjnym boiska i place zabaw, które znajdują się 
przy placówkach oświatowych, są zamknięte dla dzieci i młodzieży 
naszego miasta? Takie pytania padają ze strony mieszkańców. 
Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda to w praktyce.

– Niektóre boiska i place zabaw znajdują się 
zaraz przy szkole. Rozumiem, że nie odbywają 
się tam zajęcia w czasie wakacji, ale chyba 
dzieci mogą się dalej bawić? Przecież to natu-
ralne, jeżeli w pobliżu nie ma innego placu za-
baw – podkreśla jedna z naszych Czytelniczek.

Ze sprawą zwróciliśmy się do Wydziału 
Oświaty, Jak się okazuje, placówki oświatowe 
mają obowiązek udostępniania dzieciom i mło-
dzieży boisk szkolnych i placów zabaw w cza-
sie niekolidującym z prowadzonymi zajęciami 
szkolnymi i przedszkolnymi, a więc także pod-
czas wakacji. – Zasady udostępniania tych 
obiektów określone są przez dyrektorów jedno-
stek oświatowych w regulaminach umieszczo-
nych zarówno przy boiskach szkolnych jak 
i placach zabaw – wyjaśnia Grażyna Jaszczyk, 
zastępca naczelnika Wydziału Oświaty.

Dotyczy to także placów zabaw, które po-
wstały w ramach programu rządowego „Rado-
sna szkoła”. – Program umożliwia udostępnie-
nie szkolnych placów zabaw dzieciom również 
po zakończeniu zajęć w szkole. Jednak zgodnie 
z regulaminem na placu zabaw mogą przeby-
wać dzieci w wieku od 3 do 12 lat wyłącznie 
pod nadzorem rodzica lub opiekuna, którzy 
w czasie korzystania z placu zabaw odpowiada-
ją za bezpieczeństwo dzieci oraz za stan urzą-
dzeń – mówi Grażyna Jaszczyk. 

A co z dorosłymi, którzy chcą na przykład 
pograć na boisku przy szkole? – Korzystanie 
z boisk szkolnych przez osoby dorosłe wymaga 

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

Dlatego mieszkańcom, którzy prawidłowo palą w pie-
cach, nie można tego zakazać, a jedynie apelować do 
sąsiadów o ograniczenie tych działań. Jeśli jednak robią 
to niezgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą li-
czyć się z mandatami.  Agnieszka Lewko

BIELSZOWICE

Zdjęcie dymiącego komina w Bielszowicach 
nadesłała jedna z mieszkanek dzielnicy.

RUDA ŚLĄSKA
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h.zgody dyrektora placówki (dotyczy czasu korzy-
stania z boiska oraz odpowiedzialności za za-
chowania niezgodne z regulaminem) – odpowia-
da Grażyna Jaszczyk. 

I właśnie sygnały w sprawie dorosłych pasjo-
natów sportów, zrzeszonych w Śląskiej Letniej 
Ligii Koszykówki, również do nas dotarły. Tłu-
maczą oni, że dotychczas mogli swobodnie roz-
grywać mecze na boisku szkolnym przy 
SP nr 41 w Rudzie. Jednak ostatnio zmieniło 
się to. Czy aby na pewno? – Od dyrekcji Szkoły 
Podstawowej nr 41 otrzymaliśmy informację, że 
żaden z przedstawicieli Śląskiej Letniej Ligii 
Koszykówki nie poinformował placówki o pla-
nowanych meczach rozgrywanych na boisku 
szkolnym. Z regulaminu Śląskiej Letniej Ligii 
Koszykówki wynika, że „mecze rozgrywane są 
na boiskach osiedlowych na otwartym powie-
trzu” – tłumaczy Jaszczyk. Joanna Oreł

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, 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 gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy 
ul. Karola Bytomskiego, oznaczonej nr geodezyjnym 2703/27 o obszarze 

1733 m2, która zostanie wniesiona w formie aportu (wkładu niepieniężnego) 
do Spółki z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
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REKLAMA

FEStyN „PO SąSiEdzKu”

Halemba bawiła się znakomicie
Kolejny festyn z cyklu „Po sąsiedzku” za nami. 15 sierpnia tradycyjnie bawiliśmy się w Halembie 
przed Aquadromem. Od kilku lat to właśnie tego dnia organizowany jest w tym miejscu festyn 
„Po sąsiedzku”. Mieszkańcy Halemby jak zawsze nie zawiedli i licznie pojawili się na imprezie. 
Na scenie zagościli artyści śląskiej sceny: Michalina Starosta, Mariusz i Patrycja doroz, zespół 
Kuzyn Mix oraz Jacek i Jolanta Kierok. dla dzieciaków przygotowano zumbę z Wiktorią, 
a imprezę poprowadzili izabela Nowrotek i Arkadiusz Wieczorek. 
Nie brakowało dodatkowych atrakcji i wspólnej zabawy. Kolejna impreza pod patronatem 
prezydent miasta Grażyny dziedzic już 31 sierpnia w Nowym Bytomiu, na boisku przy ulicy 
Ratowników oraz 7 września w Parku Strzelnica w Bielszowicach.  AW, Foto: Piotr Gruchel 



6www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIE| 22.08.2018



7www.wiadomoscirudzkie.pl  WOKÓŁ NAS| 22.08.2018

FESTIWAL POLSKO-IRLANDZKI

Kaj Ślōnsk trefio sie z Irlandjōm

– „Kaj Ślonsk trefio sie z Irlandjom”, 
czyli?

– W trakcie zeszłorocznej, pierwszej edy-
cji festiwalu w Rudzie Śląskiej śląski charak-
ter naszego miasta co rusz dawał o sobie 
znać. Takie elementy jak wielobarwne ślą-
skie stroje, przemarsz orkiestry górniczej, 
czy też piękne limeryki pana Bronisława Wą-
troby pisane gwarą, wspaniale dopełniły cały 
festiwal. Nie wspominając już o logo festi-
walu wyrzeźbionym w węglu, które nasz 
partner – K.S. Rugby Ruda Śląska – podaro-
wał konsulowi Irlandii w Polsce Jamesowi 
Kilcourse’owi i które do dzisiaj jest z dumą 
prezentowane w Ambasadzie Irlandii w War-
szawie. W efekcie uznaliśmy, że tę naszą ślą-
skość należy wykorzystać, bo dodaje ona 
unikalności naszemu festiwalowi. Co więcej, 
w połączeniu z kulturą irlandzką, ta nasza 
śląskość pokazuje, że śmiało może swoją 
atrakcyjnością konkurować nawet z bardzo 
popularną kulturą irlandzką. Tworząc tego-

Rudę Śląską od Irlandii dzieli ponad 2 tys. kilometrów, ale odległość w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia, bo przecież u styku historii, kultur oraz tradycji tych dwóch miejsc można 
się spotkać. Z połączenia Śląska i Irlandii powstała idea zorganizowania drugiego Festiwalu PolskaÉire, który odbędzie się w najbliższy weekend w naszym mieście. O tym, co będzie się 
działo, rozmawiamy z Wojciechem Kostką, organizatorem z ramienia Polsko-Irlandzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego.

MISS LATA

Zostań miss
Już 7 września podczas imprezy „Po są-

siedzku” odbędą się kolejne wybory Miss 
Lata w Rudzie Śląskiej. W zabawie mogą 
wziąć udział dziewczyny od 16. roku życia 
(za zgodą rodziców). Nie trzeba być miesz-
kanką Rudy Śląskiej, wystarczy tylko chcieć 
bawić się razem z nami w Parku Strzelnica 
w Bielszowicach. 

Aby zgłosić się do konkursu, wystarczy 
wysłać wiadomości pod adres misslata2018@
gmail.com i w tytule wiadomości podać swo-
je imię i nazwisko. W wiadomości zwrotnej 
kandydatka otrzyma formularz zgłoszeniowy 
i szczegółowy regulamin konkursu. 

Impreza, podczas której wybierzemy Miss 
Wakacji, odbędzie się 7.09 w godzinach od 
17 do 21. Dziewczyny zaprezentują się 
w czterech wyjściach m.in. w strojach sporto-
wych i kostiumach kąpielowych. Dla uczest-
niczek konkursu przewidziane są atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. Ponadto na publiczność 
będzie czekało wiele muzycznych konkursów 
oraz niespodzianek, a także stoiska gastrono-
miczne i atrakcje dla najmłodszych. Gwiazdą 
imprezy będzie Iwona Węgrowska.  AW 

Rudzcy filateliści Maria oraz Andrzej Osmanowie  
i Roman Pawliszak z Wojciechem Kostką (po lewej). 
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roczny program festiwalu, zadbaliśmy, aby 
elementy śląskie występowały w nim na 
równi z elementami promującymi Irlandię 
oraz związki Polski z Irlandią. Już pierwsze-
go dnia będziemy mogli podziwiać występy 
Zespołu Pieśni i Tańca „Rudzianie” oraz wo-
kalistki zespołu Fryna Katarzyny Sroki, któ-
re garściami czerpią ze śląskiej kultury. Dla 
miłośników tej ostatniej oraz industrialnej 
historii miasta specjalną niespodziankę szy-
kuje z kolei Muzeum Miejskie im. Maksymi-
liana Chroboka, które w drugi dzień festiwa-
lu obejmie we władanie jeden z namiotów 
rozmieszczonych w ogrodach Miejskiego 
Centrum Kultury. Trzeci dzień festiwalu bę-
dzie oferował nie tylko spotkania z lokalny-
mi literatami, Adamem Podgórskim oraz 
Bronisławem Wątrobą, ale również śląsko-
irlandzki fusion kulinarny w ramach warszta-
tów prowadzonych przez Michała Kaczmar-
czyka, szefa kuchni w Pubie Druid. Całość 
uzupełni śląska potańcówka prowadzona 

przez Kapelę Dejcie Pozor. Śląsko-irlandzki 
klimat festiwalu podkreślają również jego 
maskotki, czyli irlandzki Leprikon oraz ślą-
ska Karolinka. To wszystko było możliwe 
dzięki naszemu grafikowi Jakubowi Benduc-
kiemu i wspaniałym rudzkim filatelistom, 
którzy sfinansowali wszystkie elementy fila-
telistyczne stworzone na potrzeby festiwalu. 

– A co będzie festiwalową perełką?
– Taką perełką pierwszego dnia będzie dla 

mnie spotkanie z Piotrem Rakowskim, by-
łym zastępcą ambasadora Polski w Irlandii, 
z którym współpracowałem bardzo blisko 
podczas pierwszych edycji Festiwalu Polska-
Éire  w Irlandii. Będzie to dla mnie znakomi-
ta okazja, aby przybliżyć rudzkiej publiczno-
ści historię naszego festiwalu oraz uśmiech-
nąć się wspominając zabawne sytuacje, które 
zdarzały się nam podczas organizacji festi-
walu na Zielonej Wyspie. Perełką drugiego 
dnia będzie dla mnie występ Barry’ego Jay 
Hughesa, który tym razem wystąpi w Rudzie 
Śląskiej z Ellą Englishby. Jego zeszłoroczny 
występ został bardzo ciepło przyjęty przez 
rudzką publiczność i ufam, że jego tegorocz-
ny występ, uzupełniony przez akompaniują-
cą mu na wiolonczeli Ellę, przeniesie rudzką 
publiczność na zielone łąki Irlandii. Perełką 
trzeciego dnia będą dla mnie warsztaty trady-
cyjnej muzyki irlandzkiej prowadzone przez 
kolejnego irlandzkiego muzyka Grega Clif-
forda, który będzie również występował 
w czasie samego festiwalu. Na koniec muszę 
wspomnieć o jeszcze jednej atrakcji, która 
jest mi – jako wieloletniemu filateliście 
– szczególnie bliska. Chodzi oczywiście 
o możliwość stworzenia sobie personalizo-

wanych kopert na stoisku rudzkich filateli-
stów. Co więcej, dzięki uprzejmości Poczty 
Polskiej, uczestnicy festiwalu, będą mogli na 
miejscu zakupić znaczki, ostemplować swoje 
koperty i wysłać swoim znajomym festiwa-
lowe pozdrowienia! 

– Festiwal to także liczne prelekcje...
– Fani kryminałów nie mogą ominąć spo-

tkania z Martą Matyszczak, której książki 
cieszą się wielką popularnością wśród wiel-
bicieli tego gatunku. Wszystkich fanów hi-
storii Śląska oraz Irlandii zapraszamy do 
spotkań z Eweliną Pieczką oraz Krzysztofem 
Gołąbem, pracownikami Muzeum Miejskie-
go oraz z Leszkiem Drongiem i Małgorzatą 
Myśliwiec, pracownikami naukowymi Uni-
wersytetu Śląskiego. Cykl tych spotkań do-
pełnią prelekcje o architekturze Dublina oraz 
Rudy Śląskiej, prowadzone przez Martę Lip-
Kornatkę z Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Rudzie Śląskiej. A osoby cieka-
we życia Polonii w Irlandii i nie tylko zapra-
szamy do uczestnictwa w spotkaniach z Mar-
cinem Szulcem, polskim prawnikiem prakty-
kującym w Irlandii, Moniką Kostką, od lat 
promującą język polski w Irlandii oraz Alek-
sandrą Kujawską, prezes Towarzystwa De-
mokratycznego Wschód, która wspiera Polo-
nię na Wschodzie.

– Wróćmy jeszcze do ubiegłorocznej 
edycji festiwalu... O jakie doświadczenia 
jesteście dziś bogatsi?

– Ubiegłoroczna edycja festiwalu uświa-
domiła nam wielki potencjał drzemiący 
w rudzkiej społeczności. W miarę budowania 
programu festiwalu pojawiało się coraz wię-
cej i więcej osób oraz organizacji chętnych 

nie tylko do wspólnej zabawy, ale też pracy 
na rzecz festiwalu. Należy tu szczególnie 
podkreślić zaangażowanie rudzkiej młodzie-
ży, która okazała się pełna ciekawych pomy-
słów, chęci do pomocy oraz gotowości do 
pracy w charakterze festiwalowych wolonta-
riuszy. Pierwsza edycja okazała się wielkim 
sukcesem frekwencyjnym (około 6 tys. 
uczestników), ale jednocześnie przytłoczyła 
nas swym rozmachem czasowym oraz logi-
stycznym. Tylko dzięki doświadczeniu lokal-
nych partnerów całość festiwalu udało nam 
się zrealizować praktycznie bez żadnych pro-
blemów. Nauczeni tym doświadczeniem zde-
cydowaliśmy się ograniczyć czas trwania fe-
stiwalu do jednego weekendu, czyli 24-26 
sierpnia oraz zgromadzić wszystkie atrakcje 
w jednym miejscu, czyli w ogrodach Miej-
skiego Centrum Kultury w Nowym Bytomiu. 
Tegoroczną edycję oparliśmy także na spraw-
dzonych lokalnych partnerach, czyli Rudz-
kim Stowarzyszeniu Inicjatyw Niebanalnych 
„InnI”, Miejskim Centrum Kultury  
im. H. Bisty oraz Pubie Druid. Do tego do-
chodzi szereg partnerów wspierających na 
czele z rudzkimi filatelistami oraz Młodzie-
żową Radą Miejską. Dziś naszą ambicją jest 
to, aby nasz festiwal oferował wysoką jakość 
i rozrywkę na najwyższym poziomie. Samy-
mi liczbami się nie emocjonujemy. Chcemy, 
aby nasz festiwal był miejscem spotkań do-
brych znajomych z ciekawymi ludźmi, a nie 
imprezą masową, która siłą rzeczy nie jest 
w stanie zaoferować intymnego kontaktu 
z artystami oraz ludźmi kultury, który sobie 
cenimy najbardziej.

 Joanna Oreł

MuZEuM MIEjSKIE

Spacer z historią w tle
Już w najbliższy weekend (25-26.08) 

na miłośników historii czeka nie lada grat-
ka. Będą mogli oni uczestniczyć w wyda-
rzeniu historycznym „Szańce Pamięci – 
Punkt oporu Wzgórze 319”, które zorgani-
zowane zostanie przez Muzeum Miejskie 
im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej. 

– Jest to znakomita okazja, aby poznać 
wydarzenia, jakie rozegrały się na naszym 
terenie na przełomie sierpnia i września 
1939 roku, kiedy polscy żołnierze przy 
wsparciu ochotników, stanęli do boju z na-
jazdem hitlerowskim – podkreśla Krzysztof 
Gołąb, dyrektor Muzeum Miejskiego  
im. M. Chroboka. – Impreza ta ma na celu 
wprowadzenie do świadomości mieszkańców 
miasta zespołu cennych, a zapomnianych za-
bytków sztuki fortyfikacyjnej – schronów Ob-
szaru Warownego „Śląsk” – dodaje.

Wydarzenie odbędzie się w dwóch miej-
scach – w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. 
Hallera 61 w Nowym Bytomiu, gdzie znaj-
duje się schron nr 29 i dawne koszary kom-
panii fortecznej „Nowy Bytom” oraz w oko-
licy schronu bojowego nr 33 przy ul. Cyn-

kowej w Bielszowicach. Obiekty leżące po-
między tymi punktami będzie można zwie-
dzić podczas spacerów z przewodnikami. 
Spacery rozpoczynać się będą przy ul. Hal-
lera i kończyć przy ul. Cynkowej. – W pro-
gramie imprezy obok wykładów znakomi-
tych historyków i zwiedzania niedostępnych 
na co dzień obiektów znajdą się także pre-
zentacje i pokazy grup rekonstrukcji histo-
rycznej, warsztaty militarne, demonstracje 
uzbrojenia i sprzętu obecnego na wrześnio-
wych polach bitew, projekcja filmu doku-
mentalnego „Bitwa Wyrska” i koncert pie-
śni patriotycznych. Będą z nami 13. Górno-
śląska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 
„73. pułk piechoty”, Muzeum Śląskiego 
Września, Stowarzyszenie „Pro Fortali-
cium” oraz Stowarzyszenie Paramilitarne 
„Prochownia 1910” – wymienia Krzysztof 
Gołąb. 

W sobotę (25.08) wydarzenie rozpocznie 
się o godzinie 10 i potrwa do 22, natomiast 
w niedzielę rozpocznie się także o godz. 10, 
ale zakończy o 16. Wstęp wolny.  AL
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Co trzeci ogłoszony w tym roku przetarg zakończył się unieważnieniem – tak wynika ze statystyki Urzędu Miasta w Rudzie 
Śląskiej. Od stycznia do połowy sierpnia rudzki magistrat musiał unieważnić już 29 tegorocznych postępowań przetargo-
wych. To 34 proc. wszystkich procedur tego typu. Tak trudnej sytuacji nie było od lat. Głównym problemem jest brak ofert 
fi rm budowlanych oraz ceny znacząco przewyższające kosztorysy inwestorskie. Z podobnymi wyzwaniami muszą mierzyć się 
samorządy w całej Polsce. – Największy problem mamy z małymi zleceniami, które dotyczą m.in. realizacji budżetu obywa-
telskiego, a to właśnie na nie najbardziej czekają mieszkańcy – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.

Nierozstrzygnięte przetargi hamują inwestycje
Ten stan rzeczy wynika z aktualnej sytu-

acji na rynku budowlanym, gdzie ciągle bra-
kuje pracowników, a ci, którzy na nim funk-
cjonują, są coraz drożsi. Natomiast wyko-
nawcy zarzuceni są nadmiarem zleceń. 
– Musimy też pamiętać, że znajdujemy się 
teraz w okresie, kiedy większość samorzą-
dów „na potęgę” realizuje inwestycje z wy-
korzystaniem środków unijnych. Teraz to 
fi rmy wybierają te zadania, które z ich punk-
tu widzenia są najbardziej opłacalne. Na 
domiar złego cały czas w górę idą ceny wie-
lu materiałów – podkreśla prezydent Graży-
na Dziedzic. 

Wzrost cen materiałów nie oszczędził 
praktycznie żadnej z branż. Droższe są su-
rowce oraz towary zarówno w branży ogól-
nobudowlanej, jak i drogowej. Największe 
podwyżki dotyczą kruszyw, mas bitumicz-
nych, czy takich materiałów jak kostka bru-
kowa i krawężniki. W istotny sposób wzro-
sły także koszty robocizny. Wzrost cen na-
pędza dodatkowo panujący aktualnie duży 
popyt na materiały budowlane. Objawia się 
on także problemami w dostawach towaru 
i wydłużonym oczekiwaniem na te produk-
ty. – Wykonawcy składają oferty dostoso-
wane do aktualnych cen lub je jeszcze za-
wyżają. Z kolei kwoty zabezpieczone w bu-
dżecie miasta na realizację poszczególnych 
zadań dopasowane są do cen wynikających 
z kosztorysów, wykonanych w ramach do-
kumentacji projektowych. Nawet te najbar-
dziej aktualne siłą rzeczy i tak różnią się 
kwotowo od cen aktualnie panujących na 

rynku – wskazuje istotę problemu wicepre-
zydent Krzysztof Mejer.

O tym, że skala problemu jest duża, świad-
czą liczby dotyczące unieważnianych prze-
targów przez rudzki urząd miasta za ostatnie 
trzy lata. W 2016 i w 2017 r. unieważniono 
po 27 przetargów. W przypadku 2016 r. sta-
nowiło to ok. 15 proc. wszystkich ogłoszo-
nych w tamtym roku postępowań, rok póź-
niej było to ponad 20 proc. wszystkich ogło-
szonych przetargów. Ten rok już będzie re-
kordowy. Do tej pory na 86 przetargów, które 
ogłoszono od początku roku, 29 musiało zo-
stać unieważnionych, a ich odsetek wynosi 
blisko 34 proc. – Ten widoczny skok liczby 
przetargów, które musieliśmy unieważnić, 
swój początek miał w drugiej połowie ubie-
głego roku. Jeszcze w pierwszym półroczu 
2017 r. unieważniliśmy tylko 5 przetargów, 
ostatnie dwa kwartały przyniosły natomiast 
aż 22 takie rozstrzygnięcia – wylicza wice-
prezydent Michał Pierończyk.

Główne powody unieważnień przetargów 
to niezmiennie: brak złożonych ofert przez 
wykonawców i ceny ofertowe, które prze-
kraczają budżety poszczególnych zadań. 
– Trzeba też dodać, że w przypadku niektó-
rych ogłoszonych zamówień, udanego roz-
strzygnięcia można było dokonać dzięki te-
mu, że udało się zwiększyć budżet danego 
zadania. Niestety nie zawsze mamy takie 
możliwości – ocenia Grażyna Dziedzic.

Prezydent Rudy Śląskiej wskazuje na 
jeszcze jeden problem. – W poprzednich la-

tach, dzięki zdecydowanie lepszej sytuacji 
na rynku, na ogłaszanych przetargach sporo 
oszczędzaliśmy. Firmy rywalizowały o zlece-
nia i ceny osiągane w przetargach w więk-
szości były niższe od wcześniej zakładanych. 
W ten sposób mogliśmy tę nadwyżkę prze-
znaczyć na inne inwestycje. Dziś takiego 
komfortu nie mamy i jeżeli cena po przetar-
gu jest niższa niż wcześniej zaplanowano, 
to zaoszczędzona kwota jest niewielka 
– wskazuje.

Jak podkreślają władze miasta, trudno 
wyrokować jak dalej będzie wyglądała sytu-
acja w kwestii powodzenia w rozstrzyga-
nych zamówieniach publicznych w mieście. 
– Nie chcemy, aby sytuacja przełożyła się na 
realizację inwestycji. Na szczęście te kluczo-
we są realizowane i na nie przetargi są roz-
strzygane. Tak naprawdę problem z wyłonie-
niem fi rm dotyczy w większości przypadków 
drobnych zadań. Wykonawcy wolą duże in-
westycje, gdzie możliwość zysku jest też 
większa. W takiej sytuacji najbardziej cier-
pią zadania realizowane w ramach budżetu 
obywatelskiego – tłumaczy wiceprezydent 
Pierończyk. – Wykonawcę na budowę rudz-
kiego miasteczka ruchu drogowego udało 
się wyłonić dopiero w czwartym przetargu. 
Za nami już trzy nierozstrzygnięte przetargi 
na rolkowisko w Parku Strzelnica, czy dwa 
na kort tenisowy również w tym parku – do-
daje.

Podobne spostrzeżenia mają eksperci 
branży budowlanej. Zwraca na to uwagę 

m.in. Renata Mordak, dyrektor pionu trans-
portu w Multiconsult Polska. – W ostatnim 
czasie obserwujemy coraz więcej sytuacji, 
w której fi rmy, mimo złożenia najkorzystniej-
szych ofert, wycofują się z postępowań 
i nie podpisują kontraktów. Lawinowo ro-
śnie liczba postępowań, w których budżet 
zamawiającego jest znacznie przekroczony 
– napisała w artykule „Kryzys w branży bu-
dowlanej – najgorzej jest w samorządach”, 
zamieszczonym na portalu www.rynekinfra-
struktury.pl. – Kiedy nasze oczy skupione są 
na największych inwestycjach drogowych 
czy kolejowych, które z zainteresowaniem 
śledzi cała branża, największe dramaty ma-
ją miejsce w zamówieniach sektora samo-
rządowego. To właśnie tam ceny robót bu-
dowlanych poszybowały w górę najbardziej 
i już od wielu miesięcy włodarze miast, gmin 

i powiatów mierzą się z problemem albo 
braku wykonawców, albo z ofertami znacz-
nie przekraczającymi środki zarezerwowane 
na te cele w wieloletnich programach inwe-
stycyjnych. Oznacza to, że de facto w naszym 
najbliższym sąsiedztwie powstanie mniej 
dróg, szpitali czy szkół, bo potencjalnych 
wykonawców nie interesują już tak bardzo 
kontrakty za kilka milionów kiedy mogą wy-
bierać w tych kilkunasto- i kilkudziesięcio-
milionowych – dodała Renata Mordak. 

 W tym roku na inwestycje w mieście wła-
dze miasta zamierzają przeznaczyć ponad 
157,5 mln zł. Najwięcej, bo prawie 
79,5 mln zł na zadania drogowe. Ponad 
23 mln zł przeznaczonych ma zostać na rewi-
talizację. Z kolei ponad 16,7 mln zł na inwe-
stycje z zakresu gospodarki mieszkaniowej, 
a 11,3 mln zł na inwestycje oświatowe.  TK

Proces rewitalizacji Rudy Śląskiej odbywał się będzie pod czujnym okiem Komitetu! Od 27 sierpnia br., przez dwa tygodnie, można będzie zgłaszać kandy-
datury osób, które miałyby zostać członkami tego nowo powstałego zespołu. Komitet Rewitalizacji docelowo będzie pośredniczył w komunikacji między 
mieszkańcami a urzędnikami w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Będzie też pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą 
przy wdrażaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku”. 

Proces rewitalizacji się uspołecznia
– Powołanie Komitetu Rewitalizacji re-

guluje Ustawa o rewitalizacji z 2015 roku. 
Chodzi przede wszystkim o partycypację 
społeczną i aktywną współpracę różnych 
grup zainteresowań. Zależy nam na zaanga-
żowaniu osób, które reprezentowały będą 
opinie i potrzeby mieszkańców, docelowych 
odbiorców prac realizowanych w ramach 
Gminnego Programu Rewitalizacji – tłuma-
czy wiceprezydent Michał Pierończyk. 
– Rewitalizacja jest procesem długotrwa-
łym. Komitet, jako zespół opiniodawczo-do-
radczy, uczestniczyłby we wszystkich eta-
pach prowadzonych prac – dodaje.

Rudzki Komitet Rewitalizacji ma liczyć 
nie mniej niż 7 i nie więcej niż 21 członków 
reprezentujących trzy sektory: społeczny, 
gospodarczy i publiczny. Sektor społeczny 

reprezentować mają przedstawiciele miesz-
kańców, organizacji pozarządowych, wspól-
not mieszkaniowych, prywatnych właści-
cieli budynków mieszkalnych oraz użyt-
kowników wieczystych nieruchomości. 
Sektor gospodarczy obejmuje przedsiębior-
ców działających na obszarze rewitalizacji, 
właścicieli terenów inwestycyjnych oraz 
właścicieli zakładów pracy zatrudniających 
osoby z obszaru rewitalizacji, zaś sektor pu-
bliczny reprezentowany będzie przez przed-
stawicieli organów władzy publicznej. 
– Kandydat musi być osobą pełnoletnią. 
Zgłoszenie polega na wypełnieniu odpo-
wiedniego dla danego sektora formularza, 
w którym opisuje się m.in. doświadczenie 
kandydata w zakresie rewitalizacji oraz 
sposób kontaktowania się z reprezentowa-

nym środowiskiem. Przy zgłoszeniu koniecz-
ne jest też dostarczenie wymaganych za-
łączników np. rekomendacje lub listy popar-
cia – informuje Aleksandra Kruszewska, 
naczelnik Wydziału Rozwoju UM. 

Pierwsza kadencja Komitetu Rewitaliza-
cji trwała będzie 2 lata, kolejne – 3 lata. 
Bycie członkiem zespołu ma charakter spo-
łeczny, za udział w posiedzeniach i pracach 
Komitetu nie przysługują członkom wyna-
grodzenie, diety ani zwrot kosztów. 

Zgłoszenia drogą papierową należy do 
Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta 
(tel. 32 244-90-49) dostarczyć w terminie 
od 27 sierpnia do 7 września br. Od tego 
dnia specjalnie powołana komisja będzie 
miała dwa tygodnie na przeanalizowanie 
kandydatur i wybór członków. Szczegóły 

dotyczące składania kandydatur, powołania 
Komitetu i jego działalności można znaleźć 
na stronie www.rudaslaska.pl/rewitaliza-
cja.

Przypomnijmy, że Ruda Śląska chce zre-
witalizować 12 podobszarów miasta. Sta-
nowią one ponad 11 proc. powierzchni 
miasta i są zamieszkałe przez ponad 36 tys. 
osób (co stanowi około 30 proc. ludności 
Rudy Śląskiej). Dwa największe obszary 
obejmują północną część dzielnicy Ruda 
oraz centralną część Wirku wraz z Czarnym 
Lasem. Z innych wytyczonych przestrzeni 
wymienić należy: historyczną część Orze-
gowa, centralną część Goduli, Chebzie 
wraz z kolonią robotniczą Kaufhaus, zabyt-
kową część Nowego Bytomia, Starą Byko-
winę wraz z północną częścią Kochłowic 

i terenami poprzemysłowymi po kopalni 
Polska-Wirek, a także kolonię robotniczą 
Carl Emmanuel. Pozostałe miejsca to: Szyb 
Mikołaj wraz z najbliższym otoczeniem, 
teren położony w rejonie ul. 1 Maja, tereny 
poprzemysłowe w rejonie kopalni Pokój 
oraz okolice Muzeum PRL-u.

W Gminnym Programie Rewitalizacji 
znalazło się ponad 100 planowanych do 
2030 roku przedsięwzięć. Już teraz niektó-
re z nich są realizowane. Trwa m.in. rewita-
lizacja budynku dworca PKP w Chebziu na 
cele „Stacji Biblioteka”, rewitalizacja tzw. 
Florianki przy ul. Niedurnego 73, budowa 
Traktu Rudzkiego oraz adaptacja pomiesz-
czeń po byłym komisariacie policji na po-
trzeby Muzeum Miejskiego im. Maksymi-
liana Chroboka.  DR

Wykonawcę rudzkiego miasteczka ruchu drogowego 
udało się wyłonić dopiero w czwartym przetargu.
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Budynek Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej-Wirku jest już po termomodernizacji. Dzięki zakończonej inwestycji będzie cieplej, 
oszczędniej, bardziej komfortowo oraz ładniej. Termomodernizacja wspomnianej placówki kosztowała 4,3 mln zł. Do realizacji tego przedsięwzięcia władze Rudy Ślą-
skiej pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych. Przy szkole remontowany jest także kompleks boisk. Ma on być gotowy w pierwszej połowie września br. 

„Szesnastka” z nowymi inwestycjami
– Inwestycja w Szkole Podstawowej  

nr 16 była częścią projektu obejmującego 
w sumie 8 placówek oświatowych, na któ-
rych termomodernizację pozyskaliśmy dofi-
nansowanie unijne w wysokości ponad  
12,5 mln zł – tłumaczy prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Projekt objął również inwesty-
cje w Szkole Podstawowej nr 13, Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, Zespole 
Szkół Specjalnych nr 4, a także w Miejskich 
Przedszkolach nr 25, 30, 31, 43. Całkowity 
koszt projektu to 16,3 mln zł – dodaje. 

Termomodernizacja Szkoły Podstawo-
wej nr 16, czyli budynku dawnego Gimna-
zjum nr 7, została zakończona w zaplano- Na 77 rudzkich placówek oświatowych  

termomodernizację przeprowadzono w 56 budynkach.

wanym terminie. Placówka ma docieplone 
ściany oraz stropy ostatniej kondygnacji, 
wymienione poszycia dachu, instalację 
c.o., stolarkę drzwiową i okienną. Na dachu 
budynku wykonano instalację fotowolta-
iczną, złożoną ze 100 paneli, a oprawy 
oświetleniowe zostały wymienione na 
energooszczędne typu LED.

Zdecydowana większość rudzkich szkół 
jest już po termomodernizacji. – Na 77 pla-
cówek oświatowych, które funkcjonowały 
w mieście przed ubiegłoroczną reformą 
oświaty, takie inwestycje przeprowadzono 
już w 56, a trzy budynki, które powstały 
w latach 90. XX wieku, ich nie wymagają 

– podkreśla odpowiedzialna za oświatę wi-
ceprezydent Anna Krzysteczko. 

Przypomnijmy, że całkowity budżet in-
westycji oświatowych w tym roku to pra-
wie 11,5 mln zł. Z tej puli pieniędzy ukoń-
czono między innymi termomodernizację 
Szkoły Podstawowej nr 16, 14 i 13, a także 
Miejskiego Przedszkola nr 28. Kończona 
jest także termomodernizacja Miejskiego 
Przedszkola nr 18, której z winy wykonaw-
cy nie udało się zakończyć w ubiegłym ro-
ku. Docieplane są tam ściany zewnętrzne, 
fundamentowe i piwniczne oraz wymienia-
ne drzwi zewnętrzne i instalacja centralne-
go ogrzewania. 

Poza tym przy trzech placówkach reali-
zowane są generalne remonty kompleksów 
boisk. Jedno z nich będzie zlokalizowane 
przy oddanej właśnie po termomoderniza-
cji Szkole Podstawowej nr 16, gdzie czę-
ściowo nastąpiła zmiana lokalizacji boisk 
z uwagi na planowaną od wielu lat optyma-
lizację zagospodarowania terenu szkoły. 

– Teren zajmowany przez szkołę był zbyt 
duży w stosunku do potrzeb i możliwości fi-
nansowych placówki pod kątem bieżącego 
utrzymania – tłumaczy wiceprezydent Mi-
chał Pierończyk. – Dlatego dokonano po-
działu geodezyjnego terenu, zaprojektowa-
no częściowo nowe ogrodzenie szkoły, dzięki 
czemu cały teren placówki będzie zamknięty 
zgodnie z przepisami. Pozostała cześć tere-

nu będzie w dyspozycji miasta i według 
wstępnej koncepcji może zostać przeznaczo-
na np. na budowę zespołu garaży – mówi. 

W rejonie Szkoły Podstawowej nr 16 od 
kilku lat nie prowadzi się już eksploatacji 
górniczej. Stąd też decyzja o modernizacji 
tego miejsca. Prace budowlane rozpoczęły 
się w ostatnim tygodniu maja, a zakończe-
nie inwestycji planowane jest w pierwszej 
połowie września tego roku. Kompleks 
przy ul. Obrońców Westerplatte kosztował 
będzie ponad 1,1 mln zł. W ramach inwe-

stycji 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. Zmodernizowa-
ny zostanie też plac apelowy, powstaną 
ławki, piłkochwyty, stojaki na rowery, 
a strefa wejścia w centralnej części budyn-
ku będzie podświetlona. 

Pozostałe kompleksy remontowanych 
boisk są znajdują się przy SP nr 3 (ul. Nor-
wida) oraz SP nr 13 (ul. ks. Niedzieli).  AS

Szkoła Podstawowa nr 16 już po termomodernizacji.

Pozostałości po koksowni mają stać się częścią ścieżki dydaktycznej.

Ponad milion złotych więcej dołoży Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kosztów rewitalizacji terenów po byłej koksowni  
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie. Dofinansowanie wzrośnie z 17 do 18 mln zł. Całość inwestycji ma kosztować ok. 21,2 mln zł, czyli o ok. 1,3 mln zł więcej niż 
zakładał początkowy kosztorys. Zmiana wartości przedsięwzięcia ma związek z aktualną sytuacją na rynku budowlanym, na którym w ostatnim czasie wzrosły 
ceny usług i materiałów. Aktualnie toczy się procedura przetargowa, mająca na celu wyłonienie wykonawcy, który zaprojektuje i zrealizuje przedsięwzięcie. 

Więcej środków na koksownię
Inwestycja zrealizowana zostanie w syste-
mie „zaprojektuj – wybuduj”. Oznacza to, 
że wyłoniony w przetargu wykonawca za-
równo opracuje dokumentację projektową, 
jak i zrealizuje całość inwestycji. – Proce-
durę przetargową chcielibyśmy zakończyć 
jesienią tego roku. Inwestycja ma być go-
towa w 2021 roku – zdradza Łukasz 
Urbańczyk, miejski konserwator zabyt-
ków.

W ramach przedsięwzięcia do życia 
przywróconych zostanie prawie 5 ha  
zdegradowanego terenu po byłej koksowni 
w Orzegowie. Najważniejszą częścią in-
westycji będzie zneutralizowanie niebez-
piecznych związków, które zalegają nie 
tylko w gruncie, ale i w wodach podziem-
nych. W dalszej kolejności uporządkowa-
na zostanie dzika roślinność. Na całym 
obszarze utworzone zostaną alejki z latar-
niami, pojawią się także ławki i inne obiek-
ty małej architektury. Wybudowany zosta-
nie również parking dla samochodów.

Istotną częścią przedsięwzięcia będzie  
zabezpieczenie ruin budowli po byłej 
koksowni. – Planujemy utworzyć ścieżkę 
dydaktyczną, która obejmowałaby pozo-
stałości po dawnym zakładzie oraz teren, 
na którym się znajdował. Byłyby tam in-
formacje o historii tego miejsca i funk-
cjonowaniu koksowni – mówi Łukasz 
Urbańczyk.

Historia koksowni Orzegów, która 
pierwotnie nazywała się „Gotthard”, się-
ga 1900 r., kiedy rozpoczęły się pierwsze 
prace przy jej budowie. W 1903 r. po-
wstała pierwsza 35-komorowa bateria 
pieców koksowniczych. W 1908 r. funk-
cjonowały już trzy baterie pieców oraz 
pięć kotłów. Węgiel do koksowni spro-
wadzano z pobliskiej kopalni Karol. Pod 
koniec II wojny światowej zakład został 
poważnie zniszczony. Pierwszy remont 
przeprowadzono już w latach 1947-1949, 
kolejne w następnych latach. Zakład 
swoją działalność zakończył ostatecznie 

w 1976 r. Koksownia Orzegów reprezen-
tuje ostatni i najstarszy tego typu zakład 
na terenie Polski. Do dziś zachował się 
budynek wieży węglowej, fragment cią-

gu komór pierwszej baterii koksowniczej 
wraz z odcinkiem drogi dojazdowej oraz 
zbiornik smoły.  

 DR

– Wniosek o dofinansowanie inwestycji 
do Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej złożyliśmy 
w czerwcu ubiegłego roku, zaś pierwszy 
przetarg zorganizowany został w kwietniu 
tego roku. Nie został on rozstrzygnięty 
z uwagi na to, że oferty przekraczały środ-
ki, jakie miasto zamierzało przeznaczyć na 
ten cel. Drugi przetarg przyniósł podobny 
rezultat – tłumaczy prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Rynek jest dynamiczny, wzra-
stają ceny materiałów budowlanych, bra-
kuje pracowników. Od oszacowania war-
tości projektu minął rok, dlatego postano-
wiliśmy dostosować się do zmiennych za-
sad rynku i wystąpić do NFOŚiGW 
o zwiększenie dofinansowania. Z Unii Eu-
ropejskiej otrzymamy dodatkowo ponad  
1 mln zł – dodaje. Środki zewnętrzne po-
chodzą z Programu Infrastruktura i Środo-
wisko na lata 2014-2020.

Aktualnie trwa procedura przetargowa 
mająca na celu wyłonienie wykonawcy. 
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REKLAMA

| POLECAMY
Doktor Nikt  
Marzenia na miarę

Młodziutki, pełen naiwnej wiary, że „jakoś to 
będzie”, Nikos Sikloglou zdecydował się opuścić 
niewielką wioskę, leżącą u stóp Olimpu, i rozpo-
cząć podróż, aby odmienić swoje życie. Mając 
w kieszeni niecałe 250 dolarów, świadectwo sła-
bo zdanej matury oraz lichy bagaż doświadczeń 
z kilku nieudanych prób dostania się na medycynę 
w Atenach, ruszył w świat, żeby spełnić dziecięce 
marzenie: zostać lekarzem. Nie znając żadnego 

obcego języka, zamierzał polecieć do RPA, aby tam poznać światowej sławy kar-
diochirurga Christi ana Bernarda, człowieka, który dokonał pierwszego na świe-
cie udanego przeszczepu serca. Liczył, że pod jego okiem nauczy się medycyny.

 Traf chciał, że ze wszystkich ambasad, które odwiedził w Atenach, tylko 
placówka USA zdecydowała się wydać mu wizę. A kilka dni później, tylko cu-
dem, urzędnik imigracyjny na lotnisku w Nowym Jorku nie zawrócił go od razu 
z powrotem do Grecji. Tak zaczęła się seria niesamowitych przygód, w efekcie 
których biedny jak mysz kościelna bohater (i zarazem autor tej książki) studio-
wał medycynę jednocześnie w USA i we Włoszech, a później przyczynił się do 
odkrycia sposobu izolacji neocytów, co zrewolucjonizowało leczenie talasemii.
www.olszanowska.pl 

Magdalena Niedźwiedzka 
Bona. Zmierzch Jagiellonów

Pierwsza z cyklu biografi cznych powieści Mag-
daleny Niedźwiedzkiej „Zmierzch Jagiellonów”. 

 Polityka i spisek, wojny, krew i bezwzględność, 
zmieniają ludzi w besti e, które w renesansowych 
stolicach Europy przeistaczają się w wielkich hu-
manistów, mecenasów sztuki i obrońców wiary. 
Oto ludzie targani namiętnościami, nieufni, po-
grążający się w obsesjach i samotni: król Polski 
Zygmunt I Stary, wielki mistrz krzyżacki Albrecht 

Hohenzollern, Anna – księżna mazowiecka – oraz inne wybitne osobistości 
pierwszej połowy XVI wieku, a wśród nich przede wszystkim Bona Sforza – kró-
lowa Polski i wielka księżna litewska. Życie nauczyło ją skrywania uczuć. Już 
jako dziecko była świadkiem zdrady, śmierci, okrucieństwa i bezwzględności. 
Zrozumiała, że ludzie to wyłącznie zabawki w rękach nielicznych i że nikt, nawet 
własna rodzina, nie jest gwarancją bezpieczeństwa, zapewnia je jedynie status 
społeczny i bogactwo. Bała się kochać, ponieważ miłość oznaczała tylko ból. 
www.olszanowska.pl.

Dokąd zmierzają i czego pragną?
 

Zuzia
córka Agnieszki i Grzegorza
ur. 6.08. (3600 g i 53 cm)

Gabriel Łabędzki
syn Magdaleny i Dariusza
ur. 2.08. (3570 g i 55 cm)

Franciszek Cimała
syn Agnieszki i Marcina

ur. 7.08. (3910 g i 56 cm)

Bartek Rosa
syn Żanety i Adama

ur. 3.08. (4160 g i 58 cm)

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 20.08.2018 r. do 
dnia 10.09.2018 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 Mia-
sta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy 
Wireckiej, zapisanych na karcie mapy 4, obręb Kochłowice, oznaczo-
nych numerami geodezyjnymi jak niżej, które zostaną oddane w dro-
dze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 
lat 

z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego: 

2128/32 o powierzchni 750 m• 2, KW GL1S/00011360/9, 
cena nieruchomości (nett o) wynosi 118.000,00 zł,

2129/32 o powierzchni 750 m• 2, KW GL1S/00011360/9, 
cena nieruchomości (nett o) wynosi 118.000,00 zł,

2130/32 o powierzchni 676 m• 2, KW GL1S/00011360/9, 
cena nieruchomości (nett o) wynosi 107.000,00 zł,

2131/32 o powierzchni 671 m• 2, KW GL1S/00011360/9, 
cena nieruchomości (nett o) wynosi 106.000,00 zł.

 PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda 
Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu 
nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Doroszewskiego, 
która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem 
pod istniejący ogródek przydomowy, ul. Akacjowa, która zostanie 
oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek przydomowy, ul. Jesionowa, która zostanie oddana w dzier-
żawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydo-
mowy, ul. Lipińska, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat 
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Jesionowa, 
która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem 
pod istniejący ogródek przydomowy, ul. Stara, która zostanie oddana 
w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące garaże bla-
szane, ul. Bytomska, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat 
z przeznaczeniem na cele składowo-magazynowe, ul. Borowa, która 
zostanie oddana w dzierżawę i najem na okres 3 lat z przeznaczeniem 
pod istniejący ogródek rekreacyjny i grunt pod obiektem budowla-
nym, ul. Halembska, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 
lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Młyńska, 
która zostanie oddana w dzierżawę i najem na okres 3 lat z przezna-
czeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne i garaż blaszany, ul. Ha-
lembska, która zostanie oddana w dzierżawę i najem na okres 3 lat 
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki przydomowe i garaż blasza-
ny, ul. Podlaska, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat 
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki przydomowe, ul. Asnyka, ul. 
Ks. P. Skargi, ul. Kochłowicka, ul. Rybnicka, ul. Józefa Poniatowskiego, 
która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem 
pod istniejące uprawy rolne, ul. Sokolskiej, która zostanie oddana 
w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki 
rekreacyjne, ul. Świętojańska, która zostanie oddana w dzierżawę na 
okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy, ul. 
Racławickiej, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przezna-
czeniem po istniejący pawilon handlowy. 

Alicja Hadryś
córka Eweliny i Mariusza

ur. 12.08 (3640 kg, 55 cm)

Zofi a Grzegorzyca
córka Agnieszki i Krzysztofa
ur. 22.07. (1920 g i 46 cm)

Borys Nowicki
syn Małgorzaty i Kamila

ur. 8.08. (3360 g i 54 cm)

Alicja Bisiadzińska
córka Sandry i Rafała

ur. 9.08. (4230 g i 57 cm)

Lilianna Sikora
córka Agnieszki i Marcina
ur. 8.08. (2600 g i 52 cm)

syn Kempski
syn Magdaleny i Łukasza

ur. 11.08. (3450 g i 51 cm)

Oliwia Szawraniec
córka Anety i Arkadiusza
ur. 11.08. (3150 i 53 cm)

Lena Wieczorek
córka Patrycji i Sebastiana
ur. 10.08. (3360 g i 57 cm)

Emilia Franczak
córka Joanny i Marcina

ur. 11.08. (3400 g i 55 cm)

Maja Konieczka
córka Sylwii i Patryka

ur. 8.08. (2760 g i 52 cm)

Elizabeth Tasker 
Fabryka planet. 
Planety pozasłoneczne 
i poszukiwanie drugiej 
Ziemi

Zapomnij o rakietach na Marsa! – przyszło-
ścią badań kosmosu są poszukiwania planet 
pozasłonecznych!

 Jeszcze dwadzieścia lat temu planetami 
poza Układem Słonecznym zajmowała się wy-
łącznie fantastyka. Od czasu słynnego, pierw-
szego odkrycia dokonanego przez Aleksandra 
Wolszczana poszukiwanie i badanie egzopla-

net to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin astronomii. 
 Nowo odkryte światy są bardziej niezwykłe od wszystkiego, co wyobrażali 

sobie pisarze. Istnieją planety większe od Jowisza, na których rok trwa krócej niż 
tydzień, na innych niebo rozświetlają dwa słońca, a jeszcze inne samotnie prze-
mierzają kosmos. Są też planety z diamentowymi płaszczami, światy wielkości 
Ziemi podzielone na dwie półkule wiecznego dnia i wiecznej nocy, planety po-
kryte globalnymi oceanami i takie, na których przelewają się morza wulkanicz-
nej lawy. Odkrycie tej różnorodności to dopiero początek. Na zbadanie czeka 
jeszcze cała galaktyka różnych możliwości. Trudno nie zadać sobie pytania, czy 
wśród tak wielu światów, nie istnieje gdzieś druga Ziemia.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna 
Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), 
tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka Lewko, 
tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 
248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor 
techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 
8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@
wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl  | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych 

w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy 
ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje
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PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) 
wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się 

w rudzie Śląskiej w rejonie ulicy katowickiej, która 
zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod 

istniejące ogródki rekreacyjne. 

WyCIąG Z OGŁOSZENIA O PrZEtArGu

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych 

w rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej 
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczone-
go są: 

– udział Gminy Miasta ruda Śląska wynoszący 2/4 części w prawie 
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nu-
merem geodezyjnym 3554/54 o pow. 351 m2 obręb Nowy Bytom km. 1, 
kW Gl1S/00035446/0, (działy III i IV księgi są wolne od wpisów),

– niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu Pań-
stwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta ruda Śląska do dnia 
5.12.2089 r., oznaczona numerem geodezyjnym 3553/54 o powierzchni 
364 m2, obręb Nowy Bytom km. 1, kW Gl1S/00012341/7 (działy III i IV 
księgi są wolne od wpisów), 

położone w rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej  
– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta ruda Śląska nieruchomości stanowią tereny zabudo-
wy usługowej (symbol planu 24u).

3. Nieruchomości są niezabudowane, położone w sąsiedztwie za-
budowy usługowej, posiadają regularny kształt, są zagospodarowane 
jako droga dojazdowa wyłącznie do nieruchomości zainwestowanych 
obiektami usługowymi w związku z czym ich sprzedaż nastąpi w drodze 
ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojaz-
dową – co poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyle-
głych. Z uwagi na powyższe do uczestnictwa w przetargu będą upraw-
nieni właściciele/wieczyści użytkownicy działek nr: 2784/54 , 2785/54, 
3555/54, 3552/54, 3556/54 . 

dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ul. Żelaznej jest zapew-
niony bezpośrednio z tej ulicy lub poprzez wewnętrzną gminną drogę 
zlokalizowaną na działce nr 2609/54, stanowiącą przedłużenie ww. dro-
gi publicznej. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym to-
kiem postępowania do Wydziału dróg i Mostów urzędu Miasta ruda 
Śląska.

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 38.000,00 zł. 
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny poda-

tek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2018 r. o godz. 10.00 w sali 

213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które za-

poznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogło-
szeń w budynku urzędu Miasta ruda Śląska i na portalu miejskim www.
rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 18.09.2018 r. dokonają 
wpłaty wadium w wysokości 1.900,00 zł przelewem na konto lub w ka-
sie urzędu i złożą zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, a komisji Prze-
targowej przed otwarciem przetargu przedłożą wymagane dokumenty 
i oświadczenia.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny.

 Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu 

Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu 
nieruchomości gruntowej znajdującej się w rudzie 
Śląskiej w rejonie ulicy katowickiej, która zostanie 

oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek rekreacyjny. 
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 Sprzedam 3 pokoje Westerplatt e, 2 pokoje 
Brzechwy, kawalerka Gilów 793-017-323,  www.
lokator.nieruchomosci.pl.

 Do wynajęcia lokal z klimatyzacją w cen-
trum Nowego Bytomia, 44 m2. Tel. 668-845-
818.

  NIERUCHOMOŚCI GABRIEL 
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych  

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

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

Pomagamy uzyskać kredyt. Tel. 691-523- 055.

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

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

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

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

 Ruda, dwupokojowe, 47 m2, 93 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

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

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

 Sprzedam M-3, 47,51 m2, I p., z gruntem + wy-
posażenie – Nowy Bytom, Chorzowska. Tel. 796-
609-898.

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

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

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

 Biura, gabinety lekarskie. Lokale do wynajęcia 
po remoncie, aranżacja pomieszczeń według po-
trzeb. Powierzchnie od 16 m2 do 150 m2. Instalacje 
centralnego ogrzewania, telefoniczne, internet 
światłowody. Centrum Goduli, naprzeciw Biedron-
ki. Przystanki autobusowe, tramwaj. Karola Goduli 
24. Tel. 603-179-748.

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 

USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. 

Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. 
Drobne usługi budowlane. 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.

 Malowanie, tapetowanie, 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. 601-292-
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, natych-
miastowa decyzja, błyskawiczna wypłata, tel. 32 
348-61-68, 504-819-404. Pośrednik CDF S.C. Firmy 
MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

 Przeprowadzki tanio, dojazd grati s. Tel. 605-
109-517.

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

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

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

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

 Masz problem z otrzymaniem kredytu? Poma-
gamy skutecznie w uzyskaniu: kredytów gotówko-
wych, konsolidacyjnych, hipotecznych kredytów 
dla klientów po złej historii bankowej, z brudnymi 
bazami kredytów dla klientów z brakiem zdolności 
kredytowej. Zadzwoń: tel. 603-279-202.

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. 
Tel. 737-593-999.

USŁUGI POGRZEBOWE

 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrze-
bowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 
27, tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.

NIERUCHOMOŚCI
 

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

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

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

KUPIMY RÓWNIEŻ AKCJE HUTY POKÓJ

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

WIELKI KIERMASZ ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH 
I PAPIERNICZYCH

WYPRAWKA SZKOLNA NA DOBRY START 
RUDA ŚLĄSKA – HALEMBA

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

DUŻY WYBÓR NISKIE CENY ORYGINALNY TOWAR 
RENOMOWANYCH FIRM 

ZAPRASZAMY

samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzo-
nych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 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.

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

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

PRACA
 Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pra-

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

 Firma z Rudy Śląskiej zatrudni ambitne osoby 
chcące podjąć pracę w prężnie rozwijającym się 
zakładzie produkcyjnym na stanowisku pracownik 
produkcji i magazynu. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy klau-
dia.gajek@maxi.bytom.pl, tel. 604-057-310.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 509-737-782.

 Zatrudnię do prac dorywczych, pracownika go-
spodarczego – murarza, Wirek. Tel. 692-765-153.

 Kucharzy, pomoce kuchenne, bufetowe zatrud-
nię na dogodnych warunkach (umowa o pracę). 
Tel. 668-447-128 lub marta.akademiasmaku@
onet.pl.

 Emeryta górniczego do prac gospodarczych 
przy nieruchomości zatrudnię. Wymagania Prawo 
jazdy kat.B Sprawność fi zyczna. Tel. 603-179-748.

 Zatrudnię mężczyznę do pracy fi zycznej w 
ogrodnictwie. Tel. 691-911-683.

 Zatrudnię pracowników do tworzenia metalo-
wych ogrodzeń. Konieczność obsługi szlifi erki 
kątowej. Mogą być emeryci i renciści. Miejsce pra-
cy Zabrze-Pawłów. Tel. 514-932-896.

 Firma zatrudni osoby chętne do pracy w re-
stauracji. Praca w systemie zmianowym. Tel. 502-
845-327.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

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

 Sprzedam przyczepę kampingową N126. Stan 
dobry , przedsionek , zarejestrowana , na turystykę 
lub działkę. Tel. 603-981-005.

Ruda Śląska-Halemba, ul. Miodowa 6.

Niezależnie od tego, czy otwierasz sklep, organizujesz 
wesele, przyjęcie i chcesz zachwycić swoich gości 

niepowtarzalną dekoracją, zadzwoń do nas lub wyślij 
wiadomość e-mail. Przygotujemy niezwykłą oprawę 

balonową, którą zapamiętasz na długi czas. 
Zapraszamy również do odwiedzenia naszego sklepu. 

Zachęcamy 
do skorzystania 
z naszych usług

www.facebook.com/Sklep.Balanga
www.dekoracjebalonowe-balanga.pl

Dekoracje balonowe• 
Bukiety i kwiaty balonowe• 
Postacie z balonów• 
Balony z helem• 
Bramy balonowe• 
Girlandy• 
Balony z LED• 
Balony cyfry• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

DEKORACJE BALONOWE

Tel. 790-541-222

Oczywiście to nie wszystko co mamy
Wam do zaoferowania. Jednym 
słowem... BALONOWY ZAWRÓT GŁOWY!

Niezależnie od tego, czy otwierasz sklep, organizujesz 
wesele, przyjęcie i chcesz zachwycić swoich gości 

niepowtarzalną dekoracją, zadzwoń do nas lub wyślij 
wiadomość e-mail. Przygotujemy niezwykłą oprawę 

balonową, którą zapamiętasz na długi czas. 
Zapraszamy również do odwiedzenia naszego sklepu. 

www.dekoracjebalonowe-balanga.pl Tel. 790-541-222

słowem... BALONOWY ZAWRÓT GŁOWY!

NOWOŚĆ!!!
ANIMACJE 
DLA DZIECI

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, 
wykazu części  nieruchomości  gruntowej (gruntu), która 

przydzielona zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie 
umów najmu zawartych na czas oznaczony do 3 lat, położonych 

przy ul. Magazynowej 14, Chorzowskiej 2B oraz Pokoju 4A.

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

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

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

Tel. 32 700-70-78
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KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Podnoszenie ciężarów

Ciężar na medal
Klaudia Nowak zdobyła wicemi-

strzostwo Europy w wyciskaniu sztan-
gi leżąc stylem klasycznym. Z wyni-
kiem 85 kg w kategorii wagowej do  
63 kg w juniorach do 23 lat rudzianka 
zakończyła rywalizację na mistrzo-
stwach Europy. Zawody odbyły  
się w Bordeaux we Francji. 

– Na pierwszym podejściu zaliczy-
łam 80 kg, a na drugim 85 kg, które 
wystarczyło, aby zdobyć srebrny me-
dal. Atakowałam też 92,5 kg na złoty 
medal, jednak nie udało się i przegra-
łam z Chorwatką – komentowała Klau-
dia Nowak, wicemistrzyni z Bordeaux. 
– Jestem jednak zadowolona ze startu, 
bo niedawno wróciłam z wakacji, więc 

Piłkarze Slavii powrócili. Znowu grają 
w IV lidze. To ważny moment dla rudzkie-
go klubu, ponieważ dokładnie po 14 latach 
gry w IV lidze  w czerwcu 2017 roku jego 
zawodnicy zostali zdegradowani do ligi 
okręgowej. Jednak po rocznej przerwie 
w sobotę (12.08) zawodnicy Slavii roze-
grali mecz ponownie w IV lidze. Przeciw-
nikiem rudzian w tym meczu była drużyna 
Szombierki Bytom. Spotkanie z wymaga-
jącym przeciwnikiem zakończyło się remi-
sem 0:0. Z kolei w środę (15.08) Slavia 
zmierzyła się z Unią Kosztowy z Mysło-
wic, z którą także zremisowała 0:0. 

Sobotnia kolejka przyniosła rudzianom 
jeden punkt. Jednak to nie dało im satys-
fakcji, bo liczyli, że na Sosinki przywiozą 
trzy punkty. Jednak wola walki wypraco-
wana w ciągu całego roku sprawiła, że ru-
dzianie nie pozwolili pokonać się przeciw-
nikom. Z kolei podczas środowego meczu, 
który po raz pierwszy w tym sezonie za-
wodnicy Slavii rozegrali na własnym bo-
isku, także nie dali się pokonać i zremiso-
wali z zawodnikami Unii Kosztowy. Walka 
była zacięta. Na początku gry Slavia odda-

Piłka nożna 

Powrót Slavii

Rudzianka została wicemistrzynią Europy. 

moja forma była słaba i na treningach 
też nie szło mi dobrze. Dlatego  start 
jak najbardziej uważam za udany. 
Szkoda tylko tego ostatniego podejścia 
na 92,5 kg, ponieważ został niedosyt. 
Jednak to daje mi motywację, żeby od-
bić się na mistrzostwach  świata, które 
odbędą się w maju w Japonii. Przy 
okazji gratuluję także innym zawodni-
kom z mojego klubu UKS Pover Kuź-
nik, którzy całkiem nieźle wypadli – do-
dała. 

Warto dodać, że podczas mistrzostw 
Europy we Francji dobrą formą wyka-
zał się też inny zawodnik z Rudy Ślą-
skiej – Adam Łaskawski, który zakoń-
czył rywalizację na czwartym miejscu. 

Piłka nożna 

Sukces młodego szachisty

Z kolejnego sukcesu może cieszyć się 
jedenastoletni Jakub Herwy. Młody ru-
dzianin zajął 4. miejsce w szachach bły-
skawicznych i  9. miejsce w szachach 

Jakub Herwy wykazał się dobrą formą podczas zawodów we Wrocławiu. 

szybkich podczas Mistrzostw Polski Ju-
niorów i Młodzików, które odbyły się 
w Hali Stulecia we Wrocławiu w dniach od 
9 do 12 sierpnia. 

– W mistrzostwach szybkich szachów 
(15 minut plus 10 sekund na zawodnika) 
Kuba startował z numerem 20 i ostatecznie 
zajął dziewiąte miejsce z wynikiem 7,5/11 
rund wśród dziesięciu nagrodzonych na 
132 zawodników, zyskując przy tym 28 
punktów do rankingu fide. Jeden punkt 
dzielił Jakuba od podium – opisuje Joanna 
Herwy, mama zawodnika. 

Z kolei w  mistrzostwach  szachów bły-
skawicznych (3 minuty plus 2 sekundy na 
zawodnika) Kuba startował z numerem  
18 i zajął bardzo wysokie, czwarte miejsce 
na 121 zawodników, zyskując 83 punkty 
do rankingu fide. Jednak, aby być na po-
dium, zabrakło mu jednego punktu. W su-
mie rudzianin zdobył 9,5pkt/13 rund. – To 
dla Jakuba kolejny sukces i wyróżnienie, 
z czego niezwykle się cieszy i już przygoto-
wuje się do zawodów, które odbędą się je-
sienią – podsumowuje Joanna Herwy. 

Szombierki Bytom 0:0 Slavia Ruda Śląska
slavia ruda Śląska: strąk-ostrowski, 

szpoton, wawrzyn, korzeniowski-Met, 
wujec, d. skorupa (stachoń),  

strzempek (noga), rejmanowski  
(Puschhaus)-kot (k. skorupa). 

Trener: J. zajdel.

Piłkarze Slavii grają znowu w IV lidze. 

ła strzał na bramkę, jednak obrońca pora-
dził sobie z próbą Korzeniowskiego. Póź-
niej w 20. minucie Małkowski uderzył 
z bliska tuż przy słupku, ale Strąk nie dał 
się zaskoczyć przeciwnikowi. Po 30 minu-
tach gry bramkarz rudzian ponownie oka-
zał się sprytniejszy od Małkowskiego. 
W 44. minucie na boisko powrócił Kamil 
Moritz i gdy otrzymał piłkę 7 metrów od 
bramki rywala, jego uderzenie zostało 
obronione przez bramkarza przyjezdnych. 
Druga połowa spotkania była równie emo-
cjonująca co pierwsza i rozpoczęła się po-
nownie od ataków Unii, z których jednak 
nic nie wyniknęło. Dopiero w 70. minucie 
dwóch zawodników Unii Kosztowy, znala-
zło się przed Strąkiem, jednak nie osiągnęli 
oni zamierzonego efektu. W 75. minucie 
po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Wujec 
przedłużył piłkę głową, jednak ta wylądo-
wała na słupku. I tak aż do końca spotkania 
trwała wyrównana walka, lecz  żadnej 
z drużyn nie udało się wypracować sytuacji 
strzeleckiej i pokonać przeciwnika. 

Slavia Ruda Śląska 0:0 Unia Kosztowy
slavia ruda Śląska: strąk-ostrowski, 

wawrzyn, szpoton, Met, skorupa  
(od 62 min. stachoń), wujec,  

rejmanowski (od 90 min. Puschhaus),  
Moritz, korzeniowski, kot  
(od 80 min. strzempek).  

Trener J. zajdel.

Pływanie

Przepłynęła Wisłę
Dobra wiadomość dotarła do nas 

znad Wisły. Genowefa Drużyńska  
przepłynęła Wisłę wpław. Podczas ak-
cji „Przepłyń Wisłę w Toruniu”, która 
odbyła się w środę (15.08) w ramach 
Festiwalu Wisły, 67-letnia rudzianka 
dowiodła, że spełniać swoje marzenia 
można w każdym wieku. 

– To był mój jeden z najszczęśliw-
szych startów do tej pory. Zdobyłam 
kawałek nieba na ziemi. Jestem z tego 
dumna i  bardzo szczęśliwa. Dziękuję 
też kapitanowi, który bardzo mi po-
mógł. Długo pracowałam, żeby speł-
nić to marzenie – powiedziała Geno-
wefa Drużyńska, pływaczka-amator-
ka. – To była wielka walka, ryzyko, ale 
niczego nie żałuję. Teraz kolejna przy-
goda i kolejne spełnione marzenie jest 
już za mną. Staram się czerpać z życia 
wszystko, co się da i robić swoje, wte-
dy czuję się naprawdę szczęśliwa 
– dodała. 

Akcję „Przepłyń Wisłę w Toruniu” 
przygotowały toruńskie morsy. Pływacy, 
którzy chcieli przepłynąć rzekę wpław, 
spotkali się na lewym brzegu Wisły. Mor-
sy przeprowadziły dla nich krótkie szkole-

nie i wytłumaczyły, jak dopłynąć do po-
mostów. Pływakom towarzyszyły łodzie 
ratownicze WOPR. Warto dodać, że Ge-
nowefa Drużyńska na co dzień trenuje na 
basenie przy ul. Chryzantem w Rudzie. 

Genowefa Drużyńska to pływaczka amatorka, która przepłynęła Wisłę. 

zaPasy 

Powalczą w Brazylii
Dwoje rudzian – Natalia Strzałka  

z ZKS-u Slavia Ruda Śląska oraz Alek-
sander Wojtachnio z Pogoni Ruda Śląska, 
pojadą na Akademickie Mistrzostwa 
Świata  w Zapasach.  Już we wrześniu 
młodzi zawodnicy, którzy zostali powoła-
ni do reprezentacji Polski,  powalczą 
w Brazylii o najwyższe stopnie podium.  
– To ogromne osiągnięcie i wyróżnienie 
dla zawodnika. W zeszłym roku Olek Woj-
tachnio był piąty na tych mistrzostwach. 
W tym roku mamy nadzieję, że osiągnie 

jeszcze lepszy wynik. Już 22 sierpnia za-
wodnicy wyjeżdżają na zgrupowanie do 
Władysławowa, a potem już prosto do 
Brazylii – komentował Jan Walkowiak, 
trener Pogoni Ruda Śląska. – Jako trener 
liczę na podium dla mojego zawodnika, 
ale wszystko zależy od szczęścia i wyloso-
wania przeciwników – dodał. 

Zawodnicy wyjadą z Polski 1 września 
a powrócą dopiero 11. Swoje siły spraw-
dzą w miejscowości Goiania, gdzie zmie-
rzą się z przeciwnikami z całego świata. 
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RUDA ŚLĄSKA (RUDA)
UL. MATEJKI 14

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

RUDA ŚLĄSKA (WIREK)
UL. 1 MAJA 194

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

RUDA ŚLĄSKA (HALEMBA)
UL. PIOTRA SKARGI 114A

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