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Dwie nowe 
drogi dojazdowe

Nowe drogi dojazdowe do domów jednorodzinnych przy ul. aka-
cjowej i Leszczynowej są już gotowe. Właśnie zakończyła się ich bu-
dowa. Inwestycja zrealizowana została w dzielnicy Godula w obrę-
bie działek, które w ostatnim czasie znalazły właścicieli. Objęła tak-
że budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz oświetlenia. 
Koszt przedsięwzięcia wyniósł prawie 2 mln zł.
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Ulica Akacjowa została wyremontowana oraz wybetonowana.

– Budownictwo jednorodzinne 
w Rudzie Śląskiej cały czas się roz-
wija. Nasze miasto chętnie wybie-
rają osoby, które planują budowę 
domu. Świadczy o tym fakt, że od 
początku 2019 roku do chwili obec-
nej wydaliśmy prawie 200 pozwo-
leń na budowę przeszło 400 domów. 
Dlatego  tak ważna jest rozbudowa 
sieci rudzkich dróg – zaznacza 
Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy 
Śląskiej.

Teren przy ul. Akacjowej przed 
remontem był w jednej części dro-
gą gruntową, a w drugiej nieużyt-
kami. Obecnie po starej nawierzch-
ni nic już nie zostało. W jej miejscu 
powstała zupełnie nowa droga, zro-
biona z kostki betonowej o szero-
kości 5 m. Wybudowano również 
wjazdy do posesji oraz oświetlenie 
składające się z 13 słupów z opra-
wami typu LED, a także kanaliza-
cję ze zbiornikiem retencyjno-prze-
lewowym. Natomiast na ul. Lesz-
czynowej, która sąsiaduje z ul. Aka-
cjową, także powstała nawierzchnia 
z  kostki betonowej i oświetlenie 
z oprawami LED, które składa się 
z czterech słupów. Z kolei sieć ka-
nalizacji deszczowej została dopro-
wadzona do wspomnianego zbior-
nika przy ul. Akacjowej.

TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW

Będzie cieplej i oszczędniej
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Różyckiego 21 w Rudzie Śląskiej została zakończona. W mie-
ście powstaną następne inwestycje tego typu. Już teraz trwają prace przy ul. Jankowskiego 6, a niebawem rozpocz-
nie się ocieplanie budynków mieszkaniowych przy ul. Hallera 10 i  Strażackiej 16A. Niedawno wyłonieni zostali wy-
konawcy tych inwestycji.

– W tym i w kolejnym roku realizować 
będziemy łącznie 17 inwestycji z zakresu 
termomodernizacji.  Na ten cel w ostat-
nich miesiącach pozyskaliśmy blisko  
10 mln zł ze środków europejskich oraz 
ok. 1 mln zł z funduszy Metropolii. Od 
początku aktualnej perspektywy unijnej 
na same tylko działania związane z ter-
momodernizacją zdobyliśmy już ponad 
32,2 mln zł – wylicza prezydent miasta 
Grażyna Dziedzic.

Ostatnio zakończyły się prace przy 
termomodernizacji budynku przy ul. Ró-
życkiego 21. – W ramach inwestycji, 
oprócz samego ocieplenia budynku, wy-
remontowane zostały też schody wej-
ściowe oraz wykonano podjazd dla osób 
niepełnosprawnych – informuje wice-
prezydent miasta Michał Pierończyk.

Kolejną realizowaną inwestycją jest 
termomodernizacja budynku przy ul. Jan-
kowskiego 6. – Zadanie w głównej mie-
rze polega na ociepleniu ścian oraz da-
chu budynku. Przed wejściem odtworzo-
ny zostanie stalowy podest oraz wykona-
na będzie pochylnia dla osób niepełno-
sprawnych, bowiem w budynku tym mie-
ści się także przychodnia. Zgodnie z umo-
wą prace powinny się zakończyć w paź-
dzierniku – wskazuje wiceprezydent.  

Pozostałe inwestycje, które realizo-
wane będą w najbliższym czasie, doty-
czą termomodernizacji budynków wie-
lorodzinnych przy ul. Hallera 10 i Stra-
żackiej 16A. Właśnie wyłonieni zostali 
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Obecnie trwa ocieplanie budynku przy ul. Jankowskiego 6.
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Właśnie zakończyła się termomodernizacja  
budynku przy ul. Różyckiego 21.

PRezydeNt miasta  
RUDA ŚLąSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy Urzędu Miasta (II piętro, 
naprzeciw pokoju 215) ogłoszenia o nieruchomościach, które 

zostaną oddane w dzierżawę w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne 

położone w rejonie ul. Wrzosowej.

Warto przypomnieć, że pod ko-
niec 2019 roku zakończyła się prze-
budowa jeszcze jednej drogi grun-
towej w Rudzie Śląskiej. Chodzi 
o ul. Kossaka w Bielszowicach. 
Przebudowane zostało tam ok. 160 m 
drogi. – W ramach zadania powsta-
ła nowa nawierzchnia jezdni o sze-
rokości 5 m z obustronnym chodni-
kiem – mówi Bartosz Wójcik z Wy-
działu Dróg i Mostów Urzędu Mia-
sta Ruda Śląska. – Wykonano także 
kanalizację deszczową i sanitarną 
z równoczesną likwidacją istnieją-
cego odcinka kanału ogólnospław-
nego w tej ulicy. Zainstalowanych 
zostało także 6 nowych słupów 
z oświetleniem LED-owym ulicy 
– dodaje. Wartość zadania wyniosła 
prawie milion złotych.

Z kolei w bieżącym roku, jeśli 
chodzi o remont dróg gruntowych, 
planowane jest rozpoczęcie przebu-
dowy drogi gruntowej ul. Pierni-
karczyka wraz z budową kanaliza-
cji deszczowej.

Na terenie Rudy Śląskiej znajdu-
je się 88 publicznych dróg grunto-
wych o łącznej długości ok. 13 km. 
Natomiast w ostatnich pięciu latach 
przebudowano 16 takich dróg 
o łącznej długości ok. 5 km.

 AL

KORONAWIRUS

Wirus wrócił na kopalnię
Od kilku dni niepokojąco rośnie liczba mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy zarazili się koronawirusem. Niestety, więk-
szość zarażonych osób to górnicy z kopalni KWK Ruda Ruch Bielszowice.

Tendencja wzrostowa utrzymuje się od 
tygodnia. Wśród chorych przeważają górni-
cy z bielszowickiej kopalni. – Tylko w ciągu 
ostatniej doby kolejnych dziesięć osób otrzy-
mało wynik dodatni. Dziewięć z nich to gór-
nicy z Bielszowic, a dziesiąta osoba jest mat-
ką jednego z zakażonych – poinformował 
w sobotę (18.07) Krzysztof Mejer, wicepre-
zydent Rudy Śląskiej.

Także w kolejnych dniach przybyło  
zakażonych górników. – W sumie od 15 do  

20 lipca koronawirusa stwierdzono u 39 
pracowników Ruchu Bielszowice. Obecnie 
z koronawirusem „walczy” 65 górników. 
W najbliższych dniach około 300 górników 
z Bielszowic ma być objętych badaniami 
przesiewowymi. Taką decyzję podjął woje-
woda śląski Jarosław Wieczorek. Ostateczna 
decyzja w tej sprawie ma być podjęta  
w środę – zapowiedział we wtorek (21.07) 
Krzysztof Mejer. Ogółem od ubiegłej środy 
(15.07) przybyło 47 nowych przypadków 

OGŁOSZENIEzakażenia koronawirusem. Na szczęście po-
woli rośnie liczba ozdrowieńców. W gronie 
tym jest 367 osób, a to oznacza, że w Rudzie 
Śląskiej mamy 80 aktywnych przypadków. 
Równocześnie od początku epidemii na ko-
ronawirusa zmarło 15 osób. Ostatnia z nich 
to 82-letni mężczyzna, który przebywał 
w szpitalu tyskim i miał choroby współist-
niejące. Rudzianin zmarł w ubiegły week-
end.

 Joanna Oreł

wykonawcy tych zadań. – W budynkach, 
oprócz ociepleń ścian i stropu, wymie-
niona zostanie stolarka okienna na klat-
kach schodowych, zamontowane zosta-
ną nowe drzwi wejściowe oraz daszki 
nad nimi. Dodatkowo w budynku przy 
ul. Strażackiej wykonana zostanie izola-
cja przeciwwilgociowa, natomiast budy-
nek przy ul. Hallera podłączony zostanie 
do nowego źródła ciepła, jakim będzie 
ogrzewanie gazowe – precyzuje Michał 
Pierończyk.

Kolejna inwestycja, która będzie reali-
zowana w najbliższych miesiącach, doty-
czy termomodernizacji budynku wieloro-
dzinnego przy ul. Sobieskiego 58. Aktu-
alnie dla tego zadania trwa jeszcze proce-
dura przetargowa. Niebawem znany ma 
być również wykonawca termomoderni-
zacji budynku dyrekcji MOSiR przy  
ul. Hallera. W tym przypadku także nie 
został jeszcze rozstrzygnięty przetarg.

Przypomnijmy, że na wszystkie wy-
mienione zadania miasto pozyskało pod 
koniec ubiegłego roku środki unijne w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego w wyso-
kości 6 mln zł. Pieniądze te przeznaczone 
zostaną także na termomodernizacje ko-
lejnych budynków wielorodzinnych 
znajdujących się w miejskim zasobie. 
Chodzi o budynki przy ulicach: Cegiel-
nianej 30, Kokota 127-129-131, Sikorek 
49, Mickiewicza 1, Bielszowickiej 112 
oraz Kokota 149. Ostatnie cztery dodat-

kowo podłączone zostaną do nowego 
źródła ciepła. W większości przypadków 
będzie to sieć ciepłownicza. Inwestycje 
te realizowane będą w 2021 r.

Dodatkowo w marcu przyznano mia-
stu prawie 3,9 mln zł na 5 projektów do-
tyczących termomodernizacji budynków 
wielorodzinnych – przy ul. Damrota 5, 
Piastowskiej 52, Bytomskiej 39-41, Cho-
rzowskiej 9A oraz Gierałtowskiego 2. 
W tym przypadku był to wynik konkur-
su przeprowadzonego przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko 2014-2020 (Fundusz Spójności).  
– Realizację większości tych zadań pla-
nujemy na 2021 r. W tym roku chcieliby-
śmy jednak rozpocząć termomoderniza-
cję budynku przy ul. Piastowskiej 52  
w Rudzie – zapowiada Michał Pierończyk.

Warto dodać, że na część wspomnia-
nych inwestycji władze Rudy Śląskiej 
pozyskały również wsparcie z budżetu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
w ramach Programu działań na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. 
Mowa tu o termomodernizacji budynku 
dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji (233 tys. zł), budynków przy  
ul. Hallera 10, Jankowskiego 6 i Różyc-
kiego 21 (750 tys. zł) oraz budowie in-
stalacji OZE w budynku przy ul. Kacz-
marka 38 i Raciborskiej 10 (61 tys. zł).

 TK
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Poród w czasach koronawirusa
Epidemia koronawirusa jest czasem szczególnie trudnym dla pań, które oczekują swojego po-
tomka. obecnie jednak praca oddziału Ginekologiczno-Położniczego szpital Miejskiego w Ru-
dzie Śląskiej wróciła do normy, wznowiono porody rodzinne oraz planowe operacje, a żadna 
kobieta przy nadziei nie będzie pozostawiona sama sobie. Zmieniły się jednak zasady przyjęcia 
na oddział – podobnie zresztą jak w całym szpitalu. o ostatnich miesiącach pracy rozmawiamy 
z dr. hab. n. med. wojciechem Cnotą, ordynatorem rudzkiej porodówki.

REkLaMa

– Jak epidemia koronawirusa wpłynęła na 
funkcjonowanie Oddziału Ginekologiczno-Po-
łożniczego? Czy dziś wszystko wróciło do nor-
my?

– Zarówno teraz, jak i w czasie lockdownu, każ-
da pacjentka, która wymagała natychmiastowej 
pomocy oraz zgłosiła się do porodu, jest i była cały 
czas u nas przyjmowana. Oczywiście z zachowa-
niem określonych przez wewnętrzną komisję epi-
demiologiczną środków bezpieczeństwa. W szczy-
towej fazie epidemii, podobnie jak w całym szpita-
lu, także na naszym oddziale wstrzymaliśmy wy-
konywanie planowych operacji. Ze względu na 
bezpieczeństwo zawiesiliśmy także porody rodzin-
ne. Obecnie oddział funkcjonuje bez większych 
zmian. Wykonujemy planowe operacje, a na po-
czątku maja przywróciliśmy porody rodzinne. Na-
dal jednak obowiązuje zakaz odwiedzin dla całego 
szpitala. Zmieniła się także procedura przyjmowa-
nia pacjentek na nasz oddział. Każda z nich  
ma wykonywany wymaz pod kątem zakażenia 
COVID-19. W przypadku planowanych operacji 
czekamy na wynik. Gdyby był on dodatni, a stan 
pacjentki dobry, moglibyśmy ją przekazać do szpi-
tala jednoimiennego. Natomiast jeżeli operacja jest 
pilna, nie czekamy na wynik, lecz z zastosowaniem 
środków ochrony osobistej, wykonujemy zabieg 
lub odbieramy poród. Mamy wyizolowane sale, 
gdzie taka pacjentka może być umieszczona do 
momentu uzyskania wyniku testu. Podobnie jest 
w przypadku, gdy trafia do nas pani, przebywająca 
na kwarantannie lub z objawami mogącymi wska-
zywać na koronawirusa.

– Mieliście przypadek, kiedy przyszła mama 
zgłosiła się do porodu, a okazało się, że jest za-
każona?

– Tak. Pani miała pobrany wymaz i rozpoczął 
się fizjologiczny poród. Po 12 godzinach otrzyma-
liśmy wynik i okazało się, że pacjentka była bezob-
jawową nosicielką koronawirusa. Natychmiast zo-
stała odizolowana, zdezynfekowaliśmy salę poro-
dową oraz pomieszczenia, gdzie pacjentka przeby-
wała. Przeanalizowaliśmy także, czy personel do-
chował wszelkich możliwych środków ostrożności. 

Dzięki temu nie musieliśmy wysyłać pracowników 
na kwarantannę. Pacjentka po 24 godzinach została 
wypisana do domu na obserwację, ponieważ prze-
bieg choroby był u niej bezobjawowy. Dodam, że 
choć nie było to łatwe z emocjonalnego punktu wi-
dzenia, po otrzymaniu wyników testu musieliśmy 
odizolować panią od dziecka i także je przebadać. 
Transmisja koronawirusa w ciąży wprawdzie się 
nie zdarza, ale noworodek mógł zarazić się od mat-
ki przez późniejszy kontakt bezpośredni.

– Skoro już mowa o kontakcie z najbliższy-
mi… dla pań z pewnością trudny był czas, kiedy 
nikt z bliskich nie mógł im towarzyszyć w tym 
szczególnym dniu porodu.

– Czasami jest to jedyne w życiu tak szczególne 
wydarzenie. Tego czasu nie da się powtórzyć i nad-
robić. Dlatego staraliśmy się wspierać nasze panie, 
jak tylko się dało. Na szczęście na początku maja 
mogliśmy wrócić do porodów rodzinnych. Ograni-
czamy jednak czas przebywania na sali porodowej. 
Osoba towarzysząca może odwiedzić szpital po 
wcześniejszym wywiadzie epidemiologicznym. 
Oczywiście po dezynfekcji oraz ubrana w fartuch, 
rękawiczki i maskę wpuszczana jest na salę w mo-
mencie rozpoczęcia porodu. Może także zostać 
z partnerką do dwóch godzin po porodzie. Co waż-
ne – nie wymagamy od osób towarzyszących, aby 
zgłaszały się do nas z aktualnymi wynikami testu 
na koronawirusa.

– Czy koronawirus wpłynął na liczbę poro-
dów odbieranych w rudzkim szpitalu?

–  W województwie śląskim jest pięć oddziałów 
położniczych, które zostały przekształcone w od-
działy jednoimienne dla zakażonych pacjentek. 
Jeżeli panie pierwotnie chciały rodzić w jednym 
z nich, musiały zdecydować się na inny szpital. 
Dlatego zwiększyła się liczba porodów przyjmo-
wanych na naszym oddziale. Mieliśmy tylko jedną 
pacjentkę, która obawiała się kontaktu z jakimkol-
wiek szpitalem, więc zdecydowała, że urodzi w do-
mu.

– Słowem, nie odpoczywaliście.
– Jeżeli chodzi o perinatologię i położnictwo, to 

jesteśmy jednym z najnowocześniejszych ośrod-

ków na Śląsku, więc nieustannie wdrażamy coś 
innowacyjnego. Czas, kiedy nie wykonywaliśmy 
planowych zabiegów, przeznaczyliśmy więc na 
szkolenia i szukanie nowych metod zabiegowych. 
Teraz zaczęliśmy realizować tę wiedzę w praktyce. 
Ostatnio główny nacisk kładziemy na wdrożenie 
nowych technik operacyjnych w ginekologii ope-
racyjnej, w tym laparoskopowych. Laparoskopia 
w tej chwili stanowi 80 proc. wykonywanych przez 
nas zabiegów, a jeszcze pięć lat temu było to 5 pro-
cent. Chcemy, by liczby te były jeszcze wyższe, 
więc minimalnie inwazyjne procedury staramy się 
wdrażać m.in. przy leczeniu mięśniaków macicy, 
problemie nietrzymania moczu, czy zaburzeniach 
statystyki kobiecego narządu rodnego.

– Jeszcze jedno pytanie na podsumowanie. 
Był taki moment podczas lockdownu, kiedy 
z jednej strony dostęp do lekarzy był ograniczo-
ny, ale również ludzie obawiali się kontaktu ze 
służbą zdrowia. Panie będące w ciąży także 
z tym zwlekały?

– Rzeczywiście można było odnieść wrażenie, 
że jedyna choroba, jaka istnieje, to koronawirus. 
W przypadku kobiet w ciąży telemedycyna jest ra-
czej wątpliwym rozwiązaniem. Nie ma się też co 
dziwić, że panie obawiały się o ciążę, zdrowie 
dziecka i swoje, bo jest to szczególny czas pod 
względem emocjonalnym. Proszę pamiętać, że na 
początku panowała ogólna dezinformacja. Zresztą 
do dzisiaj nie mamy jednoznacznych danych odno-
śnie tego, jak koronawirus wpływa na ciążę. Na 
szczęście nie doszło do żadnej tragedii, bo położni-
cy cały czas pracowali i nie było takiego okresu, 
kiedy pacjentka nie mogła uzyskać pomocy w za-
kresie porodu czy ciąży.

Joanna Oreł

– Początek pandemii wzbudzał we wszystkich wiele obaw.  
Miałyśmy plan, aby z uzbieranych pieniędzy zaopatrzyć kobiety 
w maseczki, które w tym trudnym czasie rodziły swoje potomstwa. 
Po ogłoszonej przez nas zbiórce dostałyśmy jednak odzew od grupy 
,,Radzi Rudzie”, że jej członkowie są w stanie pomóc nam zorgani-
zować maseczki. I tak się stało, maseczki zostały zebrane i dostar-
czone na oddział – mówi Patrycja Pelka, jedna z organizatorek „Ki-
na dla Kobiet”. – Stwierdziłyśmy więc, że pójdziemy o krok dalej i po 
konsultacji z personelem oddziału, kontynuowaliśmy zbiórkę na 
sprzęt dla pacjentek, który może ułatwić im poród – dodaje Marta 
Glamb, która także organizuje ,,Kino dla Kobiet”.

W sumie udało się zgromadzić tysiąc złotych. Za pieniądze te 
zakupiono dwie piłki, tzw. fasolki do ćwiczeń i porodu, pasy do 
badania KTG oraz aromatyzatory/nawilżacze (wraz z olejkami i za-
silaczami), które są już wykorzystywane w salach pacjentek. – Cie-
szymy się, że wspólnie z naszymi paniami znowu zrobiłyśmy coś 
dobrego i pomożemy w ten sposób przyszłym mamom, które czekają 
na przyjście na świat swojej pociechy – podsumowuje Marta 
Glamb.

Dodajmy, że spotkania ,,Kina dla Kobiet” w wersji tradycyjnej, 
czyli w kinie Patria, mają wrócić jesienią. Joanna Oreł

Dzięki zbiórce udało się kupić m.in. piłki do ćwiczeń i porodu.
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kIno DLa koBIET

Kobiety kobietom
Panie z ,,kina dla kobiet” kolejny raz stanęły na wysokości 
zadania! wspólnymi siłami uzbierały pieniądze na sprzęt dla 
przyszłych mam rodzących na oddziale Ginekologiczno-Po-
łożniczym szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Jest to efekt 
internetowej zbiórki, która założona została podczas spotka-
nia ,,kina dla kobiet” w wersji online.
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„Skarbek” powrócił do Rudy Śląskiej
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OGŁOSZENIEŚWIĘTO POLICJI

101 policjantów odebrało nominacje na wyższe stopnie służbowe.
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W statystykach coraz lepiej
Rudzcy funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej obchodzili swoje święto. Jak co roku 
uroczystość była okazją do wręczenia nominacji na wyższe stopnie. Trafi ły one do 101 funkcjonariuszy, a czterech policjan-
tów otrzymało odznaczenia resortowe. Obecnie w rudzkiej policji pracuje 309 policjantów i 47 pracowników cywilnych, 
a 20 wakatów czeka na obsadzenie.

– Polska policja to nie tylko historia 
i tradycja, polska policja to nie tylko po-
stęp, technika i rozwój, a przede wszystkim 
ludzie – podkreślał Mariusz Luszawski, 
komendant miejski policji w Rudzie Ślą-
skiej. – Wasza postawa i zaangażowanie 
każdego dnia wpływa na bezpieczeństwo 
mieszkańców Rudy Śląskiej. Możemy mieć 
najlepszy sprzęt, nowe technologie, ale bez 
Was i Waszego zaangażowania to wszystko 
jest nieważne – mówił do rudzkich funk-
cjonariuszy. – Szczególnie dziękuję za 
Wasz trud i determinację w wykonywaniu 
obowiązków służbowych w tym szczegól-
nym czasie, gdy policja stanęła przed no-
wym, niespotykanym dotąd zagrożeniem, 
jakim jest epidemia koronawirusa. Prze-
każcie również moje podziękowania kole-
żankom i kolegom, pracownikom cywilnym 
oraz Waszym i ich rodzinom – powiedział.

Warto przypomnieć, że np. w ubiegłym 
roku rudzcy policjanci średnio dokonywali 
dziennie zatrzymania dwóch osób poszu-
kiwanych i na gorącym uczynku sprawców 
przestępstwa oraz przyjmowali 65 zgło-
szeń i przeprowadzali 43 interwencje. Po-
za tym spędzili 355 godzin w służbie pa-
trolowej, 250 razy badali stan trzeźwości, 
legitymowali 117 osób, a także ujawnili 
78 wykroczeń. Zorganizowali też trzy spo-
tkania profi laktyczne, w których średnio 
brało udział 65 mieszkańców oraz realizo-
wali dziewięć doprowadzeń.

Statystyki są coraz lepsze. Od 2015 ro-
ku rudzka policja odnotowała znaczny 
spadek postępowań dotyczących różnego 
rodzaju przestępstw. W roku 2015 było ich 
przeszło 3,5 tysiąca, a w roku 2019 nieco 
ponad 2,5 tysiąca. – Warto podkreślić wy-
soką skuteczność rudzkich policjantów 
w wykrywaniu przestępstw narkotykowych 
i gospodarczych oraz ujmowaniu ich 
sprawców – mówił Krzysztof Mejer, wice-
prezydent Rudy Śląskiej. Tylko w ubie-
głym roku zabezpieczono m.in. amfetami-
nę, marihuanę czy ecstasy o wartości czar-
norynkowej przeszło 500 tys. zł. Z kolei 
postępowań w zakresie przestępczości go-
spodarczej wszczęto 343, a na przykład 
w roku 2015 – 327.

Dobrze prezentują się także statystyki 
dotyczące stanu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. W ubiegłym roku na rudzkich 
drogach doszło do 86 wypadków. Dla po-
równania w roku 2018 było ich 125, 
a w 2017 roku – 121. Warto podkreślić, że 
rannych w wypadkach w 2019 roku zosta-
ło zdecydowanie mniej osób niż w latach 
poprzednich. Przykładowo w roku 2015 
było to 128 osób, w roku 2016 – 149, w ro-
ku 2017 – 146, a w ubiegłym – 97. Zanoto-
wano również spadek wypadków z udzia-
łem pieszych. W  roku 2019 było ich 31. 
Niestety, gwałtownie wzrosła liczba osób 
nietrzeźwych za kierownicą. Zatrzymano 
433 takich kierowców, a w roku 2018 
– 281. AS

STRAŻ MIEJSKA

Oznakuj swój rower
Dzięki tej akcji, jeżeli komuś zostanie skradziony rower, jest duża szansa na to, że wróci on do właściciela. Rudzka Straż 
Miejska kolejny raz zachęca mieszkańców do znakowania „dwóch kółek”. Wystarczy kilka minut, by uchronić rower przed 
kradzieżą lub odnaleźć zgubę.

Strażnicy miejscy akcję znakowania ro-
werów prowadzą już od pięciu lat. – Samo 
oznakowanie roweru nie daje wprawdzie 
gwarancji, że nie zostanie on skradziony. 
Jednak bardzo często policjantom udaje 
się wyłapać złodziei lub nakryć ich w dziu-
pli, gdzie składowane są skradzione rzeczy 
– wyjaśnia Marek Partuś, komendant Stra-
ży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Jeżeli 
rower jest oznakowany, wówczas możemy 
zidentyfi kować właściciela oraz zwrócić 
jego własność. Dochodzi również do sytu-
acji, w których ktoś zgubił rower, ale po-
jazd był oznakowany, więc jest możliwość 
szybkiego oddania zguby – dodaje.

Znakowanie roweru polega na umiesz-
czeniu w widocznym miejscu na ramie 

Oznakowanie roweru nie zmienia 
jego wyglądu oraz jest niewidoczne.
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naklejki z indywidualnym numerem oraz 
tego samego numeru naniesionego tajno-
pisem na innej części roweru. Jest on wi-
doczny tylko w świetle ultrafi oletowym. 
Oznakowanie roweru nie jest więc wi-
doczne dla osób postronnych i nie wpływa 
na wygląd roweru. Oprócz specjalnych na-
klejek i ukrytych oznakowań właściciele 
pojazdów otrzymują kartę rejestracyjną, 
czyli tzw. dowód tożsamości roweru.

Osoby, które są zainteresowanie znako-
waniem rowerów, mogą kontaktować się 
w tej sprawie ze Strażą Miejską pod nr tel. 
32 342-30-60. Znakowanie odbywa się 
przed budynkiem Straży Miejskiej przy 
ul. Hallera 61 w Nowym Bytomiu. Przy 
znakowaniu roweru osoby nieletniej ko-

nieczna jest obecność przynajmniej jedne-
go z rodziców lub opiekuna prawnego. 
Dorosły powinien mieć przy sobie dowód 
tożsamości. Joanna Oreł

ROZMAITOŚCI 

10-letni Janek przyjeżdża ze swoją siostrą Zosią na wakacje na Śląsk. Tu otwiera 
się dla nich świat śląskich legend i rozpoczyna wielka przygoda. Taki jest zarys 
scenariusza fi lmu pt. „Skarbek”, do którego sceny ponownie kręcono w Rudzie 
Śląskiej.

Na początku lipca producenci nagrywa-
li fi lm w jednym z budynku przy ul. Sobie-
skiego, a teraz (15.07) kontynuowali akcję 
na zewnątrz w Rudzkiej Kuźnicy. Jest to 
jeden z plenerów, w którym rozegra się fi l-
mowa historia „Skarbka”. To opowieść 
z pogranicza kina familijnego i przygodo-
wego z elementami fantasy i kina grozy. 
Główną postacią jest 10-letni Janek, który 
podczas wakacji u babci na Śląsku poznaje 
losy swojego pradziadka, emerytowanego 
górnika. To od nich zaczyna się historia 
pełna zwrotów akcji.

Oprócz Rudy Śląskiej zdjęcia do pro-
dukcji realizowane są m.in. w Piekarach 
Śląskich, Chorzowie i Mikołowie. Na 
ekranie zobaczymy plejadę fi lmowych 
gwiazd – Olgierda Łukaszewicza, Dorotę 
Pomykałę, Cezarego Kosińskiego, Sonię 
Bohosiewicz, Lecha Dyblika oraz Seba-
stiana Stankiewicza. Nie zabraknie także 
wybitnych śląskich aktorów. W „Skarbku” 
pojawią się m.in. Elżbieta Okupska, Alina 
Chechelska, Agnieszka Okońska, Miro-
sław Neinert, Grażyna Bułka oraz Wiesław 
Kupczak. Joanna Oreł
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Z okazji Święta Policji
składam serdeczne życzenia 

wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom
rudzkiego garnizonu.

Wasza praca jest nie do przecenienia.
Stoicie na straży prawa, zapewniacie bezpieczeństwo,

a także utrzymujecie społeczną dyscyplinę 
w stosowaniu się do sanitarnych wytycznych

wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa.
Serdecznie dziękuję za Wasze zaangażowanie,

odwagę i oddanie służbie. 

Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia i spokoju,
efektywności działań, satysfakcji z życia zawodowego,

a także spełnienia prywatnych marzeń i planów.
Wszystkiego dobrego!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

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 do oddania w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny nr 25 położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy 

Katowickiej (działka nr 2653, obręb Wirek, k.m.1).

OGŁOSZENIE
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Zawodnicy Grunwaldu i Wawelu spotkali się podczas sparingu.
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WycIąG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGu 

PREZyDENT MIASTA
RuDA ŚLąSkA 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony  
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej 

położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach  
przy ul. Jana kasprowicza 36

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest nieruchomość własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 
ul.Jana Kasprowicza 36, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyj-
nym 1688/304 o powierzchni 402 m2, obręb Bielszowice, k.m.4, zapisaną 
w księdze wieczystej kW nr GL1S/00051153/7 (działy III i IV księgi wieczystej 
są wolne od wpisów), zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym 
z poddaszem użytkowym w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 
80,84 m2. 

Przedmiotowa działka o regularnym kształcie prostokąta jest położona 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren nieruchomo-
ści jest płaski, ogrodzony, częściowo porośnięty trawą, krzewami i kilkoma 
drzewami. 

Nieruchomość posiada uzbrojenie w instalacje wodociągową i kanalizacyj-
ną, elektryczną, ogrzewanie piecowe (węglowe).

Z uwagi na stan techniczny budynek wymaga przeprowadzenia kapitalnego 
remontu (liczne zawilgocenia i zagrzybienia). 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ruda Śląska działka 1688/304 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (symbol planu MN2). 

Przedmiotowa działka położona jest w strefie „A” ścisłej ochrony konser-
watorskiej. Ponadto budynek przy ul. Jana kasprowicza 36 ujęty jest w gmin-
nej ewidencji zabytków miasta Ruda Śląska. 

cena wywoławcza do przetargu wynosi 220.000,00 zł. 
cena nieruchomości ustalona na przetargu płatna jest w całości przed za-

warciem aktu notarialnego. 
Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2020 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzę-

du Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć 
osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia za-
mieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudasla-
ska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 21.08.2020 r. 
dokonają wpłaty wadium w wysokości 11.000,00 zł, przelewem na konto:  
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda 
Śląska, urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. kasprowicza 36” 
(za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pienięż-
nych 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 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymaga-
ne dokumenty i oświadczenia. 

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

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

Oględzin budynku można dokonać w dniu 17.08.2020 r.  
w godz. 14.00-15.00.

PIŁkA NOżNA

Wygrany sparing  
Grunwaldu

GRuNWALD RuDA ŚLąSkA 6:2 WAWEL WIREk (2:1)

GKS Grunwald pokonał Wawel Wi-
rek wynikiem 6:2. Podczas sobotniego 
(18.07) sparingu dobrze spisał się Da-
riusz Kot, który aż pięć razy pokonał 
bramkarza Wawelu, a pierwszy gol 
padł już w 15. minucie.

Od początku spotkania – w 4. minu-
cie zawodnik testowany Grunwaldu 
strzelił zza pola karnego obok bramki. 
Kilka minut później po akcji zespoło-
wej strzał Mikołaja Kasprzyka padł łu-
pem bramkarza. W kolejnym ataku 
Grunwaldu obrońca Wawelu ubiegł 
Dariusza Kota w polu karnym.  
W 15. minucie po dalekim wybiciu 
bramkarza Mateusza Stasiczka, Kot  
w sytuacji sam na sam otworzył wynik, 
a trzy minuty później po dośrodkowa-
niu Kaikiego Ozakiego nie sięgnął piłki 
przed bramką. Później strzał Mikołaja 
Kasprzyka ponownie obronił bramkarz, 
a następnie w 22. minucie wynik me-
czu podwyższył Kot, który wykorzystał 
sytuację oko w oko z bramkarzem po 
dalekim podaniu od Karola Ostrow-
skiego. Następnie po prostopadłym po-
daniu Jakuba Doleckiego sam na sam 
znalazł się Kaiki Ozaki, ale sędzia od-
gwizdał spalonego. W 25. minucie po 
przeciwnej stronie koncentrację Mate-
usza Stasiczka sprawdził Grzegorz Ka-
łużny strzałem z dystansu. Dwie minu-
ty później zawodnicy Grunwaldu po 
serii błędów stracili gola. W 35. minu-
cie spotkania zawodnik Wawelu nie 
trafił dobrze w piłkę z kilku metrów 
i zespół stracił szansę na remis. W koń-
cówce I połowy meczu piłkarze Grun-
waldu mieli dwie sytuacje. W pierwszej 
Dariusz Kot strzelił minimalnie obok 

Nowy trener 
Wawelu

Wawel Wirek ma nowego trenera. Został nim 
Robert Gąsior, który do niedawna trenował se-
niorski zespół rudzkiej Slavii. To także jej wy-
chowanek.

Gąsior grał ponadto w Jastrzębiu Bielszowice, 
Jedności Przyszowice i Strażaku Mikołów. Ma 
licencję UEFA A. Był trenerem Strażaka Miko-
łów, LKS-u Bujaków, AKS-u Mikołów oraz 
Iskry Pszczyna. AL

RuGBy

Międzynarodowe 
Gryfy

Rudzkie Gryfy dobrze zaprezentowały się 
podczas Międzynarodowego Festiwalu Rugby, 
który odbył się w Piotrowicach Nyskich. Do ry-
walizacji stanęły dwie drużyny w turnieju rugby 
siedmioosobowego – KS Rugby Ruda Śląska 
„Czarna” i KS Rugby Ruda Śląska „Złota”.

W skład KS Rugby Ruda Śląska „Czarna” we-
szli: Danson Chege, Marcin Greinert, Marcin 
Jankowski, Patryk Kołodziej, Vladyslav Kozlov, 
Filip Kuniczkowski, Jan Muc, Kacper Oblizajek 
oraz Marcin Pyrek. Z kolei w składzie KS Rugby 
Ruda Śląska „Złota” znaleźli się: Stefano Bac-
chiega, Łukasz Fura, Mykeltie Imani, Paweł Ma-
rzec, Sławomir Orłowski, Jakub Przybylski, Da-
niel Szombara, Dawid Szywalski i Mariusz 
Świerczyński.

Zespół „Czarny” wygrał obydwa swoje spotka-
nia grupowe, dzięki czemu awansował do finału, 
gdzie jednak musiał uznać wyższość holender-
skiej drużyny Rugby Club Wageningen. Dodaj-
my, że w ostatnich trzech edycjach festiwalu 
rudzki zespół za każdym razem w finale grał prze-
ciwko zespołowi z Wageningen. Dwa razy udało 
się wygrać. Natomiast zespół „Złoty” w grupie 
uległ późniejszym tryumfatorom, pokonał czeski 
zespół Rugby Jesenik i w zaciętym meczu o brąz 
zwyciężył z zespołem Rugby Olymp Praha. MVP 
Turnieju został Marcin Greinert. AL

KS Rugby Ruda Śląska „Złota”  
– Rugby Club Wageningen 5:24

KS Rugby Śląska „Czarna”  
– Rugby Olymp Praha 5:0

KS Rugby Ruda Śląska „Złota”  
– Rugby Jesenik 29:5

KS Rugby Ruda Śląska „Czarna”  
– Frogs Warszawa 33:14

Mecz o 3 miejsce: 
KS Rugby Ruda Śląska „Złota”  

– Rugby Olymp Praha 12:7     

Zawodnicy KS Rugby Ruda Śląska 
zagrali na międzynarodowym turnieju.
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słupka, a następnie Kaiki Ozaki strzelił 
nad pustą bramką.

W drugiej części meczu Mikołaj Ka-
sprzyk prostopadłym podaniem między 
obrońców uruchomił Japończyka, któ-
ry w sytuacji sam na sam pogubił się. 
Później w 52. minucie po dośrodkowa-
niu Patryka Sobstyla, Dariusz Kot był 
bliski skompletowania hat-tricka. Jed-
nak bramkarz odbił jego strzał. Po 
trzech minutach Kot podał przed polem 
karnym do zawodnika testowanego, 
który strzelił tuż nad bramką.  
W 65. minucie kolejną setkę miał Kaiki 
Ozaki, ale okazja przepadła. Z dystansu 
próbował później strzelić Michał Ko-
walczyk i niewiele zabrakło. Pomocnik 
Grunwaldu w 69. minucie groźnie ude-
rzył z rzutu wolnego, a bramkarz sparo-
wał strzał zmierzający przy słupku. 
W polu karnym sfaulowany został Mi-
chał Tałady, a jedenastkę na gola zamie-
nił Dariusz Kot, który w końcu zanoto-
wał hat-tricka. Kilkadziesiąt sekund 
później Jakub Dolecki zagrał w uliczkę 
do Kaikiego Ozakiego, który podał 
przed bramkę do Dariusza Kota, a on 
trafił do siatki czwarty raz z rzędu.  
W kolejnych minutach Grunwald zdo-
był jeszcze dwie bramki. W 83. minu-
cie bramkarz Wawelu odbił strzał Ka-
mila Skorupy, ale był bezradny przy 
dobitce Dariusza Kota i udało się zdo-
być piątego gola w tym spotkaniu. Dwie 
minuty przed zakończeniem Michał Ta-
łady otrzymał podanie od Kaikiego 
Ozakiego. Wygrał pojedynek z obroń-
cą, wchodząc w pole karne i uderzył nie 
do obrony w krótki róg. Wtedy ustalił 
ostateczny wynik spotkania. AL

OGŁOSZENIA

Barbarze i Grzegorzowi Soluch
wyrazy współczucia i najszczersze słowa otuchy 

w trudnych chwilach 
po śmierci 

MATKI I TEŚCIOWEJ
składają

koleżanki i koledzy z Wydziału Dróg i Mostów 
Urzędu Miasta Ruda Śląska
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USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych, remonty. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty ła-
zienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-
024.

 Malowanie, tapetowanie, remonty 
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, ta-
picerki. Tel. 512-120-119.

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

 Usługi dekarskie, krycie papą termo-
zgrzewalną, blachodachówka, ściąganie 
azbestu. Tel. 512-549-097.

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

 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, gar-
deroby. Tel. 512-121-532.

 Dekarz, tanio. Tel. 880-201-358.

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

 Ekspert Finansowy pomoże w uzyska-
niu najlepszego kredytu gwarancja skutecz-
ności – zadzwoń, tel. 695-450-168.

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

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

NIERUCHOMOŚCI

 Kupię kamienice całość lub udziały. Tel. 
797-299-422.

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

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

 Kochłowice, 1-pok, 37 m2, 129 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej, gotówka, tel. 730-770-900. 

 Sprzedam: M-3 – Osiedlowa, 37 m2, II 
p., M-3 – Hlonda, 47 m2, 79 tys., M-4 – Sło-
wiańska, 57 m2, inne atrkcyjne oferty na 
www.lokator.nieruchomosci.pl. Tel. 793-
017-323.

 Do wynajęcia mieszkanie 50 m2, w blo-
ku na Goduli. Tel. 783-687-073.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, 

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

 Skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Po-
moc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,40 gr/kg. DOBRA CENA AKU-
MULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 
771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-Cheb-
zie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbo-
wego).

PRACA

 Firma budowlana Bedamex w Ru-
dzie Śląskiej zatrudni pracowników bu-
dowlanych, tel. 601-504-030 w godz. 
8-15.30.

 Zatrudnię mężczyznę na pełny etat 
w ogrodnictwie i budownictwie do pracy fi -
zycznej. Informacji udzielam pod nr tel. 691-
911-683.

RÓŻNE
 Antyki, starocie, szkło porcelana, zegar-

ki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. 
Tel. 603-280-675.

 BESKIDY – 8 dni od 650 zł z 40% dofi nn-
sowaniem Unijny Program – Spowolnij Sta-
rzenie, możliwość dowozu, tel. 501-642-
492.

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE
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POZIOMO: 1 – ognisko góralskie, 
5 – bezbarwny gaz palny, 8 – do pisania na 
tablicy, 9 – menu, 11 – ozdobna roślina, 
12 – niejedna na dachu, 15 – odwet, 
17 – frakcja, 20 – mit. rzym. złośliwy de-
mon, mongoz, 21 – wróżba, 24 – jez. 
w Afryce, 25 – działo, 28 – szpicruta, 
29 – gratka, 32 – artysta sceniczny, 
33 – komik cyrkowy, błazen, 36 – trzeszcz-
ka, kość w kolanie, 39 – znak zodiaku, 
42 – żona Rembranta, 43 – mielizna na 
rzece, 45 – sztober, 46 – glaukoma, 
47 – w Starożytności narzędzie przypomi-
nające siekierkę.

PIONOWO: 1 – spis, 2 – przodek by-
dła domowego, 3 – motyw dekoracyjny, 
4 – mit. gr. rzeka zapomnienia, 5 – do kry-
cia dachów, 6 – resztka, 7 – elektroda do-
datnia, 10 – zając morski, 13 – dawna duża 
moneta srebrna, 14 – mit. gr. jedna z córek 
Zeusa, 16 – bibl. żona Adama, 17 – grzbiet 
w Tatrach, 18 – kłamca, 19 – podmokła 

łączka w górskim lesie, 21 – kamizelka ra-
tunkowa, 22 – draka, 23 – makaron kwa-
dracikowy, 26 – silnik, 28 – drewniana 
brama przed świątynią Shinto, 30 – środek 
cyrku, 31 – wół tybetański, 34 – podzwrot-
nikowe pnącze, 35 – nieciągła deformacja 
tektoniczna, 37 – kłótliwa kobieta, 
38 – kwitnie tylko raz.

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 złotych, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śląska, 
ul. Hlonda 38 – 40), otrzyma jedna osoba 
spośród tych, które nadeślą na adres redak-
cji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, 
które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na 
rozwiązania czekamy do 10 dni od daty 
zamieszczenia konkursu.

Po odbiór kuponu z krzyżówki 
„WR 27” zapraszamy do redakcji „Wiado-
mości Rudzkich” (pon.-pt. w godzinach 
8-14) Joannę Bartosik. Prawidłowe hasło: 
„Trzeba móc aby musieć”.

HOROSKOP

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30, 

tel. 607 – 468 – 787

WRÓŻKA 
JADZIA

Baran – Na jakiś czas wycofasz się 
z życia towarzyskiego. Skupisz się na 
sobie. Zrób zaległe badania.
Byk – Otworzą się przed Tobą bardzo 
interesujące perspektywy zawodowe.
Możliwy awans lub zmiana pracy.
Bliźnięta – Każdemu zdarza się popeł-
nić błąd. Dlatego nie zamartwiaj się 
niepotrzebnie. Porozmawiaj z szefem.
Rak – Rozwijaj intuicję, wyobraźnię 
i sztukę pozytywnego myślenia. Week-
end będzie okazją do miłego spotkania.
Lew – Będziesz czarująca, zmysłowa, 
uwodzicielska. Lato to bardzo dobry 
sezon na fl irty, także z mężem.
Panna – Masz duże kłopoty. Głowa do 
góry. Już wkrótce uśmiechnie się do 
Ciebie szczęście. Wykorzystaj to.
Waga – Dobry czas, aby wprowadzić 
w życie swoje ambitne plany i cele za-
wodowe. Pomyśl o lokacie w banku.
Skorpion – Szczęście nie tylko w spra-
wach zawodowych. Doskonały czas na 
wszelkie transakcje fi nansowe.
Strzelec – Jeśli jesteś samotny i masz 
kogoś na oku, zrób pierwszy krok. 
W stałych związkach bez zawirowań.
Koziorożec – Spodziewaj się przypły-
wu gotówki. Nie pal za sobą mostów. 
Stare znajomości mogą się przydać.
Wodnik – Pora na miłosne szaleństwa, 
tylko nie chwal się podbojami, bo ktoś 
będzie bardzo zazdrosny.
Ryby – Poczujesz, że masz serdecznie 
dość niektórych osób i zajęć. Pojawią 
się nowe pomysły na biznes

Tel. 607-468-787
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