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Nowy plan 
na trasę N-S

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

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!

W ofercie również: LECZENIE LASEREM

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 
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

IMPLANTY ZĘBOWE
SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

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

ZABIEGI W NARKOZIE
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W pogodne dni w sali odbywają się 
zajęcia według planu. Problem 

pojawia się, gdy intensywnie 
pada deszcz.
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REMONTY

Czekając na remont dachuPrzeciekający dach sali 
gimnastycznej to problem,  
z którym od kilku lat boryka  
się Szkoła Podstawowa  
nr 16. Choć w pogodne 
i bezdeszczowe dni zajęcia w niej 
odbywają się normalnie, a sam 
obiekt nie zagraża bezpieczeństwu 
uczniów, to sytuacja pogarsza 
się w przypadku intensywnych 
opadów deszczu. Tak było m.in. 
podczas załamania pogody na 
początku lutego, kiedy to sala 
została wyłączona z użytku 
i konieczne było rozłożenie wiader 
oraz materacy, by woda nie 
dostała się na parkiet. Dyrekcja 
szkoły kilka razy zgłaszała problem 
władzom miasta, które tłumaczą, 
że najpierw planowały wykonać 
remont wraz z montażem paneli 
słonecznych, ale okazało się, że 
trzeba przeprowadzić ponowną 
ekspertyzę.

Gdzie dalej ,,pobiegnie” trasa N-S?
INWESTYCJE

– W  dniu 04.02.2020 r. wystąpiły obfite 
opady deszczu, co spowodowało większe 
przecieki dachu w sali gimnastycznej. Z te-
go powodu podjęłam decyzję o wyłączeniu 
sali gimnastycznej z zajęć w czasie wystę-
powania opadów deszczu. W tym czasie 
zajęcia sportowe klas I-III odbywają się na 
korytarzu szkoły w zaaranżowanej na ten 
cel przestrzeni. Informuję również, że or-
gany kontrolne nie wydały dotychczas żad-
nych zaleceń lub decyzji administracyj-
nych dotyczących infrastruktury Szkoły 
Podstawowej nr 16 – wyjaśnia Anna Sek-
ta, dyrektor SP nr 16. – Corocznie odbywa-
ją się techniczne przeglądy budynku szkoły 
i w protokołach z tych przeglądów nigdy 
nie stwierdzono, by w szkole występowały 
warunki zagrażające bezpieczeństwu i hi-
gienie pracy uczniów – dodaje.

Dyrektor SP nr 16 twierdzi także, że 
stan sali nie zagraża bezpieczeństwu 
uczniów, bo do przeciekania dachu docho-
dzi na obrzeżach pomieszczenia. Nato-
miast sama konstrukcja nie została naru-
szona. Równocześnie w 2014 roku,  
2017 roku i w roku ubiegłym wnioskowa-
no o remont do władz miasta. – W odpo-

wiedzi Wydział Oświaty zapewniał (doty-
czy 2019 roku – przyp. red.), że zadanie 
zostało wpisane na listę prac koniecznych, 
jakie należy przeprowadzić w placówkach 
oświatowych miasta Ruda Śląska – mówi 
Anna Sekta. – W tym czasie własnymi spo-
sobami pracownicy szkoły dokonywali na-
praw poszycia dachu nad salą gimnastycz-
ną. Pragnę dodać, że w 2009 r. przeprowa-
dzono całościowy remont dachu nad salą 
gimnastyczną, co niestety nie przyniosło 
trwałej poprawy – dodaje. 

Miasto miało jednak większe zamiary 
niż tylko remont dachu sali gimnastycznej 
w SP nr 16. Szkoła ta została bowiem wy-
typowana do zamontowania na jej budyn-
ku paneli instalacji fotowoltaicznej. Jed-
nak plany te pokrzyżowały się. – Wraz 
z montażem paneli zaplanowano wykona-
nie remontu dachu szkoły. W trakcie przy-
gotowywania projektu pojawiły się wątpli-
wości dotyczące wytrzymałości konstrukcji 
dachu pod kątem dodatkowego obciążenia 
panelami  fotowoltaicznymi. W związku 
z powyższym termin remontu dachu ule-
gnie przesunięciu – tłumaczy Adam No-
wak, rzecznik prasowy rudzkiego magi-

Budowa ostatniego odcinka trasy 
N-S w Rudzie Śląskiej, dzięki 
któremu droga połączy autostradę 
A4 i Drogową Trasę Średnicową, 
zostanie podzielona na dwa etapy. 
Podpisana została już umowa 
z zespołem projektowym, który 
wykona podział dokumentacji, 
przygotowanej wcześniej pod 
kątem jednego etapu. W takiej 
formule inwestycji nie udało się 
zrealizować, ponieważ najtańsza 
oferta znacznie przekraczała koszt 
wynikający z projektu i kosztorysu 
inwestorskiego.

– To nasza kluczowa inwestycja drogo-
wa i robimy wszystko, aby zrealizować jej 
główne założenie, czyli połączenie auto-
strady i DTŚ. Tak jak zapowiadaliśmy 
w momencie unieważnienia ostatniego 
przetargu, chcemy podzielić ostatni etap 
na odcinki, co wymaga dopełnienia proce-
dur formalno-prawnych – informuje pre-
zydent Grażyna Dziedzic. – Mam nadzieję, 
że wprowadzone zmiany pozwolą również 
na obniżenie kosztów realizacji zadania  
– dodaje.

– Budowa trasy jest ważna nie tylko 
z punktu widzenia Rudy Śląskiej, ale rów-
nież innych sąsiadujących z nami miast. To 
właśnie dlatego w opracowanej niedawno 
„Koncepcji metropolitalnych powiązań 
drogowych na obszarze Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii” N-S-ka znalazła 
się wśród dziesięciu priorytetowych odcin-
ków dróg, które powinny być realizowane 

w pierwszej kolejności – zauważa wicepre-
zydent Krzysztof Mejer.

Odcinek trasy N-S, o którym mowa, ma 
prowadzić od ul. Kokota do zjazdu z auto-
strady A4. Jego realizacja ma zostać po-
dzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmie 
część drogi między ul. Kokota i ul. Biel-
szowicką wraz z węzłem, a także przebu-
dowę ulicy Bielszowickiej od węzła z trasą 
N-S do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu 
ulic Bielszowickiej i 1 Maja oraz odcinek 
ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Bielszo-
wicką do ulicy Gabora. Drugi etap to odci-
nek trasy N-S od ul. Bielszowickiej do 
węzła z autostradą A4 wraz z przebudową 
ul. 1 Maja od autostrady A4 do ul. Wyzwo-
lenia. – Etapy powinny zostać wydzielone 
w taki sposób, aby ich realizacja była moż-
liwa niezależnie, zarówno pod względem 
ruchowym, jak i technicznym – zaznacza 
Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mostów 
Urzędu Miasta.

Odcinek trasy N-S od ul. Kokota do au-
tostrady A4, podobnie jak wybudowane 
już części tej drogi, został objęty unijnym 
dofinansowaniem, które miało wynieść 
110 mln zł. Obecnie trwają konsultacje  
w kwestii wykorzystania funduszy UE wo-
bec zmiany założeń budowy tego odcinka. 
Kluczowe decyzje zostaną podjęte po 
opracowaniu nowej dokumentacji i har-
monogramu dalszych działań. Powyższe 
zmiany będą wiązały się również z ponow-
ną oceną wniosku aplikacyjnego przez 
Urząd Marszałkowski.

Przypomnijmy, że do tej pory w Rudzie 
Śląskiej zrealizowane zostały już trzy od-
cinki trasy N-S. Mają one długość ok.  
3,4 km. Pierwszy został przekazany do 

użytkowania na początku 2013 roku.  
Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi  
nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz 
z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Je-
go budowa kosztowała ponad 48 mln zł.

Kolejny odcinek do użytkowania prze-
kazany został w sierpniu 2016 roku. Pro-
wadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. 
Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykona-
ne zostało 1,5 km drogowego połączenia 
ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwesty-
cja kosztowała ponad 60 mln zł. Trzeci 
etap trasy N-S do użytku oddany został je-
sienią 2018 r. 1,4 km odcinek przebiega od 
ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja 
kosztowała blisko 54 mln zł.

– Do budowy czterech odcinków pozy-
skaliśmy unijne dofinansowanie – podkre-

śla wiceprezydent Michał Pierończyk.  
– Pierwszy etap został dofinansowany kwo-
tą ponad 36 mln zł, przyznana dotacja na 
drugi i trzeci fragment wynosi prawie  
85 proc. wartości tych inwestycji, czyli 
około 82 mln zł, a na czwartą część mamy 
otrzymać maksymalnie 110 mln. Ogółem 
daje to 228 mln zł unijnej dotacji – dodaje.

Władze miasta nie chcą poprzestać na 
pierwotnie zakładanym kształcie trasy 
N-S, lecz kontynuować jej budowę w kie-
runku północnym, tj. od DTŚ do granicy 
z Bytomiem. Aktualnie trwają prace nad 
przygotowywaniem dokumentacji projek-
towej tego przedsięwzięcia. Jego realiza-
cja uzależniona będzie jednak od środków, 
jakie miasto będzie mogło wygospodaro-
wać na inwestycje. WG

Na razie trasa kończy się w Bielszowicach.
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sPOtkań
3.03 – wtorek, godz. 17  

– Wirek i Czarny Las,  
SP nr 8, ul. główna 1,

5.03 – czwartek, godz. 17  
– Halemba,  

SP nr 27,  
ul. zamenhofa 12,

9.03 – poniedziałek, godz. 17  
– Bielszowice,  
Dom Kultury,  

ul. Kokota 170,

12.03 – czwartek, godz. 17  
– Kochłowice, iii Lo,  
ul. oświęcimska 90,

16.03 – poniedziałek, godz. 17  
– Nowy Bytom  

i Chebzie,  
MCK, ul. Niedurnego 69,

19.03 – czwartek, godz. 17  
– Ruda,  

MDK, ul. Janasa 28,

23.03 – poniedziałek, godz. 17  
– godula i orzegów,  

SP nr 36, ul. Bytomska 45,

30.03 – poniedziałek, godz. 17  
– Bykowina,  

RoD „Sielanka”,  
ul. Plebiscytowa.

stratu. – Obecnie zlecono wykonanie eks-
pertyzy stanu technicznego dachu. Dopiero 
po uzyskaniu pełnych informacji możliwe 
będzie ustalenie terminu wykonania re-
montu oraz wysokości potrzebnych środ-
ków finansowych – zapowiada. 

 Joanna Oreł

PRezyDeNT 
MIASTA  

RuDA ŚLąSKA 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń urzędu Miasta Ruda 
Śląska oraz o zamieszczeniu na 
stronie internetowej Biuletynu 
informacji Publicznej urzędu 
Miasta Ruda Śląska wykazu 
nieruchomości własności 

gminy Ruda Śląska oznaczonej 
jako działki nr: 213/1 o pow. 

923 m2, 214/1 o pow. 668 
m2, 218/1 o pow. 260 m2, 

219/1 o pow. 500 m2, 220/1 
o pow.  9488 m2, zapisane 

na karcie mapy 7 obręb 
Ruda, KW gL1S/00019617/2, 
położonej w Rudzie Śląskiej 
przy ul. Adama Mickiewicza 
przeznaczonej do oddania 

w użyczenie na rzecz i Liceum 
ogólnokształcącego  

im. Adama Mickiewicza 
w Rudzie Śląskiej.
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Trudny rok, trudne spotkania?Na początku marca 
rozpocznie się kolejna 
edycja spotkań prezydent 
miasta z mieszkańcami 
poszczególnych dzielnic. 
Z pewnością nie zabraknie 
pytań o tegoroczną sytuację 
finansową Rudy Śląskiej, 
opłaty za śmieci, czy 
okrojone dotacje na kluby 
sportowe. Zanim zadadzą je 
mieszkańcy, postanowiliśmy 
porozmawiać o tym 
z prezydent  
Grażyną Dziedzic.

– Stresuje się Pani przed kolejną tu-
rą spotkań z mieszkańcami?

– Nie, nie mam powodów do zdener-
wowania.

– Ale tłumaczenie mieszkańcom, 
dlaczego trzeba ciąć wydatki to raczej 
nic przyjemnego?

– Miałam okazję stawać przed salą 
wypełnioną po brzegi ludźmi w dużo 
gorszych okolicznościach. Dziś sytuacja 
finansowa Rudy Śląskiej jest zupełnie 
inna, niż zastałam ją dziesięć lat temu. 
Miasto nie bankrutuje, zadłużenie jest na 
bezpiecznym poziomie, faktury płacimy 
na bieżąco, nie ma potrzeby przeprowa-
dzenia zwolnień grupowych. Nie widzę 
powodu, żeby uciekać przed mieszkań-
cami i chować głowę w piasek.

– A przed sportowcami, którym ob-
cięliście dotacje?

– Przed sportowcami też nie uciekam, 
choć niektórzy z nich grają bardzo nie 
fair. Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Mia-
sto nie jest właścicielem żadnego klubu 
sportowego w Rudzie Śląskiej. W przy-
padku klubów i stowarzyszeń sporto-
wych możemy rozmawiać o częściowym 
dofinansowywaniu ich działalności, ale 
to nie jest nasz obowiązek – jest to zada-
nie fakultatywne, czyli nieobowiązkowe. 
Niestety, w tym roku na tego typu działa-
nia nie mamy pieniędzy. Nie ma w tym 

naszej żadnej złej woli, choć niektórzy 
z pobudek czysto politycznych próbują 
to przedstawiać inaczej. Wystarczy spoj-
rzeć, ile na sport przeznaczaliśmy w po-
przednich latach – w zeszłym roku było 
to prawie 4 mln zł. Do tego trzeba jesz-
cze policzyć, ile kluby sportowe zyskują 
na tym, że wynajmujemy im infrastruk-
turę sportową na bardzo preferencyjnych 
warunkach lub nieodpłatnie. W 2019 ro-
ku, według cennika, było to milion zło-
tych. Przecież to są duże pieniądze, które 
jako miasto tracimy po stronie dochodo-
wej, a utrzymanie obiektów Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji jest bardzo 
kosztowne – w tym roku pochłonie ono 
10 mln zł. Cały czas jestem jednak 
otwarta na sport, bo jest on bardzo waż-
ny, nie tylko dla zdrowia, ale przede 
wszystkim w kontekście wychowania 
dzieci i młodzieży. Cała ta sytuacja bar-
dzo mnie boli. Szczerze mówiąc, mam 
rozdarte serce, bo z jednej strony chcia-
łabym pomóc klubom, ale nie mam cza-
rodziejskiej różdżki ani garnka ze złotem 
na końcu tęczy… Muszę tak gospodaro-
wać budżetem, żeby zabezpieczyć finan-
sowanie zadań obowiązkowych, co przy 
obecnych dochodach miasta nie jest ła-
twe. Tak by zrobił każdy odpowiedzial-
ny gospodarz. Dzięki temu mamy bardzo 
trudny, ale stabilny budżet.

– Słuchając wypowiedzi opozycyj-
nych radnych, można jednak odnieść 
inne wrażenie. Podobno nie płacicie 
urzędnikom ZUS-ów, nie chcecie wy-
płacić klubom sportowym 300 tysięcy 
złotych, które mają zapisane w budże-
cie? A do tego wszystkiego do urzędu 
miasta wkroczyło Centralne Biuro 
Antykorupcyjne.

– A czy to nie jest dowód na to, że ma-
my trudną sytuację finansową? Podkre-
ślam – trudną – a nie beznadziejną. Ale 
bądźmy precyzyjni. Po pierwsze, popro-
siliśmy o przedłużenie terminu płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne 
i mamy na to stosowne umowy. Tak robi 
wiele samorządów, co jest zgodne z obo-

wiązującym prawem. Po drugie, z dniem 
1 stycznia na konto urzędu nie wpływa 
cała suma pieniędzy, która zapisana jest 
w budżecie na dany rok po stronie do-
chodowej. Nikt nie zrobił nam przelewu 
na 895 mln zł już 1 stycznia br. To tak 
niestety nie działa. Sukcesywnie zbiera-
my te pieniądze w ciągu roku i rozkłada-
my płatności na poszczególne miesiące. 
Tak samo działa domowy budżet – po-
wiedzmy, że ktoś zarabia 2 tysiące zło-
tych miesięcznie. Teoretycznie może 
zatem powiedzieć, że ma 24 tysiące na 
rok. Ale przecież fizycznie nie ma ich od 
razu w portfelu, więc nie może wydać 
całej kwoty już w pierwszych dniach 
stycznia. I jeszcze trzecia sprawa – rze-
czywiście, CBA prowadzi działania kon-
trolne dotyczące sprzedaży nieruchomo-
ści, tyle tylko, że nikt do urzędu miasta 
nie wkroczył, tylko poproszono nas 
o przesłanie dokumentów. Jest to czyn-
ność administracyjna, prowadzona 
w wielu miastach. Ot i cała „sensacja”. 
Niestety, niektórzy próbują ją wykorzy-
stywać na własny użytek. Stare przysło-
wie mówi, że jak ktoś chce kogoś ude-
rzyć, to kij zawsze znajdzie. Szkoda, że 
niektórzy radni hołdują tej zasadzie. To 
nie służy budowaniu dobrego wizerunku 
miasta. Rocznie mamy w urzędzie grubo 
ponad 30 kontroli, prowadzonych przez 
różne instytucje. CBA już kilka razy pro-
siło nas o dokumenty. To normalne. Sa-
morządy są kontrolowane non stop.

– Chyba liczy się Pani z tym, że nie 
każdy ze zrozumieniem podejdzie do 
tego typu wyjaśnień. Już teraz można 
usłyszeć głosy, że napięte finanse mia-
sta są efektem złego zarządzania...

– Zarządzanie w ogromnym stopniu 
uzależnione jest od budżetu miasta, od 
jego dochodów. A te zostały uszczuplone 
w wyniku decyzji Rady Miasta, a nie 
prezydenta, który ma mniejszość w ra-
dzie. Chcę przypomnieć, że to radni opo-
zycyjni przegłosowali w ubiegłym roku, 
wbrew mojej woli, kilka uchwał finanso-
wych, które mają istotny wpływ na wy-

sokość dochodów miasta. Mówiąc 
wprost, radni ci, swoimi decyzjami, 
uszczuplili budżet miasta o co najmniej 
kilkanaście milionów złotych. Te pienią-
dze wystarczyłyby z powodzeniem na 
wsparcie funkcjonowania klubów spor-
towych w mieście. Tu nie chodzi tylko 
o spór wokół wysokości opłaty śmiecio-
wej. Radni myśląc o wydatkach, powin-
ni pamiętać też o dochodach budżetu 
miasta. Z pustego nawet Salomon nie 
naleje.

– Radni opozycyjni podkreślają, że 
opłata śmieciowa jest już i tak wysoka, 
a władze miasta nie mają pomysłu na 
gospodarkę odpadami.

– Na ceny rynkowe nie mamy wpły-
wu. Nie mamy miejskiego przedsiębior-
stwa komunalnego. Zostało ono sprywa-
tyzowane w latach 90. Tak się działo 
zresztą we wszystkich miastach. Teraz, 
z powodu coraz wyższych stawek, które 
dyktują firmy, ten trend zaczyna się od-
wracać i samorządy zaczynają myśleć, 
jak uniezależnić się od monopolistów. 
Jaworzno kupuje śmieciarki i wraca do 
samodzielnego wywozu odpadów. Po-
mysł jest ciekawy, ale i kosztowny oraz, 
jak dla mnie, nieco ryzykowny. Kibicuję 
mu jednak bardzo. Ale jednocześnie zo-
baczmy, co się stało w Chorzowie – tam 
firma śmieciowa, w której miasto ma 
udziały, wypowiedziała umowę z powo-
du rosnących kosztów przedsiębiorstwa 
i funkcjonowania systemu śmieciowego. 
Efekt będzie taki, że mieszkańcy tego 
miasta prawdopodobnie muszą się szy-
kować na podwyżkę cen wywozu odpa-
dów. To wszystko nie jest takie proste. 
Łatwo się krytykuje. Tak samo łatwo być 
hojnym, jak się nie ponosi odpowiedzial-
ności za skutki finansowe podjętych de-
cyzji.

– Mówi Pani o opozycji?
– Tak, lekką ręką opozycyjni radni 

przegłosowali podwyższenie bonifikat 
za przejście z użytkowania wieczystego 
na własność z poziomu 60 do 90 procent. 
Poprzez tę zmianę w najbliższych latach 

do miejskiego budżetu wpłynie kilka mi-
lionów złotych mniej. To nie jedyny taki 
przypadek. Radni nie zdecydowali się 
też poprzeć podwyżki podatków w za-
proponowanej przez nas wysokości, 
choć byłaby ona słabo odczuwalna dla 
mieszkańców. Zamiast tego, podatki 
zwiększyli jedynie o stopę inflacji. 
A przecież wyższe stawki, często mak-
symalne, przyjęła większość miast na 
prawach powiatu w naszym wojewódz-
twie. Tak właśnie samorządy próbują 
ratować sytuację finansową, do której 
doprowadziły zmiany w prawie podej-
mowane na szczeblu centralnym.

– Będzie Pani o tym wszystkim mó-
wiła podczas spotkań?

– Pewnie od tych tematów nie uciek-
niemy, ale przede wszystkim chcę usły-
szeć, co mają do powiedzenia mieszkań-
cy, jakie mają problemy do rozwiązania, 
jakie pomysły. Przecież to dla nich robi-
my te zebrania w dzielnicach. Niektórzy 
zastanawiają się, jak to możliwe, że po 
155 spotkaniach jeszcze nam się chce 
robić taki objazd. I zawsze wtedy odpo-
wiadam, że gdybyśmy mieli w ten spo-
sób pomóc choćby jednej osobie, to war-
to zorganizować takie zebranie. Dla 
mnie również są one ważne, bo chcę być 
blisko ludzi, chcę wiedzieć, jak im się 
żyje w Rudzie Śląskiej i otrzymywać in-
formację zwrotną, jak oceniają moje 
działania. Już to kiedyś powiedziałam, 
ale powtórzę: mieszkańcy są moimi 
oczami.

JO



,,Cały ten transport jest porażką. Jednym wielkim przekrętem, który jest nielegalny. Proszę sobie wyobrazić ok. 20 psów 
w samochodzie schroniskowym, tyle godzin w kontenerach, zamknięte, bez wody, bez możliwości poruszania się” – to 
fragment listu, który przesłano anonimowo m.in. do naszej redakcji. Chodzi o transport zwierząt z rudzkiego schroniska do 
Niemiec, gdzie są one – jak twierdzi TOZ Fauna – legalnie adoptowane i mają duże lepsze warunki niż w rudzkim azylu. Wer-
sje tę potwierdza także Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach, podkreślając, że transport odbywa się zgodnie 
z prawem i w odpowiednich warunkach. Niezależnie od tego władze miasta zleciły kontrolę w schronisku TOZ Fauna.
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Mariusz Luszawski został nowym komendantem rudzkiej policji. Równocześnie na 
emeryturę odszedł dotychczasowy szef KMP Ruda Śląska, Grzegorz Strzęciwilk.

OGŁOSZENIA

POLICJA

Mamy nowego komendanta

Młodszy inspektor Mariusz 
Luszawski od 18 lutego jest 

komendantem KMP Ruda Śląska.
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Inspektor Grzegorz Strzęciwilk praco-
wał w policji 28 lat, w tym cztery ostatnie 
jako komendant miejski policji w Rudzie 
Śląskiej. Wcześniej był związany z za-
brzańskim garnizonem, przechodząc przez 
kolejne szczeble policyjnej kariery.

Teraz stery rudzkiej KMP objął młod-
szy inspektor Mariusz Luszawski, które-
mu funkcję komendanta powierzono 
w ubiegły wtorek (18.02). Komendant 
Mariusz Luszawski do policji wstąpił 
w 1990 roku. Zaczynał jako referent 
w pionie kryminalnym gliwickiej komen-
dy. Po ukończeniu szkolenia ofi cerskiego 
obejmował różne stanowiska kierownicze. 
Między innymi był komendantem komi-
sariatu w Pyskowicach w gliwickiej 
„dwójce”. Przez sześć ostatnich lat współ-

SCHRONISKO TOZ FAUNA

Nielegalny wywóz zwierząt?

Rudzkie schronisko Fauna istnieje od ponad 25 lat.
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NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)
Halemba, ul. 1 Maja 70

RATY 
0%

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci

JÓZEFA SKOWRONKA
wieloletniego działacza w organach samorządowych, delegata na Zebrania 

Przedstawicieli Członków RSM oraz członka Rady Nadzorczej
w latach dziewięćdziesiątych, a także wieloletniego członka Rady Osiedla 

Administracji Nr 1 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Goduli 
rodzinie oraz bliskim 

składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Panu Mirosławowi KRAUSE
Dyrektorowi Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej 

wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 
w trudnych chwilach po śmierci 

OJCA 
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła
nasza ukochana Mama, Teściowa, Babcia i Prababcia

śp. Gertruda Korach
długoletni nauczyciel i dyrektor rudzkich szkół.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28.02 (piątek) o godz. 10.00
w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Halembie.

Zarzuty wobec zarządu rudzkiego 
schroniska kilkanaście dni temu pojawiły 
się w mediach społecznościowych oraz 
wysłano list w tej sprawie do władz mia-
sta, kilku instytucji oraz mediów. Pod do-
nosem podpisała się anonimowo „szczera 
ekipa TOZ Fauna”. Poza personalnymi 
skargami najpoważniejsza dotyczy trakto-
wania zwierząt oraz transportu psów na 
teren Niemiec. – „Dodamy masowego, bo 
co ok. 6 miesięcy jedzie do Niemiec 
ok. 17-19 sztuk piesków, co jest niezgodne 
z prawem” – możemy przeczytać w pi-
śmie. – „Załadunek tych psów zawsze od-
bywa się w nocy w weekend. Kolejny ma 
się odbyć w połowie lutego! To jest znęca-
nie się nad zwierzętami według nas. Psy 
giną, nie mamy żadnej informacji później 
o tych pieskach (...)” – napisano w liście.

Do sprawy szybko odniósł się zarząd 
TOZ Fauna. – Zwierzęta do adopcji 
w Niemczech są wydawane przez nas od 
lat. I jest to normalna praktyka stosowana 
także przez inne schroniska. Zwierzęta tra-
fi ają do bardzo dobrych rodzin z dobrymi 
warunkami i odbywa się to dla nich z wiel-
ką korzyścią. A to było i jest priorytetem 
naszej działalności – tłumaczy Beata 
Drzymała-Kubiniok, kierownik schroniska 
dla zwierząt TOZ Fauna. 

Jak wygląda transport zwierząt za grani-
cę? Jak tłumaczy Drzymała-Kubiniok 
– każde zwierzę, które jest przeznaczone 
do adopcji i do transportu, musi posiadać 
mikrochip. Na tej podstawie wyrabiany 
jest paszport. – W nim wklejany jest mikro-
chip oraz poświadczenie wydane przez le-
karza weterynarii, w którym potwierdza 
on, że zwierzę jest zdrowe, a transport nie 
zagraża zdrowiu pieska – mówi szefowa 
rudzkiego schroniska. – Na tej podstawie 
wydawane jest świadectwo przewozowe 
wraz z informacją, skąd i dokąd zwierzęta 
pojadą, jaką trasą oraz o której godzinie 

kierował gliwicką komendą jako zastępca 
komendanta, a ostatnio jako jego pierwszy 
zastępca. Teraz będzie dbał o bezpieczeń-
stwo mieszkańców Rudy Śląskiej.

 JO

odbędzie się wyjazd i przyjazd. Pieski jadą 
w transporterach przeznaczonych do prze-
wozu zwierząt w samochodzie, który po-
siada zezwolenie do przewozu zwierząt 
powyżej 65 km. Transport odbywa się przy 
udziale dwóch kierowców, z których jeden 
musi posiadać licencję na przewóz zwie-
rząt wydaną przez powiatowego lekarza 
weterynarii. Wszystkie dokumenty z tym 
związane trafi ają do Powiatowego Inspek-
toratu Weterynarii – dodaje. 

Jego pracownicy potwierdzają tę wersję. 
– W roku 2019 z terenu towarzystwa prze-
wieziono 19 zwierząt. Zanim się to odbywa, 
powiatowy lekarz weterynarii wystawia 
stosowne świadectwo na przewóz zwierząt. 
Wystawienie tego świadectwa wiąże się 
z wizytą powiatowego lekarza weterynarii 
w danym schronisku. Tam ogląda on zwie-
rzęta oraz ich dokumenty i paszporty, a tak-
że zaświadczenia w kierunku wścieklizny. 
Dopiero po sprawdzeniu tego wszystkiego 
wydawane jest świadectwo, które uprawnia 

TOZ Fauna do wyjazdu za granicę kraju 
– wyjaśnia Karolina Bednarek-Warzybok, 
starszy inspektor do spraw ochrony zwie-
rząt i materiału biologicznego Powiatowe-
go Inspektoratu Weterynaryjnego w Kato-
wicach. – TOZ Fauna jest zatwierdzonym 
przewoźnikiem i posiada specjalną licencję 
na transport zwierząt powyżej 8 godzin. 
Posiadanie licencji wiąże się z posiada-
niem odpowiedniego auta i odpowiedniego 
wyposażenia tego auta oraz odpowiednich 
licencji kierowców prowadzących ten 
transport. Z naszej strony nie mamy żad-
nych informacji, aby cokolwiek mogło 
przebiegać niezgodnie z prawem. Jeżeli te 
osoby miałyby jakieś konkretne zarzuty 
i dowody to wówczas mielibyśmy przesłan-
ki do tego, by podjąć odpowiednie działa-
nia – dodaje.

Z kolei władze Rudy Śląskiej postano-
wiły przeprowadzić kontrolę schroniska, 
by upewnić się, czy wszystko odbywa się 
prawidłowo. Joanna Oreł

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność.”

Emily Dickinson

Panu Mirosławowi Krause
Dyrektorowi Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia 

w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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Bezpłatny�kurs�samoobrony�
z�okazji�Dnia�Kobiet�ruszy�
7�marca!�Już�po�raz�siódmy�
rudzianki�będą�miały�okazję�wziąć�
udział�w�szkoleniu,�które�pozwoli�
im�poradzić�sobie�w�sytuacji�
zagrożenia�oraz�wzmocni�
poczucie�pewności�siebie.�Zapisy�
ruszą�27�lutego.

W pierwszej edycji warsztatów 
(19.02) uczestniczyli uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 15 i Szkoły Podsta-
wowej nr 27. Z kolei w poniedziałek 

(24.02) mury ZS nr 6 odwiedzili 
ósmoklasiści z SP nr 24 i SP nr 7.  
Młodzi rudzianie między innymi spo-
tkali się z doradcą zawodowym, by 
dowiedzieć się, jak zadbać o swoją 
przyszłość i właściwie zaplanować 
swoją ścieżkę kariery. Następnie za-
poznali się z kierunkami kształcenia 
w „Koperniku” podczas zajęć z infor-
matyki, elektroniki, energetyki odna-
wialnej i budownictwa. – Mieli możli-
wość praktycznego sprawdzenia swo-
ich umiejętności podczas ćwiczeń 

„Zaplanuj�Swoją�Przyszłość�na�6�
czyli�zaplanuj�swoją�ścieżkę�rozwoju�
zawodowego”�–�pod�takim�hasłem�
w�Zespole�Szkół�nr�6�zorganizowa-
no�warsztaty�dla�ósmoklasistów,�
którzy�niebawem�staną� 
przed�wyborem�szkoły� 
ponadpodstawowej.

Planowali swoją przyszłość

Uczniowie mogli zapoznać się z ofertą ZS nr 6.
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KONKURS�RECYTATORSKI

Od małego godają po śląsku
X�konkurs�recytatorski�w�gwarze�
śląskiej�oraz�wręczenie�odznak�
Pszociela�Ślonski�Godki�odbyło�
się�w�piątek�(21.02)�w�Szkole�
Podstawowej�nr�40�w�Goduli.�
Wydarzenie�zorganizowane�
zostało�wspólnie�z�halembskim�
kołem�Związku�Górnośląskiego�
i�miało�na�celu�popularyzację�
śląskiej�godki�już� 
od�najmłodszych�lat.

Przed jurorami zaprezentowało się 25 uczniów.
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– Miejski konkurs recytatorski zor-
ganizowaliśmy po raz dziesiąty z oka-
zji obchodów Dnia Śląskiej Godki. 

Najpierw dla uczniów gimnazjów 
i szkół podstawowych, a od momentu 
wprowadzenia reformy edukacji, tylko 
dla szkół podstawowych. Patronat nad 
konkursem objęła prezydent Grażyna 
Dziedzic – mówi Bronisław Wilk, za-
stępca dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 40 w Goduli. – Najważniejsze w tym 
wydarzeniu jest według nas wzbudze-
nie zainteresowania gwarą śląską oraz 
jej popularyzacja, a także promowanie 
lokalnych twórców. Ponadto kładzie-
my nacisk na ukazywanie piękna gwa-
ry śląskiej oraz stworzenie możliwości 

prezentacji uczniów przed publiczno-
ścią i doskonalenie ich zdolności recy-
tatorskich – dodaje.

W sumie przed jurorami zaprezen-
towało się 25 wykonawców. Oprócz 
zmagań recytatorskich w SP nr 40 roz-
dano odznaki dla Pszocieli Ślonski 
Godki. W tym roku trafiły one do An-
ny Morajko-Fornal i Renaty Janus 
(srebrne odznaki), a także Edyty Ma-
słoń, Haliny Miery, Małgorzaty Seidel 
oraz posłanki Ewy Kołodziej (odznaki 
brązowe).

 JO

FICINUS

Biblioteka Ficinus otwiera podwojeW�najbliższy�piątek�(28�lutego) 
o�godz.�17�rusza�nowa�
siedziba�wireckiej�biblioteki�na�
zabytkowym�osiedlu�Ficinus�przy�
ul.�Kubiny�24.�Po�modernizacji�
w�budynku�znajduje�się�biblioteka,�
czytelnia�dla�dzieci,�ekspozycja�
muzealna,�punkt�informacyjny�
oraz�sala�animacyjna.�Otwarciu�
towarzyszyć�będzie�spotkanie�
autorskie�z�Krystianem�Gałuszką.��

Na renowację zabytkowego do-
mu władze Rudy Śląskiej pozyska-
ły unijną dotację w kwocie prawie 
1,5 mln zł. Kolonia Ficinus wpisa-
na jest na Szlak Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego.

– Stawiamy na nasze dziedzictwo 
kulturowe i historyczne. Renowacja 
tego domu to krok do tego, żeby ko-
lonia robotnicza Ficinus spełniała 

wszystkie wymagania stawiane 
obiektom na Szlaku Zabytków Tech-
niki. Ponadto będzie można przeko-
nać się, jak dawniej mieszkało się 
na jednym z najstarszych tego typu 
osiedli w regionie, bowiem powsta-
ła tam m.in. ekspozycja w postaci 
dawnej kuchni robotniczej – pod-
kreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic.

Budynek przy ul. Kubiny 24 to je-
dyny zabytkowy dom na osiedlu Fici-
nus, który obecnie należy do miasta. 
Pozostałe budynki znajdują się w rę-
kach prywatnych. Prace budowlane 
polegały na odtworzeniu pierwotnych 
elewacji zewnętrznych oraz detali ar-
chitektonicznych wnętrza charaktery-
stycznych dla tej zabudowy. Obiekt 
został poddany odbudowie z wyko-

rzystaniem historycznych materia-
łów.

W odrestaurowanym budynku od-
bywać się będą wystawy tematyczne, 
spotkania i imprezy o charakterze re-
gionalnym. W drugiej linii zabudowy 
znajduje się parterowy budynek, 
w którym mieści się filia biblioteki 
miejskiej wraz z pomieszczeniem so-
cjalnym i toaletą. IM

z zakresu programowania, budowy 
komputerów, lutowania czy programo-
wania mikrokontrolerów – wylicza 
Anna Jońca, nauczycielka matematyki 
w ZS nr 6 oraz koordynatorka wyda-
rzenia. – Zajęcia pokazały uczniom, że 
nauki ścisłe takie jak elektronika, in-
formatyka, energetyka odnawialna 
oraz budownictwo, chociaż są trudne, 
mogą być również bardzo atrakcyjne. 
Można je zrozumieć i polubić, gdy są 
efektownie zaprezentowane – podsu-
mowała. JO

KURS�SAMOOBRONY

Poczuj się bezpieczna!

Kurs, który składa się z ośmiu spo-
tkań, poprowadzą instruktorzy z Rudz-
kiego Klubu Kyokushin Karate. Zgło-
szenia do udziału w zajęciach przyj-
mowane będą w rudzkim Urzędzie 
Miasta od 27 lutego do 5 marca. Licz-
ba miejsc ograniczona!

– Już od pierwszej edycji szkolenie 
cieszyło się ogromnym zainteresowa-

niem i jestem przekonana, że w tym 
roku będzie tak samo. Dlatego zachę-
cam wszystkie panie do zapisywania 
się. Z pewnością poczują się bezpiecz-
niej dzięki umiejętnościom, które zdo-
będą podczas kursu – zachęca Graży-
na Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. 
– Myślę, że to nie ostatnia edycja  
i w przyszłym roku znowu zorganizuje-
my te bardzo lubiane przez rudzianki 
zajęcia. To już taka nasza mała rudzka 
tradycja  – dodaje.

Pierwsze szkolenie rozpocznie się 
w sobotę (7 marca) od godz. 9 do 
10.30 w siedzibie Rudzkiego Klubu 
Kyokushin Karate przy ul. Ratowni-
ków 2. Pozostałe siedem w każdą ko-
lejną sobotę od 14 marca do 25 kwiet-
nia w tych samych godzinach. Zajęcia 

poprowadzą trzej instruktorzy Rudz-
kiego Klubu Kyokushin Karate: Ro-
man Dymek, Marek Partuś i Piotr 
Muc, którzy na co dzień pracują 
w służbach miejskich.

– Zależy nam na tym, żeby uczest-
niczki szkolenia nauczyły się konkret-
nych technik samoobrony i umiały się 
skutecznie obronić przed atakiem na-
pastnika. Na pierwszych zajęciach do-
wiedzą się m.in. jak przyjąć bezpiecz-
ną pozycję walki oraz co zrobić, aby 
zmniejszyć skutki ewentualnego ataku, 
a także jak bezpiecznie upadać – zapo-
wiada Roman Dymek – jeden z in-
struktorów.

Zapisy na kurs przyjmowane będą 
od 27 lutego, od godz. 10 do 5 marca, 
do godz. 18 pod adresem: media 

@ruda-sl.pl oraz pod numerem telefo-
nu 32 342-36-06. Można też zgłosić 
się osobiście do Wydziału Komunika-
cji Społecznej i Promocji Miasta (po-
kój 325). Uczestniczki muszą być peł-

noletnie. – Ze względu na wielkość 
sali w kursie udział może wziąć 40 
pań, dlatego o uczestnictwie w zaję-
ciach zdecyduje kolejność zgłoszeń  
– zaznacza Roman Dymek. AL

Kurs samoobrony dla pań odbędzie się po raz siódmy.

Fo
to

: a
rc

h.
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CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW
MARZEC 2020 ROKU

Z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska raz w miesiącu „Wiadomości Rudzkie” 
informują mieszkańców naszego miasta o bieżących zajęciach, imprezach i spotkaniach organizowanych 

przez stowarzyszenia, kluby i związki działające na rzecz seniorów w Rudzie Śląskiej.

ORGANIZACJA FORMA DZIAŁALNOŚCI TERMIN MIEJSCE

Fundacja Aktywni 
Społecznie „AS” 

„Ewa zaprasza”  
– spotkania z mieszkańcami  

i Seniorami (Ewa Chmielewska  
tel. 602-359-572)

4 marca 2020 r.  
godz. 17.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej 
– Filia nr 21  

ul. Grzegorzka 8, 41-705 Ruda Śląska 
(Bykowina)

Klub Seniora  
(Krystyna Pospieszczyk, 

tel. 503-954-266)

11 marca 2020 r. 
godz. 17.00

Osiedlowy Dom Kultury RSM „Country”,  
ul. Sztygarska 9, 41-705 Ruda Śląska 

(Bykowina)

Osiedlowy Dom Kultury  
RSM „Country”

Gimnastyka dla seniorów każdy wtorek i czwartek  
w godz. 18.00-19.00

Osiedlowy Dom Kultury RSM „Country”, 
 ul. Sztygarska 9, 41-705 Ruda Śląska 

(Bykowina)
Związek Harcerstwa Polskiego 

Krąg Seniora „Ślonzoki” 
Komenda Hufca w Rudzie 
Śląskiej im. hm. Ł. Zawady  

(tel. 511-532-077)

Spotkanie towarzysko-informacyjne 3 marca 2020 r.  
godz. 16.00

Dom Harcerza 
ul. Szczęść Boże 4 

41-700 Ruda Śląska 
(Ruda)

Rudzki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

(RUTW)
tel. 32 244-20-80

Wykład: „Księga Raziela”  
– Krystian Gałuszka

12 marca 2020 r.  
godz. 15.00

Siedziba Rudzkiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

ul. L. Tołstoja 13  
41-709 Ruda Śląska  

(Czarny Las)

Seminarium:
Spacerkiem dookoła świata  
– „Tradycje i obrzędy Islamu  

– rola kobiet w Islamie”  
– Sebastian Kolon

26 marca 2020 r.  
godz. 15.00

„7 filarów zdrowia”  
– Adam Kasperek

5 marca 2020 r. 
godz. 15.00

Kluby:

Kawiarenka uniwersytecka każdy wtorek  
w godz. 11.00-13.00

Klub dyskusyjny UTW każdy poniedziałek 
w godz. 10.00-12.00

Miejskie Centrum Kultury  
im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej  

ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska  
(Nowy Bytom)

Akademia filmowa dla seniorów  
– film pt. „Kłamstewka”

13 marca 2020 r.  
godz. 17.00 Kino „Patria” 

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów  
– Koło Terenowe nr 4

Orzegów

Spotkanie przy kawie i herbacie. 
Serdecznie zapraszamy  

chętnych seniorów. 

każda środa  
w godz. 12.00-15.00

Siedziba Koła nr 4 
ul. Orzegowska 62  

41-704 Ruda Śląska  
(Orzegów)

Miejska Biblioteka Publiczna

Pilates zdrowy kręgosłup każda środa  
w godz. 18.00-19.00

Filia CIS  
– Centrum Inicjatyw Społecznych  

„Stary Orzegów”
ul. Kard. A Hlonda 29, 41-712 Ruda Śląska  

(Orzegów)
Koncert Katarzyny Sroki  

i Mariana Brzozy
6 marca 2020 r.  

godz. 17.00

Seanse filmowe dla dorosłych 12 marca 2020 r.  
godz. 17.00

Stacja Biblioteka
ul. Dworcowa 22, 41-708 Ruda Śląska  

(Chebzie)

MALATURA „Znaczenie barw  
w malarstwie olejnym”

17 marca 2020 r.  
w godz. 10.00-11.00

Filia CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych 
„Stara Bykowina” Miejskiej Biblioteki Publicznej 

ul. 11 Listopada 15 a 
41-705 Ruda Śląska  

(Bykowina)

Obrazy 2019 r.  
„Wystawa twórców  

Małej Akademii Sztuki”

wystawa czynna  
do 31 marca 2020 r.

Dzień poezji po naszymu 19 marca 2020 r.  
godz. 17.00

Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 18
ul. 1 Maja 32 

41-706 Ruda Śląska 
(Halemba)

Aquadrom

Zajęcia rehabilitacyjne  
w wodzie dla seniorów 
(cena: 12 zł za 1 godz., 

17 zł za 2 godz.)

każdy poniedziałek  
w godz. 10.00-11.00

każda środa  
w godz. 9.00-10.00

Aquadrom
ul. Kłodnicka 95

41-706 Ruda Śląska  
(Halemba)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW!
Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesłanie swoich ofert na miesiąc kwiecień 2020 roku do dnia 13 marca 2020 r.

Dyżury Radnych Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  
w godz. 11.00-12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Kontakt: Urząd Miasta Ruda Śląska Kancelaria Rady Miasta
tel. 32 342-36-05, e-mail: rada@ruda-sl.pl. Koordynator projektu: tel. 505-008-772, e-mail: k.niestroj@gmail.com

FIRMA 
POGRZEBOWA 

BOTOR
uprzejmie prosi 

O DOKONYWANIE OPŁAT 
ZAlEGŁYCH GROBÓW
na cmentarzach komunalnych 
przy ulicy 1 Maja w Halembie 

oraz przy ulicy Porębskiej 
w Rudzie 1.

W przypadkach stwierdzenia 
braku opłaty przez wiele lat, 

będziemy groby 
SUKCESYWNIE 
lIKWIDOWAĆ.

FIRMA 
PARK PAMIĘCI

uprzejmie prosi 

O DOKONYWANIE 
OPŁAT ZAlEGŁYCH 

GROBÓW 
na cmentarzach komunalnych 

 przy ulicy Chorzowskiej  
w Nowym Bytomiu oraz przy ulicy 

Hlonda w Orzegowie.
W przypadkach  

stwierdzenia braku opłaty   
przez wiele lat, będziemy groby 

SUKCESYWNIE  
lIKWIDOWAĆ.

PREZYDENT 
MIASTA  

RUDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy  

ogłoszeń Urzędu Miasta  
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) 

następujących wykazów nieruchomości:
wykaz nieruchomości, która zostanie odda-• 
na w najem z przeznaczeniem pod miejsca 
parkingowe w rej. ul. Czesława Miłosza,
wykaz nieruchomości, która zostanie • 
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem 
pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej.  
ul. Kędzierzyńskiej – Przy Kolei,
wykaz nieruchomości, która zostanie od-• 
dana w najem z przeznaczeniem pod pla-
cyk gospodarczy w rej. ul. Jana Gierałtow-
skiego,
wykaz nieruchomości, które zostaną odda-• 
ne w najem z przeznaczeniem pod części 
3 garaży murowanych w kompleksie oraz 
pomieszczenie gospodarcze w rej. ul. Przy 
Kolei,
wykaz nieruchomości, która zostanie • 
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem 
pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej.  
ul. Wiktora Bujoczka,
wykaz nieruchomości, która zostanie od-• 
dana w najem z przeznaczeniem pod garaż 
wolnostojący w rej. ul. Bankowej,
wykaz nieruchomości, która zostanie od-• 
dana w najem z przeznaczeniem pod garaż 
wolnostojący w rej. ul. Szczęść Boże,
wykaz nieruchomości, która zostanie od-• 
dana w najem z przeznaczeniem pod garaż 
wolnostojący oraz drogę dojazdową w rej. 
ul. Jana III Sobieskiego.
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ZŁOTE GODY

Irena i Henryk Baluchowie. Weronika i Henryk Copikowie. Jolanta i Józef Gawronowie.

Jadwiga i Tadeusz Lejkowscy. Bożena i Jan Miemiecowie. Helena i Franciszek Nowakowie.

Irena i Jan Skrochowie. Łucja i Ryszard Sowowie. Elżbieta i Manfred Szołtyskowie.

Halina i Józef Szymczykowie. Jadwiga i Herbert Temichowie. Stefania i Stanisław Wilczkowie.

Wanda i Wiesław Wnukowie.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna 
Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redak-
cji), tel. 512-295-228, Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. 
Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 
503-024-305. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Re-
dakcja czynna w godz. pn. 9.00-16.00, wt., śr., czw. 9.00-15.00, pt. 9.00-
14.00, 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 redakcyj-
nych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie 

publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA 
RuDA ŚLąSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta  
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych  
które zostaną oddane w dzierżawę, najem, użyczenie znajdujących 

się w rejonie ulic: Olchowej, Stefana Banacha, z przeznaczeniem pod 
ogródki przydomowe – rekreacyjne, Bytomskiej – z przeznaczeniem 
pod ogródki rekreacyjne, Lipińskiej – z przeznaczeniem pod alejkę 

wewnętrzną kompleksu ogródków rekreacyjnych, Bytomskiej  
– z przeznaczeniem pod pasiekę.
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UsłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, re-
monty. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, miesz-
kań, domów. Tel. 507-055-024.

 Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, do-
mów. Tel. 501-668-930.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-
693.

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 
512-120-119.

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

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

 Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. Tel. 601-
292-699.

 C.o., wod.-kan. Tel. 797-599-031.

 Kredyt samochodowy i mieszkaniowy w SKOK „Śląsk” 
– sprawdż koniecznie – tel. 32 240-00-49, 32 240-20-98, 
www.skok.slask.pl.

 Ekspert Finansowy pomoże w uzyskaniu najlepszego 
kredytu gwarancja skuteczności – zadzwoń, tel. 695-450-
168.

 Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną, blacho-
dachówka, ściąganie azbestu. Tel. 512-549-097.

 Pranie mebli tapicerowanych, dywanów.Solidnie  
i skutecznie. Tel. 519-639-121.

NierUChomośCi

 
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-

239-405, ANEL.

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

 Bykowina, szeregowiec, 127 m2, 450 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Godula, 2-pok, 46 m2, 93 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, gotówka, 
tel. 730-770-900.

 Sprzedam: M-4 Kłodnicka 54 m2, M-3 Kochłowice 54 
m2, 94 tys., M-3 Osiedlowa, 38 m2, tel. 793-017-323, 
www.lokator.nieruchomosci.pl.

 Kupię bezpośrednio kamienice całość lub udziały. 
Tel. 502-812-504.

 NIERUCHOMOŚCI GABRIEL  – specjalizujemy się w 
sprzedaży atrakcyjnych domów jednorodzinnych. 

Obecna oferta: HALEMBA, ul. Solidarności  i Bielszowice, 
ul. Na Piaski, powierzchnia domu od 93,35 m2, 
cena od 300 000,-. Pomagamy uzyskać kredyt. 

Tel. 691-523-055.

 Profesjonalne zarzadzanie nieruchomościami, DOM, 
tel. 504-434-445.

 Wisła sprzedam dom 240 m2, dz. 1000 m2, DOM, tel. 
504-434-445.

moToryzaCja

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

 Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzo-
nych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojaz-
dów. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyre-
jestrowania. Tel. 507-572-625.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ 
KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.

 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-
572-625.

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling samocho-
dowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,45 gr/kg. DOBRA 
CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-
31, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

PraCa

 Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych. 
Tel. 603-975-040.

 Szukamy ślusarzy i pracowników niewykwalifikowa-
nych praca na terenie Rudy Śląskiej. Telefon do kontaktu 
697-881-111.

różNe

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

 Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, 
odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.

 WRÓŻKA JADZIA ZAPRASZA RUDA ŚLĄSKA-WIREK, 
UL. RÓŻYCKIEGO 30 (ODK PULSAR). TEL. 607-468-787.

OGŁOSZENIA DROBNENAJMŁODSI  
RUDZIANIE  
– WITAMY  

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Pola Kobyłka
córka Klaudii i Przemka

ur. 14.02 (3380 g i 54 cm)

Igor Nowak
syn Patrycji i Patryka

ur. 14.02 (3196 g i 55 cm)

Kinga Smaczny
córka Justyny i Sławomira
ur. 16.02 (3980 g i 60 cm)

Tadeusz Las
syn Anny i Tomka

ur. 13.02 (2760 g i 52 cm)

Bartosz Czyż 
syn Anety i Konrada

ur. 13.02 (3070 g i 53 cm)

Marcel Kulas
syn Justyny i Sławomira

ur. 15.02 (3200 g i 52 cm)

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA  
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony  
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  
w rudzie śląskiej-rudzie przy ul. jana Dobrego,  

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta ruda śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nie-
ograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustalenia-
mi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 
2430 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul. jana Dobrego, obej-
mująca stanowiące całość gospodarczą działki własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi: 1494/43 o powierzchni  
2146 m2, KW nr GL1S/00005543/1 oraz 1498/107 o powierzchni 284 m2, 
KW nr GL1S/00005546/2, zapisane na k.m.11, obręb Ruda. Działy III i IV 
ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów. 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
działki figurują jako – teren zabudowy usługowej z podstawowym przezna-
czeniem gruntów pod usługi publiczne takie jak: nauki, oświaty, kultury, 
zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne, bazy 
gospodarcze zieleni miejskiej (symbol planu UP1) oraz częściowo teren ulic 
dojazdowych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10 m (symbol 
planu KD1/2). 

Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, porośnięta drzewami 
i krzewami, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przychod-
ni i zabudowy garażowej, a także zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej. Dojazd do działek może odbywać się z drogi publicznej 
ulicy Jana Dobrego. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 297.000,00 zł. 

Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od 
towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomo-
ści (aktualnie stawka podatku wynosi 23%). 

Przetarg odbędzie się w dniu 08.04.2020 r. o godz. 10.00 w sali 213 
Urzędu miasta ruda śląska, plac jana Pawła ii 6. W przetargu mogą 
uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie 
do dnia 1.04.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 14.900,00 zł, 
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank 
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wa-
dium – ul. Jana Dobrego” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) 
lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa  
8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 – powyższe nie do-
tyczy osób prowadzących działalność gospodarczą oraz przedłożą przed 
otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetar-
gu. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związa-
ne z zawarciem aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. In-
formacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi (pokój 223), tel. nr 32-248-75-63.Amelia Krypczyk

córka Joanny i Marcina
ur. 18.02 (3320 g i 54 cm)

PoliCjaNCi PoszUKUją zagiNioNego

grzegorza KaszUbę
Policjanci z Komendy miejskiej Policji w rudzie śląskiej 

poszukują zaginionego grzegorza Kaszubę. zaginiony ostat-
ni raz był widziany 4 lutego br. w godzinach przedpołudnio-
wych, gdy wyszedł z domu rodzinnego przy ulicy Pawła  
w rudzie śląskiej.

osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu 
pobytu grzegorza Kaszuby proszone są o kontakt osobisty 
lub telefoniczny z Komendą miejską Policji w rudzie śląskiej  
– tel.  32 244-92-00, e-mail: kryminalny@ruda.ka.policja.gov.pl 
bądź najbliższą jednostką Policji na terenie całego kraju pod 
numerem 997 lub 112.

ZAGINĄ
Ł!!!
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SiaTkówka

Juniorki na MP
Juniorki KPKS-u Halemba Ruda Śląska 

zakończyły sezon na turnieju 1/4 mi-
strzostw Polski w Twardogórze. Po loso-
waniu siatkarki znalazły się w podgrupie 
z zespołem wicemistrzyń województwa 
podkarpackiego MKS V LO Rzeszów oraz 
mistrzyniami województwa mazowieckie-
go i aktualnymi mistrzyniami Polski LTS 
Legionovia Legionowo.

Oba mecze zawodniczki zagrały jedne-
go dnia i najpierw zmierzyły się z siatkar-
kami z Rzeszowa, w którym ostatecznie 
lepsze okazały się przeciwniczki  (MKS 
VLO Rzeszów 2:3 (25:27, 18:25, 25:22, 
25:18, 12:15)). W drugim spotkaniu ru-
dzianki zagrały z faworytkami turnieju. Po 
przegranym pierwszym secie odbudowały 
się i pokazały potencjał zespołu, jednak 
nie grały bezbłędnie, co wykorzystywały 

rywalki. W ten sposób rudzianki przegrały 
spotkanie i odpadły z dalszej rywalizacji  
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Zawodniczki reprezentowały Rudę Śląską w Twardogórze.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

VII Memoriał im. Dawida Hajnca od-
był się w niedzielę (23.02) w hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ha-
lembie.

Turniej wygrał Orlik Ruda Śląska, po-
konując w finale 2:1 SMS Ruda Śląska. 
Z kolei Gwiazda Ruda Śląska zakończyła 

W turnieju wzięli udział zawodnicy Gwiazdy Ruda Śląska. Fo
to

: K
PK

S 
H

al
em

ba
 R

ud
a 

Śl
ąs

ka

FuTSal

Zagrali dla Dawida Hajnca

Ju-Jitsu

Goryl z tytułem mistrza
Zawodnik Academii Gorila Ruda Śląska 

Artur Konieczek ma powód do radości. 
Podczas Międzynarodowych Mistrzostw 
Polski w K-1 w Mikołowie, w których 
wzięło udział ponad 100 zawodników 
z sześciu krajów, zawodnik z Rudy Ślą-
skiej wywalczył mistrzostwo Polski.

Sportowiec z Rudy Śląskiej popisał się 
wspaniałą formą, zdobywając pewnie tytuł 
mistrza Polski. – Dziękujemy za pomoc 
i wsparcie w narożniku naszej ekipie Aca-
demii Gorila Ruda Śląska oraz przyjacio-
łom z Klubu Sportowego Ronin i Siam Te-
amu Goczałkowice-Zdrój – mówi Tomasz 
Paszek z Academii Gorila.

Poza Arturem Konieczkiem klub repre-
zentowało jeszcze dwóch zawodników, 
jednak nie podzielili oni sukcesu swojego 
kolegi. Damian Wróbel i Michał Jakowic-

ki przegrali nieznacznie po mocnych, wy-
równanych walkach z bardziej doświad-
czonymi przeciwnikami.

Artur Konieczek sprawdził  
swoje siły w Mikołowie.
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Młodzi pływacy z kochłowickiej Manty dobrze spisali się 
w piątek (21.02) w Dąbrowie Górniczej. Podczas II rundy Ligi 
Klubów Śląskich rocznika 2008 UKS Manta reprezentowało 
dziesięciu zawodników.

Pływacy z Rudy Śląskiej pokazali się z bardzo dobrej strony 
i aż cztery razy stawali na podium zawodów, zajmując bardzo 
często miejsca punktowane. Warto również dodać, że reprezen-
tanci Manty wielokrotnie poprawiali swoje życiowe rekordy 
oraz zdobywali cenne doświadczenie, startując w nowych dla 
siebie konkurencjach. Miejsca na podium wywalczyli: Zuzanna 
Walkiewicz (2. miejsce, 200 m, styl klasyczny), Maja Niewia-
domska (3. miejsce, 100 m, styl grzbietowy oraz 3. miejsce,  
200 m, styl klasyczny), 2. miejsce – sztafety 4x50 m w składzie: 
Maja Niewiadomska, Zuzanna Walkiewicz, Natalia Łuczka 
i Dominika Zbróg. Miejsca punktowane: 5. miejsce Natalia 
Łuczka (100 m, styl dowolny), 12. miejsce Dominika Zbróg 
(100 m, styl dowolny), 19. miejsce Zofia Jędraszak (100 m, styl 
dowolny), 9. Dominika Zbróg (200 m, styl klasyczny), 10. miej-
sce Maksymilian Kudełko (200 m, styl klasyczny), 12. miejsce 
Natalia Łuczka (100 m, styl grzbietowy), 4. miejsce Zuzanna 
Walkiewicz (200 m, styl zmienny) oraz 19. miejsce Zofia Jędra-
szak (200 m, styl zmienny).

Zawodnicy mogą pochwalić się kolejnymi 
medalami i dobrymi wynikami.

Pływanie

Manta z medalami

Piłka nożna

Urania ma sponsora
Klub GKS Urania Ruda Śląska otrzy-

mał wsparcie prywatnego sponsora. 
Dzięki pomocy firmy STS klub z Ko-
chłowic utrzyma drużynę seniorów 
w rozgrywkach piłkarskich.

– Od wielu lat współpracujemy z klu-
bami, kibicami oraz związkami i organi-
zacjami z całego kraju. Wiemy, jak istot-
ne znaczenie dla lokalnych społeczności 
mają inicjatywy sportowe, dlatego włą-
czamy się we wsparcie sportowców bez 
względu na barwy klubowe. Z tego po-
wodu prowadzimy również fundację 
Sport Twoją Szansą, która pomaga roz-
wijać pasje sportowe zarówno na pozio-
mie amatorskim, jak i zawodowym. Ze 
względu na wyjątkowo trudną sytuację 

Uranii Ruda Śląska zdecydowaliśmy się 
wesprzeć klub, by mógł utrzymać druży-
nę seniorów w rozgrywkach – mówi Ma-
teusz Juroszek, prezes STS.

Dzięki uzyskanemu wsparciu finanso-
wemu kochłowicka drużyna utrzyma się 
w rozgrywkach w bieżącym sezonie.  
– Jesteśmy niezwykle wdzięczni STS za 
szybką reakcję po przedstawieniu sytu-
acji klubu. Dzięki otrzymanemu wspar-
ciu będziemy w stanie kontynuować na-
szą działalność, a drużyna seniorów bę-
dzie mogła dalej brać udział w rozgryw-
kach w bieżącym sezonie. To dla nas duży 
wyraz uznania (…) – dodaje Bernard 
Wawrzynek, prezes GKS Urania Ruda 
Śląska.

turniej na 4. miejscu, przegrywając rzuty 
karne z TP Jastrząb Bielszowice.

W turnieju zagrało osiem drużyn rocz-
nika 2011. Przy okazji niedzielnych roz-
grywek uczczono pamięć byłego zawod-
nika i kapitana Gwiazdy oraz reprezentan-
ta Polski w futsalu – Dawida Hajnca.

(LTS Legionovia Legionowo 1:3 (13:25, 
25:20, 12:25, 17:25)).

Kamil Wojciechowski stanął na najwyż-
szym stopniu Mistrzostw Europy w Grap-
plingu (rodzaj walki wręcz).  W poniedzia-
łek (17.02) na zawodach, które odbyły się 
w Rzymie, rudzianin stoczył cztery walki, 
a każda z nich obejmowała pełen czas po-
jedynku.

Warto dodać, że grappling to formuła, 
która jest kompromisem między zapasa-
mi a brazylijskim jiu-jitsu. Za przygoto-
wanie zapaśnicze zawodnika z Rudy Ślą-
skiej odpowiada ZKS Slavia Ruda Ślą-
ska, a za brazylijskie jiu-jitsu Nelson 
Club. W obu klubach Kamil Wojcie-
chowski pełni zarówno funkcję zawodni-
ka, jak i trenera. Jest również nauczycie-
lem wychowania fizycznego i wycho-
wawcą w klasie sportowej o profilu zapa-
śniczym w Szkole Podstawowej nr 41 
 w Rudzie Śląskiej.

Kamil Wojciechowski (drugi z lewej) popisał się 
rewelacyjną formą na zawodach w Rzymie.

GraPPlinG

Rudzianin na podium

Dodajmy, że zawody w Rzymie zorga-
nizowała międzynarodowa federacja zapa-
sów United World Wrestling, a poniedział-

kowe zawody były eliminatorem do tego-
rocznych Mistrzostw Świata w Grapplin-
gu, które odbędą się w Serbii.
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https://m.facebook.com/maxanimalsklep/

MAŁY PACJENT WIELKA SPRAWA

Tel. 500 537 955, 663 833 995, 512 590 641, e-mail: fundacjaaniolywp@gmail.com

Jesteśmy grupą ludzi, którą połączyła przyjaźń 
i chęć pomagania! Działamy na terenie Kochło-
wic i okolic z grupą dzieci i młodzieży w Zakątku 
Aniołów, gdzie: siejemy wrażliwość, zarażamy 
radością, uczymy dobroci, odwiedzamy, poma-
gamy, dzielimy się talentami. W myśl zasady 
niesienia pomocy, postanowiliśmy włączyć się 
w akcję „Mały pacjent, Wielka sprawa”. Nasi 
wolontariusze będą kwestować na rzecz zakupu 
aparatu USG. Uruchomiliśmy także zbiórkę na 
portalu zrzutka.pl – wszystko po to, by zebrać 
potrzebnych 111.000 zł! Wierzymy, że się uda 
– bo przecież Mały pacjent to Wielka sprawa.

Razem jesteśmy w stanie tego dokonać!

Tylko w ubiegłym roku badania USG 
na Oddziale Pediatrycznym Szpitala Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej wykonano aż 1000 razy, 
czyli każdemu małemu pacjentowi. Przy tej 
okazji diagnozuje się szereg innych chorób, 
które nie dawały o sobie znać, a dzięki USG 
udało się je wykryć! 

Dlatego tak ważny jest nowy sprzęt! Skorzystają 
z niego nie tylko mali pacjenci, 
ale również uczniowie rudzkich szkół 
w ramach nieodpłatnych badań 
profi laktycznych. To może uratować życie 
niejednego dziecka! 

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ta myśl będzie 
nam przyświecać podczas zbiórki na zakup 
nowoczesnego ultrasonografu dla Oddziału 
Pediatrycznego. Obecny, kilkunastoletni jest 
już wysłużony oraz nie można wykonać na nim 
specjalistycznej diagnostyki 
– np. kardiologicznej. Dzięki nowemu 
aparatowi USG wyniki badań będą 
czytelniejsze i jednoznaczne. Ponadto mali 
pacjenci oraz ich rodzice, którzy obecnie na 
badania kardiologiczne USG muszą jeździć 
do ościennych miast, nie będą narażani na 
ogromny stres, a diagnostyka będzie szybsza.

Fundacja Anioły w Piżamkach nr konta: 
62 1140 2004 0000 3802 7805 0034 

tytuł wpłaty: USG

Link do zrzutki: zrzutka.pl/5v2ejr 

JAK POMÓC
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