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Zapraszam 
na sesje: 
ciążowe, 

noworodkowe 
oraz 

reportaże 
z chrztów
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PROFILAKTYKA

ŚILni RazemZa nami trzecia już sesja 
do niezwykłego 
kalendarza Śląskiej Izby 
Lekarskiej. Tym razem 
bohaterami są wyjątkowe 
pary lekarskie. Pary, które 
na co dzień dzielą się 
swoimi obowiązkami 
w życiu zawodowym 
lub prywatnym. Pary, 
które troszczą się o siebie 
nawzajem. To właśnie 
one, stając przed 
obiektywem aparatu, 
zachęcają do badań 
profi laktycznych.

Kalendarz na 2023 rok będzie promować profi laktykę chorób kardiologicznych.
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Bohaterami tegorocznego kalendarza są pary lekarskie.
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– Razem łatwiej, szybciej, bezpiecz-
niej, skuteczniej, weselej... – te słowa 
mają odzwierciedlenie niemal w każ-
dej dziedzinie naszego życia. Dlatego 
fi nałowy kalendarz Śląskiej Izby Le-
karskiej chcieliśmy zrobić właśnie 
RAZEM. Naszym celem jest zachęce-
nie do badań profi laktycznych, poprzez 
pokazanie niezwykłych lekarskich du-
etów – wyjaśnia Alicja van der Co-
ghen, rzecznik prasowy Śląskiej Izby 
Lekarskiej w Katowicach.

Kalendarz, który powstaje, będzie 
promować profi laktykę chorób kar-
diologicznych.

– Idea profi laktyki chorób serca jest 
nam niezwykle bliska, kochamy się 
i lubimy robić sobie wspólne zdjęcia. 
Połączyliśmy więc przyjemne z poży-
tecznym. Staramy się promować zdro-

wy styl życia i aktywny styl życia na co  
dzień. Uprawiamy sport, zdrowo się 
odżywiamy – mówią jednym głosem 
anestezjolodzy Magda Kasznia-Ja-
worska i Tomasz Jaworski. 

Ci, którzy zdecydowali się na udział 
w sesji, nie mieli co do tego żadnych 
wątpliwości.

– Prawie nigdy nie chorowałam, nie 
paliłam papierosów i nie piłam alko-
holu. Byłam szczupła i wydawało się, 
że dbałam o siebie. A jednak 15 lat te-
mu przeszłam ciężki zawał serca i ura-
tował mnie zabieg wszczepienia by-
passów. Stres związany z pracą, niere-
gularne posiłki i bagatelizowanie ob-
jawów mogło skończyć się tragedią. 
Ale żyję i tym życiem cieszę się każde-
go dnia. Dlatego właśnie tu jestem. By 
zaapelować o ciągłą profi laktykę 
– podkreśla Jadwiga Sobczyk, lekarz 

dentysta specjalista chirurgii stomato-
logicznej, która w sesji zdjęciowej 
wystąpiła wraz z córką. – Żyje się 
codziennie, a umiera się tylko raz, 
dlatego chciałabym, żebyśmy zwracali 
większą uwagę na badania profi lak-
tyczne. Mamy ogromne możliwości, 
tylko trzeba z nich korzystać, by nie 
stracić tego, co najcenniejsze, czyli ży-
cia – dodaje.

Podczas sesji pary w subtelny spo-
sób pokazały swoje ciała i zdecydo-
wanie podkreśliły, że w profi laktyce 
nie ma miejsca na wstyd. 

– Wiemy że sesja jest estetyczna, 
a cel charytatywny. To również piękny 
sposób pokazania łączących nas 
relacji i tego, że dbanie o siebie na-
wzajem to klucz do sukcesu – wskazu-
ją Anna Szypowska, chirurg szczęko-
wy w trakcie specjalizacji oraz Roman 
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Szypowski, onkolog radioterapeuta 
z Centrum Diagnostyki i Terapii On-
kologicznej Nu-Med. 

Premiera kalendarza na 2023 r. pro-
mującego profi laktykę chorób kardio-
logicznych już we wrześniu. Jego dys-
trybucję poprowadzi Fundacja 
Nu-Med. Dochód ze sprzedaży prze-
znaczony zostanie na badania kardio-

logiczne dla mieszkańców regionu. 
Partnerem przedsięwzięcia jest 
TU Inter Polska S.A. 

To już trzeci kalendarz Śląskiej Izby 
Lekarskiej. Wcześniej kalendarz 
„ŚILne Kobiety” propagował profi -
laktykę kobiecych chorób nowotwo-
rowych, kalendarz „ŚILni Mężczyźni” 
męskich.  AP
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WYBORY NA PREZYDENTA

Kto stanie w wyborczych szrankach?
Do wyborów na prezydenta Rudy Śląskiej pozostał niespełna miesiąc. 11 września rudzianie zadecydują o tym, kto obejmie to stanowisko (lub jeżeli dojdzie do drugiej tury – 25 września). 
Zanim jednak głosowanie odbędzie się, kandydaci musieli przez ostatnie tygodnie zebrać niezbędne listy poparcia (z minimum 3 tys. podpisów) oraz złożyć je w Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Rudzie Śląskiej. Do wtorku (16.08) do godz. 11 (data oddania gazety do druku) uczyniło to pięciu kandydatów. Kolejni przymierzają się do tego, a czas mają do środy (17.08) do godz. 24. 
W miarę napływania list komisja będzie weryfikowała je pod kątem poprawności złożonych podpisów. 
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Michał Pierończyk swój program wyborczy ogłosił podczas 
wtorkowej (16.08) konferencji prasowej.

Jako pierwsi listy z podpisami złożyli: 
Maciej Mol, którego kandydaturę zapro-
ponowała partia Polska Liberalna Strajk 
Przedsiębiorców oraz kandydat niezależny 
Paweł Dankiewicz. Maciej Mol to przed-
siębiorca z Katowic i właśnie swoim do-
świadczeniem zawodowym oraz progra-
mem z tym związanym chce przekonać do 
siebie mieszkańców. – Jako przedsiębior-
ca  jestem w  stanie  zaproponować Rudzie 
Śląskiej,  jak  zarobić  pieniądze  dla  tego 
miasta, a nie tylko je wydawać – a politycy 
i  samorządowcy na  razie  tylko wydają  te 
pieniądze – mówi Maciej Mol. – Do tego 
dochodzi to, że widzę, iż Ruda Śląska jest 
zaniedbana – dodaje.

Mol ma w planach m.in. sprowadzenie 
do Rudy Śląskiej nowych firm, aby zwięk-
szyć wpływy z podatku dochodowego dla 
miasta. Zamierza także walczyć z proce-
sem wyludniania się Rudy Śląskiej, popra-
wić funkcjonowanie Szpitala Miejskiego, 
budować nowe ścieżki rowerowe oraz 
wprowadzić koncepcję ,,smart city” w na-
szym mieście.

Z kolei Paweł Dankiewicz mieszka 
w Rudzie Śląskiej, z wykształcenia jest pe-
dagogiem i deklaruje się jako społeczniki 
i aktywista. – Na mojej  decyzji  o  starcie 
w  wyborach  zaważyła  odpowiedzialność 
za miasto, moje czysto ludzkie podejście do 
spraw mieszkańców,  otwartość  i  postawa 
prospołeczna  –  widzę  rodziny,  dzieci,  se-
niorów i ludzi pracujących, widzę, z czym 
się zmagają i jakie są ich oczekiwania. Po-
trzeba wspólnotowości, realnego zaintere-
sowania  ich życiem, spowodowała,  że  lu-
dzie docenili mnie, z wiarą we mnie udzie-
lając mi jako pierwszemu wymaganej licz-
by  podpisów  poparcia  – mówi kandydat 
Paweł Dankiewicz. –  Zdecydowałem  się 
także na start w wyborach na prezydenta 
miasta, ponieważ obecna sytuacja w Pol-
sce  potrzebuje  niezależnego  kandydata. 
Ruda Śląska bardzo potrzebuje prezydenta 
niezależnego od polityki centralnej i lokal-
nej,  czystego  i  niezwiązanego  układami. 
Ludzie  z  konieczności  patrzą  na  zdjęcia 
kandydatów z politykami, widzą garnitury 
i dystans między danym kandydatem a spo-
łeczeństwem (...) – dodaje.

Kolejno listy poparcia złożył Marek 
Wesoły, który w kadencjach w 2010, 2014 
i 2018 roku był radnym Rady Miasta. 
W ostatniej kadencji pełnił funkcję wice-
przewodniczącego Rady Miasta. Następ-
nie, w 2019 roku, z powodzeniem wystar-
tował w wyborach do Sejmu. Wesoły ogło-
sił swoją kandydaturę jako niezależną. 
Podczas swojej pierwszej konferencji pra-
sowej z 18 lipca kandydat przedstawił kil-
ka postulatów, które mają znaleźć się w je-
go programie wyborczym. Wśród nich 
m.in.: rozwój Huty Pokój. – W moim prze-
konaniu dzisiaj Rudzie Śląskiej potrzebne 
jest koło zamachowe – rozwojowe. Ja mam 
pomysł na dwa takie koła, które mogą Ru-
dę Śląską w aglomeracji przesunąć na jed-
ne z czołowych miejsc. Jedno,  to sprawa, 
nad którą bardzo mocno pracuję jako par-
lamentarzysta  –  kwestia  ratowania  Huty 
Pokój i uruchomienia tam nowego, dużego 
zakładu. Nowej, dużej stalowni, która my-
ślę,  że  absolutnie  postawiłaby  Rudę  Ślą-
ską,  jeżeli  chodzi  o  przemysł,  w  zupełnie 
innym miejscu – mówił Marek Wesoły.

Druga propozycja to zagospodarowanie 
terenów po kopalni Pokój. Miałoby tam 
powstać nowe centrum Rudy Śląskiej, 
a konkretnie – centrum handlowo-gastro-
nomiczno-rozrywkowe z zapleczem, jeśli 
chodzi o wypoczynek i rekreację, a także 
otoczone zielenią. To pierwsze zapowie-
dzi.

Swoje listy poparcia w Miejskiej Komi-
sji Wyborczej złożyli przed weekendem 
także Krzysztof Toboła oraz Michał Pie-
rończyk – również kandydaci niezależni. 
Krzysztof Toboła jest przedsiębiorcą, pro-
wadzącym działalność w Kochłowicach. 
Zapowiada, że jeżeli zostałby wybrany na 
urząd prezydenta, swoje rządy rozpoczął-
by od przeglądu finansów miasta. – Tak, 
aby mieć  jasny  obraz  tego,  na  co miasto 
stać, jakie należy wprowadzić zmiany, a co 
można  kontynuować – zapowiada kandy-
dat. – Na pewno miasto powinno być bar-
dziej  aktywne,  jako  pośrednik,  w  kwestii 
obrony miejsc pracy w górnictwie i hutnic-
twie. Kolejne ważne zadanie to ściągnięcie 
dużych inwestorów, co przełożyłoby się na 
wyższe wpływy  dla miasta,  a  przez  to  na 

przykład  na wsparcie  dla  klubów  sporto-
wych,  których  stan  przez  brak  finansów 
jest zaniedbany – wylicza.

Krzysztof Toboła ma w planach także 
zadbanie o miejsca wypoczynku i rekre-
acji, w tym zazielenienie Placu Jana  
Pawła II i ponowne uruchomienie części 
od dawna nieużytkowanej fontanny, upo-
rządkowanie przebiegu i stanu ścieżek ro-
werowych oraz utworzenie stref spędzania 
wolnego czasu, naprawę skwerów, placów 
zabaw oraz boisk typu Orlik, a także za-
dbanie o potrzeby osób niepełnospraw-
nych. – Ponadto mam w planach naprawę 
polityki mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, 
gdyż  dochodzą  mnie  informacje,  że  jest 
z  tym  duży  problem.  Wielu  rudzian  zbyt 
długo  oczekuje  na  mieszkania  będące 
w zasobach miejskich – podkreśla Krzysz-
tof Toboła.

Były wiceprezydent Michał Pierończyk 
o swoich planach wyborczych poinformo-
wał podczas wtorkowej (16.08) konferencji 
prasowej. O fotel prezydenta Rudy Śląskiej 
chce powalczyć pod hasłem „Zawsze dla 
rudzian”. – Zakładam  kontynuowanie  roz-
poczętych zadań realizowanych na podsta-
wie  przyjętej  przez  radnych  Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  oraz  spójnych  ze 
Strategią Rozwoju Miasta do 2030 roku, tak 
aby Ruda Śląska była miastem dzielnic, któ-
re nie dzielą; dobrym do zamieszkania, pra-
cy i wypoczynku – zapowiedział kandydat.

Jego program wyborczy ma opierać się 
na czterech filarach: miasto inwestycji, 
miasto zieleni, miasto obywatelskie oraz 
miasto dziedzictwa. Kandydat swoją 
kampanię chce oprzeć na rozmowie 
z mieszkańcami. – Spotkania z mieszkań-
cami i kampania door to door sprawiają, 
że mogę się wsłuchać w głos rudzian, by 
poznać ich realne potrzeby, nad którymi 
będziemy mogli wspólnie pracować. Dla-
tego  też  po  wygranych  wyborach  mam 
zamiar  kontynuować  spotkania  z miesz-
kańcami dzielnic – zadeklarował Michał 
Pierończyk.

Dodajmy, że Michał Pierończyk 
i Krzysztof Toboła to dwaj kandydaci, 
którzy pod koniec ubiegłego tygodnia prze-
szli ostateczną weryfikację list poparcia. 

– Formalna uchwała o rejestracji będzie po-
dejmowana  we  wtorek  (16.08)  – zapowie-
dział Marek Jarocki, przewodniczący Miej-
skiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej.

Także na wtorek złożenie w komisji list 
z podpisami poparcia zapowiedział były 
wiceprezydent Krzysztof Mejer, który zdą-
żył już zapoznać mieszkańców z planowa-
nymi kierunkami swoich działań w trakcie 
kilku konferencji prasowych. Znane jest 
już m.in. hasło wyborcze ,,Dobry kierunek 
Ruda Śląska”. – Hasło nawiązuje do tego, 
co  było,  jest  i  będzie.  Moim  marzeniem 
jest,  by  stało  się mottem naszego miasta, 
mottem dla wszystkich mieszkańców. Chce-
my  wspólnie  z  Wami,  drodzy  rudzianie, 
wyznaczać  sobie,  w  każdym  obszarze  ży-
cia, dla miasta, dla każdej dzielnicy, dobry 
kierunek. Ten na dziś i ten na lata – mówił 
podczas jednego ze spotkań Krzysztof Me-
jer. Swój program kandydat podzielił na 
sześć obszarów: zielona i nowoczesna Ru-
da Śląska; edukacja i tradycja; aktywność 
i kultura; przyjazna przestrzeń; Ruda Ślą-
ska obywatelska; sprawna komunikacja 
i bezpieczeństwo. Ich szczegóły mają być 
uzupełniane podczas kolejnych spotkań 
wyborczych.

Ponadto były wiceprezydent Krzysztof 
Mejer pod hasłem „Tour de Ruda Śląska” 
postanowił na sportowo przekonać do sie-
bie mieszkańców – biegnąc od dzielnicy 
do dzielnicy, gdzie spotyka się z mieszkań-
cami. Na początek była to Halemba. – Roz-
mawiamy o szansach  i potrzebach miesz-
kańców  Halemby,  jakie  elementy  kiedyś 
już obranego, dobrego kierunku, pozosta-
wić,  a  jakie  elementy  zmienić.  Co  trzeba 
zrobić, by ,,Dobry kierunek Halemba” stał 
się  również  ,,Dobrym  kierunkiem  Rudy 
Śląskiej”. I tak na każdym etapie dotrzemy 
do każdej z dzielnic, a będzie  ich  jedena-
ście – poinformował Mejer.

Z naszych rozmów z kandydatami wy-
nika, że na finiszu zbierania podpisów jest 
m.in. Bożena Modzelewska, kandydatka 
Konfederacji. –  Chcę  powiedzieć  jedną 
ważną  rzecz  –  Ruda  Śląska  potrzebuje 
zmiany.  Ruda  Śląska  musi  się  rozwijać. 
Ruda Śląska jest dużym miastem, bo liczy 
prawie  140  tys.  mieszkańców,  a  do  tego 

rozległym  obszarowo.  Nie  możemy  sobie 
pozwolić  na  zastój  i  to,  żebyśmy  stali  się 
sypialnią  i  żeby  te  problemy,  które  teraz 
nas  dotyczą – m.in.  odpływ mieszkańców 
z Rudy Śląskiej – dalej postępowały – za-
powiedziała podczas swojej konferencji 
prasowej kandydatka Konfederacji.

Modzelewska jako jeden z priorytetów 
swojego programu zapowiedziała obronę 
górnictwa i węgla. – Na pewno trzeba też 
pomyśleć o bezpieczeństwie i  ładzie prze-
strzennym. Należy porozmawiać o logisty-
ce  w  mieście,  poruszaniu  się  po  mieście 
i o miejscach parkingowych. To są drobne 
rzeczy, które dotykają mieszkańców i o któ-
rych oni stale mówią – mówi Bożena Mo-
dzelewska.

Swoje listy zamierza złożyć także Alek-
sandra Kulpan, reprezentująca Antypartię. 
– Zależy mi  na  tym,  aby miasto w  końcu 
zaczęło  się  rozwijać – na  ściągnięciu  in-
westorów  oraz  tworzeniu  miejsc  pracy. 
Oprócz tego zamierzam zająć się utworze-
niem na Chebziu centrum przesiadkowego 
oraz klastra energetycznego w mieście. To 
tylko pierwsze plany – zapowiada Kulpan.

Ponadto swój start w wyborach zapo-
wiedzieli kandydaci niezależni Michał Ba-
borski i Zbigniew Litke. Obydwaj kandy-
daci we wtorek byli na etapie zbierania 
podpisów. – Decyzja o starcie w wyborach 
była oczywista. Po pierwsze jestem jednym 
z  najbardziej  doświadczonych  samorzą-
dowców, wśród osób, które kandydują. Po 
drugie uważam, że w mieście trzeba dużo 
rzeczy  naprawić  i  zmienić  sposób  zarzą-
dzania – mówi Zbigniew Litke.

Dodajmy, że w wyborczych szrankach 
zamierzała stanąć również Barbara Wy-
styrk-Benigier ze Ślonzoków Razem, ale 
ostatecznie wycofała się z tej decyzji.

Wszyscy kandydaci czas na złożenie list 
poparcia mają do 17 sierpnia do północy. 
Następnie do piątku w Miejskiej Komisji 
Wyborczej ma potrwać ostateczna weryfi-
kacja podpisów.

Sylwetki, założenia wyborcze po-
szczególnych kandydatów, a także ich 
wizerunki przybliżymy w kolejnych wy-
daniach „Wiadomości Rudzkich”.

Joanna Oreł
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Marek Wesoły 10.08 złożył wymaganą liczbę podpisów. Kandydat 
połączył to z otwarciem punktu wyborczego przy Pl. Jana Pawła II.
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Krzysztof Mejer w wyborach zamierza wystartować 
pod hasłem ,,Dobry kierunek Ruda Śląska”.
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, 
NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713

tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia 
lub nabycia* od zaraz nw. lokale użytkowe + boksy handlowe oraz

zaprasza wszystkich chętnych z propozycją negocjacji stawek eksploatacyjnych

Adres lokalu Pow. Usytuowanie i instalacje w lokalu

Ruda Śl.-Godula, ul. Joanny 14 294,13 parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o.
Ruda Śl.-Godula, ul. Joanny 14b 92,90 parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o.
Ruda Śl.-Godula, ul. Joanny 14 81,55 parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o.
Ruda Śl.-Godula, ul. Joanny 14 40,74 parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o.

Ruda Śl.-Nowy Bytom, ul. Pokoju 14 92,17 poniżej parteru w pawilonie. 
wolnostoj. bez c.o

Ruda Śl.-Nowy Bytom,
ul. Pokoju 14

358,00

poniżej parteru 
w pawilonie wolnostoj. bez c.o. 

* możliwość nabycia lokalu wg ceny zgodnej 
z operatem sporządzonym przez rzeczoznawcę 
wykonanym najwyżej 60 dni przed zawarciem 

umowy kupna

Ruda Śl.-Ruda, 
ul. Cypriana Norwida 26

271,28 parter w pawilonie wolnostojącym 
z c.o. gazowe 

Ruda Śl. 1, ul. Cypriana Norwida 26  269,76 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.
Ruda Śl.-Wirek, ul. Ludomira Różyckiego 30 140,76 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.
Ruda Śl.-Wirek, ul. Ludomira Różyckiego 30 328,65 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.-Wirek, 
ul. Ludomira Różyckiego 30

55,24
I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 43,38 m2 + udział 

w korytarzu)

Ruda Śl.-Wirek, 
ul. Ludomira Różyckiego 30

31,98
I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,

(pomieszczenie o pow. 25,48 m2 
+ udział w korytarzu)

Ruda Śl.-Wirek, 
ul. Ludomira Różyckiego 30

49,30
I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,

(pomieszczenie o pow. 38,72 m2 
+ udział w korytarzu)

Ruda Śl.-Wirek, 
ul. Ludomira Różyckiego 30

50,32
I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,

(pomieszczenie o pow. 39,34 m2 
+ udział w korytarzu)

Ruda Śl.-Wirek, 
ul. Ludomira Różyckiego 30

1.336,30
poniżej parteru w bud. wolnostojącym

bez c.o. (możliwość wynajęcia części lokalu) 
na magazyn

1.336,30
poniżej parteru w bud. wolnostojącym bez 
c.o. (możliwość wynajęcia części lokalu) na 

działalność handlowo-usługową

Ruda Śl.-Wirek, 
ul. Grzegorza Fitelberga 11

92,00 parter w pawilonie wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl.-Bykowina, ul. Pawła Poloczka 12b 27,23 parter w budynku mieszkalnym bez c.o.

– do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3:

Boks handlowy nr 2 o pow. 7,48 m2

Boks handlowy nr 3 o pow. 11,47 m2

Boks handlowy nr 5 o pow. 6,20 m2

Boks handlowy nr 8 o pow. 11,50 m2

Boks handlowy nr 10 o pow. 12,60 m2

Boks handlowy nr 11 o pow. 15,00 m2

– do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe przy ul. Piotra Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9:

Boks handlowy nr 5 o pow. 11,13 m2

Boks handlowy nr 6 o pow. 14,50 m2

Boks handlowy nr 10 o pow. 6,25 m2

Boks handlowy nr 11 o pow. 6,10 m2

Boks handlowy nr 17 o pow. 12,50 m2

Boks handlowy nr 20 o pow. 5,50 m2

Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych 
należności czynszowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11 wew. 
311, lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

Możliwość negocjowania proponowanej przez zainteresowanego stawki oraz warunków najmu po 
wcześniejszym ustaleniu terminu z Działem Członkowsko-Lokalowym i wskazaniu przedmiotu negocjacji.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczel-
na). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Dawid Kosmalski (sport), 
tel. 505-181-720, dawid.kosmalski@wiadomoscirudzkie.pl. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Nie-
durnego 36. Dział reklamy: reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Redaktor techniczny: Aleksandra Ma-
zur, tel. 889-771-365. Redakcja czynna pn.-pt. w godz. 8-14. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. 

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

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jana Dobrego, 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z prze-

znaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o po-
wierzchni 2430 m2, położona w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jana Dobrego, obejmująca stano-
wiące całość gospodarczą działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numera-
mi geodezyjnymi: 1494/43 o powierzchni 2146 m2 (użytek „Bz”), KW nr GL1S/00005543/1 
oraz 1498/107 o powierzchni 284 m2 (użytek „Bz”), KW nr GL1S/00005546/2, zapisane na 
karcie mapy 11, obręb Ruda. Działy III i IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów.

Przetargi, które odbyły się w dniach 4.01.2022 r. oraz 9.05.2022 r. zakończyły się wynika-
mi negatywnymi.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 
22.06.2006 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 z 2006 
r. poz. 2383 z późn. zm., ww. działki stanowią teren zabudowy usługowej z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne takie jak: nauki, oświaty, kultury, zdrowia, 
opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne, bazy gospodarcze zieleni miej-
skiej (symbol planu UP1) oraz częściowo teren ulic dojazdowych o liniach rozgraniczających 
w pasie o szerokości 10 m (symbol planu KD1/2).

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 300 000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od 
towarów i usług i jest płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2022 r. 
o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną tre-
ścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska 
oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 12.09.2022 r. do-
konają wpłaty wadium  w wysokości 15 000,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Jana Dobrego” 
przelewem na rachunek bankowy nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski 
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. 
Urzędu (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą) pok. nr 13 i 14 w godzi-
nach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14-00 oraz przed 
otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadcze-
nia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223) tel. 32 244-90-00, wew. 2230

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 zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy 
Piotra Skargi, które zostaną oddane w najem na okres do 30.06.2024 r. 
z przeznaczeniem pod istniejące garaże nr 4, 79, 47, 89 wraz z terenem 

niezbędnym do korzystania z nich oraz drogą.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, na terenie Miasta Ruda Śląska

Sierpień 2022 r.

Lp. Adres lokalu Pow. lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoławcza 
(nett o/zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 
lokalu (*)

1. Ruda Śląska-Ruda, ul. Bankowa 7A/1 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 36,55 elektryczna, 

wod.-kan. 7,00 1.000,00

2. Ruda Śląska-Ruda, ul. Janasa 13/03 
lokal w budynku mieszkalnym 15,00 elektryczna, 

wod.-kan. 8,00 500,00

3. Ruda Śląska-Bielszowice, ul. Kokota 210/01 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 49,53 elektryczna, 

wod.-kan. 6,00 1.000,00

4. Ruda Śląska-Halemba, ul. Grodzka 5/03 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym WMN 

84,20 

+ piwnica 28,00 
elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 17,00 3.000,00

5. Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Podgórze 2/2 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 51,04 elektryczna, 

wod.-kan. 10,00 1.500,00

6. Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Niedurnego 26/2 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 25,14 elektryczna, 

wod.-kan, c.o. 13,00 1.500,00

UWAGA : Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości  bezpośrednio do organu podatkowego.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali, umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg 

lokali użytkowych/garaże 

W przypadku zainteresowania lokalem/należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu .
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego wyłącznie w terminie od dnia 22.08.2022 r. do dnia 2.09.2022 r. po uprzednim telefonicznym uzgod-

nieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków tj.:
poz. 1 i 2  – ul. Janasa 13A, Ruda Śląska-Ruda,  nr tel. 32 248-13-52,
poz. 3 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek,  nr tel. 32 242-06-48 
poz. 4,  – ul. Solidarności 22, Ruda Śląska-Halemba nr tel. 32 242-64-72
poz. 5 i 6  – ul. Markowej 22, Ruda Śląska-Nowy Bytom nr tel. 32 244-26-50,
Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 

lub garażu w drodze przetargu na wysokość stawki czynszu najmu winny zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie 
nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.) umieszczonym na stronie internetowej www.mpgm.com.pl i zobowiązane 
są do przesłania, nie później niż do dnia 5 września 2022 r. do godz. 14.00 wyłącznie drogą mejlową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów 
niżej wymienionych dokumentów i druków:

dowód wpłaty wadium na określone lokale użytkowe w wysokości podanej w ogłoszeniu, • 
DANE UCZESTNIKA, a w nim m.in. nazwa fi rmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz numer PESEL oferenta oraz • 
numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległych zobowiązań fi nansowych względem Miasta Ruda Śląska na 
druku: GLU/P-1b.
druk o przetwarzaniu danych osobowych: ABI–1. • 

Druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże oraz do 
wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/garaż przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 
1000 0010 0109 0321 do dnia 5 września 2022 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie wpłaty wadium należy podać, że 
wplata dotyczy przetargu lokali użytkowych w dniu 07.09.2022r. oraz pozycję pod którą znajduje się lokal użytkowy w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2022 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio:

godz. 8.00 – poz. 1 
godz. 8.30 – poz. 2 
godz. 9.30 – poz. 3 
godz. 10.00 – poz. 4 
godz. 10.30 – poz. 5 
godz. 11.00 – poz. 6 

Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego lokalu 

użytkowego z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej.
Informacje o lokalach/garażach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33 wew. 745 

lub 744. 
Właściciel lub organizator przetargu może wycofać lokal użytkowy z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy 

uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego. 
Informacje o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań 

stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie inter-
netowej: www.mpgm.com.pl.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw 

pokoju 215) wykazów nieruchomości 
gruntowych, znajdujących się 
w rejonie ulic: Tunkla – która 
zostanie oddana w użyczenie 

z przeznaczeniem pod istniejące 
boiska sportowe, Oświęcimskiej, 
Siewnej – która zostanie oddana 
w dzierżawę z przeznaczeniem 
pod nowe ogródki rekreacyjne 

(przydomowe), Ondraszka – która 
zostanie oddana w dzierżawę 

z przeznaczeniem pod istniejące 
uprawy rolne.

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 
zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej 
w rejonie ulicy Piotra Skargi, które 
zostaną oddane w najem na okres 
do 30.06.2024r. z przeznaczeniem 
pod istniejące garaże nr 4, 79, 47, 
89 wraz z terenem niezbędnym do 

korzystania z nich oraz drogą.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw 

pokoju 215) następujących wykazów 
nieruchomości:

– wykaz nieruchomości, które 
zostaną oddane w dzierżawę oraz 

najem z przeznaczeniem pod 
istniejący ogródek rekreacyjny oraz 

garaż w rejonie ul. Szczęść Boże,
– wykaz nieruchomości, które 
zostaną oddane w dzierżawę 

z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek rekreacyjny (przydomowy) 

w rejonie ul. Jana Dobrego,
– wykaz nieruchomości, która 
zostanie oddana w dzierżawę 

z przeznaczeniem pod teren zielony 
w rejonie ul. Szczęść Boże. 
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BUDOWA KANALIZACJI W HALEMBIE

Zmiana organizacja ruchu 
przy ul. Brodzińskiego/

Brzechwy

Dodatek węglowy będzie wynosił 3 tys. zł. 
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Ta część inwestycji obejmuje odci-
nek rozpoczynający się na wysokości 
budynku przy ul. Brodzińskiego 1B, 
a kończący się na wysokości budynku 
przy ul. Brodzińskiego 3. W związku 
z pracami wystąpią utrudnienia dla 

22 sierpnia br. rozpoczną się prace w ramach pierwszego 
etapu budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Brze-
chwy/Brodzińskiego. 

pieszych i kierowców, w tym ruch wa-
hadłowy. Tymczasowa organizacja ru-
chu zostanie odpowiednio oznakowa-
na. Zakończenie prac planowane jest 
na 30 września br.

 UM

DODATEK WĘGLOWY

Gdzie i kiedy złożyć wniosek  
na dodatek węglowy?

Od 22 sierpnia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej będzie przyj-
mował wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Chodzi o 3000 zł dla gospodarstw domo-
wych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na 
paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co naj-
mniej 85 proc. węgla kamiennego. Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglo-
wego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku wę-
glowego można będzie składać w sie-
dzibie MOPS przy ul. Markowej 20 
(pok. nr 5) w godzinach pracy Dzia-
łu Obsługi Klienta:
• od 22 do 31 sierpnia:
– poniedziałek i czwartek 8:00-

16:30,
– wtorek 8:00-15:00,
– środa i piątek 8:00-13:30,
• od 1 września:
– poniedziałek 8:30-16:30, 
– wtorek, środa, czwartek 8:30-

15:00,
– piątek 8:30-13:30.

W elektronicznym systemie kolej-
kowym należy wybrać przycisk „DO-
DATEK WĘGLOWY/OSŁONO-
WY”.

Wniosek można również umieścić 
w skrzynce podawczej MOPS. W przy-
padku skorzystania z takiej formy zło-
żenia wniosku wskazane jest dołącze-
nie do wniosku numeru telefonu kon-
taktowego wnioskodawcy, aby ułatwić 

kontakt w razie konieczności wezwa-
nia do uzupełnienia ewentualnych bra-
ków.

Wniosek o wypłatę dodatku węglo-
wego składa się do 30 listopada 2022 

roku. Wnioski złożone po tym termi-
nie pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku będzie opublikowa-
ny wkrótce w rozporządzeniu ministra 
klimatu i środowiska. UM

KRONIKA POLICYJNA

Na podwójnym gazie
i z narkotykami

Obywatelska pomoc jednego 
z mieszkańców pomogła w ujęciu 
mężczyzny, który jechał na podwój-
nym gazie ulicą Wolności. Ten naj-
pierw porzucił samochód i próbował 
uciekać przed policją, ale dzięki połą-
czonym siłom mundurowych i czujne-
go mieszkańca udało się go zatrzymać. 
Okazało się, że powody ucieczki  
36-latka są podwójne – w samocho-
dzie zatrzymanego mężczyzny znale-
ziono bowiem narkotyki.

Rudzianin, który zauważył pijanego 
kierowcę, wymusił na nim zatrzyma-
nie i próbował zabrać kluczyki, ale  
36-latek zdołał uciec. Samochód po-
rzucił kilkadziesiąt metrów dalej i na 
piechotę oddalił się w kierunku pobli-
skiego osiedla. Natychmiast na miej-
scu pojawił się patrol z komisariatu i dro-
gówki. Mundurowi z ruchu zajęli się 
porzuconym samochodem, a z patro-
lówki wraz ze zgłaszającym ruszyli na 
poszukiwania kierowcy. Rudzianin, 
który jeździł z policjantami po ulicz-
kach Rudy, na ulicy Mickiewicza roz-
poznał mężczyznę, który kierował 
oplem. Zatrzymany 36-latek był zna-
ny mundurowym – na swoim koncie 
miał przestępstwa narkotykowe. Dla-

tego zdecydowano się na dokładne 
przeszukanie jego samochodu. Poli-
cjanci znaleźli tam ponad 80 gr mari-
huany i gotówkę, która mogła pocho-
dzić ze sprzedaży narkotyków.  
36-latek trafił do policyjnego aresztu 
– usłyszał już pierwsze zarzuty narko-
tykowe i związane z kierowaniem sa-
mochodu po pijaku. O jego dalszym 
losie ma zadecydować sąd.

Straciła 41 tys. zł,  
bo chciała szybko zarobić
Niestety, kolejna mieszkanka nasze-

go miasta została oszukana przez in-
ternetowych oszustów. Tym samym 
przez marzenie o ogromnych zyskach. 
W ten sposób kobieta straciła 
41 tys. zł.

Ponad 50-letnia rudzianka postano-
wiła pomnożyć posiadane pieniądze 
i w tym celu znalazła w sieci firmę in-
westycyjną. Analityk finansowy pole-
cił kobiecie zainstalować przesłane jej 
aplikacje, dzięki którym mógł poma-
gać w realizacji inwestycji w znaną 
państwową firmę petrochemiczną. Ru-
dzianka wiernie wykonywała wszyst-
kie polecenia podane przez rozmówcę. 
Tymczasem ,,analityk” w rzeczywi-
stości przelał sobie z konta kobiety 
41 tys. zł, po czym zerwał kontakt ze 

swoją rozmówczynią. – Tego typu in-
westycje mieszkańcy naszego miasta 
próbują dokonywać dosyć często i za 
każdym razem kończy się to oszu-
stwem. Radzimy inwestować swoje 
pieniądze w legalnie działających fir-
mach czy instytucjach, do których mo-
żemy udać się osobiście lub dogłębnie 
sprawdzać wiarygodność tych inter-
netowych – apelują rudzcy policjanci.

68-latka przyłapana 
na kontrabandzie

Rudzcy policjanci, na co dzień zaj-
mujący się zwalczaniem przestępczo-
ści gospodarczej, ujawnili miejsce 
handlu papierosami niewiadomego 
pochodzenia bez polskich znaków ak-
cyzy. Nielegalny towar sprzedawała 
68-letnia mieszkanka Bykowiny.

W mieszkaniu ujawniono kilkaset 
paczek papierosów. Zatrzymana ru-
dzianka została przesłuchana. Sprawa 
będzie przekazana do Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej, gdzie zostaną na-
liczone kary. Kobiecie grozi wysoka 
grzywna.

Zapomniał, komu pożyczył 
auto. Zapłaci 8 tys. zł

Policjanci z rudzkiej drogówki na-
łożyli na jednego z mieszkańców na-

szego miasta aż 8 tysięcy kary, bo ten 
zapomniał, komu pożyczył samochód. 
Tymczasem dzień wcześniej pojazd 
ten uczestniczył w kolizji.

Podczas kolizji przy ul. Piastow-
skiej osobowe audi wylądowało na 
drzewie, a kierowca i trzech pasaże-
rów uciekło. Gdy policjanci dotarli do 
właściciela auta, ten oświadczył poli-
cjantom, że pożyczył auto, ale nie wie 
komu. Mundurowi poinformowali ru-
dzianina, że obecnie za niewskazanie 
kierującego jego autem grozi wysoka 
kara grzywny. Wobec tego właściciel 
audi został ukarany mandatem w naj-
wyższej dopuszczalnej za to wykro-
czenie kwocie, czyli 8 tys. złotych. To 
pierwszy przypadek tak wysokiej 
(maksymalnej) kary w Rudzie Śląskiej 
od momentu wprowadzenia nowego 
taryfikatora mandatów.

Ku przestrodze
Jak pokazują przykre doświadcze-

nia niektórych mieszkańców – warto 
być czujnym i mieć dookoła głowy 
w zasadzie przez cały dzień, by unik-
nąć kradzieży. Jak poinformowała jed-
na z rudzianek – na początku sierpnia 
ok. godz. 9 na przystanku autobuso-
wym przy Hucie Pokój (w kierunku 
Halemby) zostali napadnięci i okra-

dzeni jej rodzice w wieku 75 i 81 lat. 
– Ojciec sprawdzał rozkład jazdy i do 
mamy stojącej obok niego, od tyłu, 
podbiegł zakapturzony mężczyzna. 
Uderzył mamę w głowę i wyrwał jej 
z ręki torebkę – opisuje Anna Mrzy-
czek-Szczęsny. – W torebce były doku-
menty, klucze do mieszkania i portfel 
z gotówką przeznaczoną na zakup le-
karstw (kilkaset złotych), bo wracali 
od lekarza. Rodzice są w szoku, nie 
ukrywam, że ja też – napisała pani An-
na z prośbą o to, aby przestrzec innych 
mieszkańców o tego typu sytuacjach.

Jak udało nam się dowiedzieć 
w KMP Ruda Śląska – dla tego zda-
rzenia prowadzone są dwie sprawy. 
Jedna przez komisariat II i dotyczy 
kradzieży torebki z zawartością, a dru-
ga przez Referat Wykroczeń w spra-
wie kradzieży gotówki. – Na szczęście 
są to jednostkowe przypadki w naszym 
mieście, aby ktoś komuś w biały dzień 
ukradł torebkę na środku ulicy. Od kil-
ku lat nie odnotowaliśmy podobnego 
zdarzenia – uspokaja Arkadiusz Cio-
zak, oficer prasowy KMP Ruda Ślą-
ska. – Więcej zdarza się przypadków 
kradzieży pozostawionych na przy-
stankach rzeczy, czy wyrwania komuś 
telefonu, kto np. spał na przystanku 
– dodaje. JO
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Poziomo:1 – naród, 5 – dawny dwo-
rzec kolejowy, 8 – waluta Indii, 
9 – skrypt dłużny, 11 – kopalina uzy-
skana przez górników, 12 – stołp, 
baszta, wieża obronna, 15 – spis i spro-
stowanie błędów w druku, 17 – maga-
zyn, pakamera, 20 – robota, 21 – ju-
cha, 24 – gatunek kiełbasy, 25 – dzia-
ło, 28 – bon, 29 – kupalnik górski, 
32 – kalka ceramiczna, 33 – kajak 
eskimoski, 36 – matador, 39 – enter, 
shift, 42 – mitologia grecka – piekło, 
43 – dukt, 45 – sakwa, kiesa, 46 – port 
nad Łabą, 47 – litera alfabetu greckie-
go. 

Pionowo: 1 – mitologia grecka 
– córka Tantala, 2 – kres, meta, 3 – żar-
gon, 4 – stop cynku i ołowiu, 5 – mito-
logia rzymska  – bóg lasów i gór, 
6 – budka z gazetami, 7 – wróżba kar-
ciana, 10 – stan w USA, 13 – wywar, 
dekokt, 14 – miasto w Czechach, 
16 – gatunek kawy brazylijskiej, 
17 – pierwiastek chemiczny, 18 – owa-
dy z rzędu ważek, 19 – pogłębiarka 
rzeczna, 21 – marka zegarków szwaj-
carskich, 22 – pierwiastek chemiczny, 

23 – jednostka natężenia światła, 
26 – podhalański lub mazowiecki, 
27 – gr. fi lozof z Miletu, 30 – jedn. lo-
garytmiczna, 31 – system umownych 
znaków, 34 – rodzina lutników wło-
skich, 35 – alifatyczny węglowodór, 
37 – lina stalowa na statku, sztaglina, 
38 – konopie manilskie, 40 – statek 
Noego, 41 – lokal, pomieszczenie, 
44 – ignam. 

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 zł, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śląska-
Orzegów, ul. Hlonda 38-40), otrzyma 
jedna osoba spośród tych, które nadeślą 
na adres redakcji (Ruda Śląska, ul. Nie-
durnego 36) lub e-mailem (biuro@wia-
domoscirudzkie.pl) hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwią-
zania czekamy do 10 dni od daty za-
mieszczenia konkursu. Po odbiór 
kuponu z krzyżówki „WR 30” 
zapraszamy do redakcji po wcześniej-
szym umówieniu telefonicznym 
(pod nr 32 248-60-97) – pana Kazimie-
rza Kargula. Prawidłowe hasło brzmi: 
Sen i praca skraca dzień.

KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Praca daje Ci dużo 
zadowolenia, ale nie zapo-
mnij, że na niej świat się nie 
kończy.
Byk – Zawiedziesz się na 
partnerze. Twój ukochany 
popełni błąd, który trudno 
Ci wybaczyć.
Bliźnięta – Masz pomysły, 
szkoda tylko, że żadnego nie 
potrafi sz doprowadzić do 
końca.
Rak – Spotka Cię dużo 
życzliwości ze strony in-
nych ludzi. Znajomy zapro-
ponuje Ci pracę.
Lew – Przestań dusić 
wszystko w sobie, lepiej po-
wiedz wprost, co leży Ci na 
sercu.
Panna – Jesteś panią swoje-
go losu. Realizuj postano-
wienia, bo kiedy jak nie te-
raz.
Waga – Możesz dostać za-
legły przelew, albo coś wy-
grać. Kup los na loterii.
Skorpion – Kłótnią i krzy-
kami wiele nie zdziałasz. 
Nie przynoś stresów z pracy 
do domu.
Strzelec – Pamiętaj, że nie 
samą pracą człowiek żyje. 
Pozwól sobie na chwile re-
laksu.
Koziorożec – Przed Tobą 
ważna decyzja. Od niej bę-
dzie zależała cała Twoja 
przyszłość.
Wodnik – Zaufaj ukochanej 
osobie, ona wie lepiej, cze-
go Ci potrzeba. Będziesz 
zadowolony.
Ryby – Przestań zadręczać 
się myślami, czy coś Ci wy-
pada zrobić, czy nie.

WRÓŻKA 
JADZIA
zaprasza
TAROT CYGAŃSKI

Kochłowice, ul. Łowiecka 12/1a
tel. 607-468-787
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ZG Ł O Ś I N T E RW E N C J Ę!
Masz problem, który warto poruszyć na łamach naszej gazety? 

Chcesz zgłosić interwencję? 
A może znasz osoby o ciekawych pasjach, 

o których powinna usłyszeć cała Ruda Śląska?

Skontaktuj się z naszą redakcją pod nr tel. 32 248-60-97, 512-295-228
 lub e-mailowo: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

KONKURS

Wystawa stała Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej została zgłoszona do konkursu „Najlepsza 
Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”. Ekspozycja „Czas to pieniądz” znalazła się w gronie 27 inwestycji z naszego 
województwa, które zostały do niego zakwalifi kowane. Głosowanie potrwa do końca sierpnia.

Na wystawę z Rudy Śląskiej można 
głosować na stronie internetowej 
https://npp.slaskie.pl/vote/project_25. 
Tam należy wybrać trzy propozycje, 
które najbardziej przypadną nam do gu-
stu i oddać na nie odpowiednio trzy, 
dwa lub jeden punkt. Później trzeba 
swoje głosowanie zatwierdzić przez 
e-mail. Najpopularniejsza realizacja, 
która uzyska największą liczbę głosów, 
zdobędzie ,,Nagrodę Publiczności”.

Przypomnijmy, że wystawa ,,Czas to 
pieniądz. Historia cywilizacji i ekono-
mii na przykładzie Rudy Śląskiej” zo-
stała otwarta w rudzkim Muzeum Miej-
skim na początku października ubiegłe-
go roku. W pierwszej części tej unika-
towej ekspozycji zwiedzający mogą 
zobaczyć średniowieczne zalążki póź-

niejszego przemysłu na terenie dzisiej-
szej Rudy Śląskiej, przede wszystkim 
kuźnice, w których wykorzystywano 
złoża metali, w jakie były bogate te zie-
mie. Kolejne sale pokazują, jak zmie-
niał się Górny Śląsk pod wpływem od-
krycia węgla kamiennego, aż do rewo-
lucji przemysłowej. Przed przejściem 
do współczesności zwiedzający pozna-
ją jeszcze Polską Rzeczpospolitą Ludo-
wą. Dla zrozumienia wszystkich czyn-
ników kształtujących gospodarkę uka-
zano również konfl ikty zbrojne na tere-
nie Górnego Śląska. Ponadto w ramach 
wystawy wydzielono strefę prezentują-
cą życie rodzinne, aktywność społeczną 
i polityczną oraz rolę religii w życiu 
mieszkańców Rudy przełomu 
XIX i XX w. JO, UM Wystawa w rudzkim Muzeum Miejskim ma szansę na uzyskanie presti żowej nagrody.
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OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

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

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Gładzie, malowanie, tapetowanie, ka-
felkowanie. Tel. 507-055-024.

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

 POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM, 
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik 
CDF S.C. fi rmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780-116-
672.

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

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

NIERUCHOMOŚCI

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄ-
SKIEJ, GOTÓWKA TEL. 501-239-405.

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej, gotówka, tel. 690-455-538.

 Chcesz sprzedać mieszkanie? Sprawdź 
jaka jest aktualna wartość. Działamy 22 
lata na rynku, www.lokator.nieruchomosci.
pl, tel. 793-017-323.

MOTORYZACJA

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

 Skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, 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 wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,70-0,80/kg. Tel. 32 771-61-31, 
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Ko-
kotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA

 Firma budowlana zatrudni pracow-
ników o specjalizacji ogólnobudowlanej 
oraz stażystów i praktykantów. Teren 
Ruda Śląska-Katowice. Zatrudnię brygadę 
do pokrycia dachu dachówką ceramicz-
ną. Tel. 601-504-030.

 Zatrudnię pracownika do prac ogólno-
budowlanych. Tel. 603-975-040.

 Zatrudnimy do sprzątania na terenie 
hali magazynowej, praca zmianowa od pn. 
do ndz. wg grafi ku. Praca dla kobiet i męż-
czyzn. Umowa Zlecenie 19,70/h brutt o. 
Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty. Kontakt, tel. 
661-991-554.

RÓŻNE

 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

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

TURYSTYKA

 Beskidy 6 dni w sierpniu od 600 zł dla 
emeryt/rencista, z 40% dofi nansowaniem 
Unijnego Programu Spowolnij Starzenie. 
Możliwość dowozu, tel. 501-642-492.

DOJEŻDŻAMY 
DO KAŻDEGO

TEL. 512-979-955
Jeżeli potrzebujesz pomocy

w obcięciu paznokci stóp – zadzwoń
Wykonujemy pedicure podologiczny polegający na: obcięciu i oszlifowaniu 
paznokci, usunięciu skórek i powierzchownych zrogowaceń.

Rozwiążemy Twoje problemy z:
zrogowaceniem skóry• 
pękającą skórą pięt• 
wrastającym paznokciem• 
bolącymi odciskami, nagniotkami, modzelami• 
pogrubionymi czy szponowatymi paznokciami• 

ZADBAJ O STOPY 
– SWOJE, RODZICÓW, DZIADKÓW
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Zapisy elektroniczne: www.mosir.rsl.pl
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe  

zapisy w godz. 9.00–10.45  
w biurze zawodów w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.  

Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.
Wpisowe: dzieci – od 10 zł, dorośli – od 20 zł. 

20 sierpnia br., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00

Lasy halembskie 4,2–21 km

Terminy 
następnych 
biegów:
17.09.2022 r.
22.10.2022 r.
5.11.2022 r.



Rudzianin z sukcesem w triathlonie
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Marti n Dobkowski regularnie startuje w zawodach triathlonowych.

PIŁKA NOŻNA

OGŁOSZENIE

Dotychczas najwięcej zawodników stawiło się na starcie pierwszej edycji biegu – 322. 
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Porażka na inaugurację
Slavia Ruda Śląska uległa rezer-

wom katowickiego GKS-u 0:1 
w pierwszej kolejce klasy okręgowej. 
Jedynego gola zdobył w spotkaniu 
Kacper Grzebieluch.

Faworytami sobotniego (13.08) 
starcia bez wątpienia byli katowicza-
nie. Podobnie było w poprzednim se-
zonie, gdy Slavia niespodziewanie 
pokonała GKS 2:1. Tym razem jednak 
podopieczni Jarosława Zajdla zagrali 
na wyjeździe, gdzie w tym roku Slavia 
poniosła bardzo dotkliwą porażkę 0:9. 
Tym razem jednak goście tanio nie 
sprzedali skóry. GKS potrzebował 
jednej bramki zdobytej w kontrower-
syjnych okolicznościach (zawodnicy 

A klasa
Do rywalizacji wracają nasze dru-

żyny. Już w pierwszej kolejce A klasy 
Wawel Wirek zmierzy się u siebie 
z Uranią (20.08, godz. 13.30). Ponadto 
Gwiazda na boisku w Nowym Byto-
miu podejmie Józefkę Chorzów 
(21.08, godz. 11), a Grunwald zagra 
z Naprzodem Lipiny (również 21.08 
o godz. 11). Na wyjeździe wystąpi 
natomiast Jastrząb, który 20.08 
o godz. 11 zmierzy się z UKS-em Ru-
chem Chorzów.

Klasa okręgowa
Podopieczni Jarosława Zajdla będą 

mieli okazję do rehabilitacji po poraż-
ce w pierwszej kolejce. W sobotę 
20.08 o godz. 11 rywalem Slavii bę-
dzie RKS Grodziec.

BIEGI

Przed nami VI Bieg Wiewiórki

W sobotę (20.08) o godz. 11 wystar-
tuje kolejna, szósta edycja Biegu Wie-
wiórki. Popularny miejski bieg trady-
cyjnie rozpocznie się na terenie bieżni 
Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15, 
a następnie zawodnicy udadzą się 
w kierunku lasów halembskich.

Do rywalizacji kolejny raz staną 
dzieci. Do tej pory najlepszy wynik 

KALENDARIUM
w tym roku ma na swoim koncie Bar-
tosz Jankowski (3,39 podczas IV bie-
gu) i Paulina Gabryś (3,58 uzyskane 
podczas biegu nr 2). Przypomnijmy, 
że dzieci i młodzież biegną tylko 
1000 m. 

Wśród dorosłych najlepszym wy-
nikiem w tym roku legitymuje się 
Damian Połeć (01:27,05 podczas 

II biegu) oraz Dorota Sobel-Adamska, 
która uzyskała świetny czas 01:33,39 
podczas inauguracji Biegu Wiewiórki 
w 2022 roku. Wśród zawodników 
nordic walking najlepsze czasy w tym 
roku uzyskali: Joanna Kołodziej 
(01:34,17) i Marcin Hałas (01:34,18). 
Oba rekordy zostały zdobyte podczas 
III edycji biegu.  DK

TRIATHLON

Rudzki strażak Martin Dobkowski 
zajął 2. miejsce w III Mistrzostwach 
Polski Strażaków w Triathlonie. Za-
wody odbyły się 7 sierpnia w powie-
cie kraśnickim (woj. lubelskie). 

W mistrzostwach wzięło udział 
35 funkcjonariuszy Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Zawodnicy mieli za zada-
nie przebyć 1,5 km pływając, 40 km 
na rowerze oraz 10 km biegiem. 
Ogniomistrz Martin Dobkowski, 
który reprezentował barwy Komendy 
Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej, 
zdobył 2. miejsce w klasyfi kacji indy-
widualnej mężczyzn. Poza tym upla-
sował się na 7. miejscu w kategorii 
open oraz na 3. miejscu w swojej kate-

Naszej koleżance
Barbarze Cholewce

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach 

po stracie

MAMY
składają

koleżanki i koledzy z Kancelarii Urzędu Miasta

gorii wiekowej. Martin Dobkowski 
poza służbą regularnie startuje w za-
wodach triathlonowych. W tym roku 

zdobył m.in. 2. miejsce w kategorii 
M30 podczas Mistrzostw Polski 
AG SPRINT w Rzeszowie. DK

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%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

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

 Zapasy
W dniach 15-21.08 w Sofi i odbędą 

się Mistrzostwa Świata w Zapasach 
U20. Wystąpią w nich dwie zawod-
niczki ZKS-u Slavii. Patrycja Słom-
ska wystartuje w kategorii wagowej 
do 68 kg, a Patrycja Cuber wystąpi 
w kategorii wagowej do 72 kg. 
Rudzkie zawodniczki wyjdą na matę 
17 i 18.08. 

Piłka nożna 
sześcioosobowa

21.08 od godz. 9 na boisku Orlik 
przy ul. Ernesta Pohla rozpoczną się 
zmagania w ramach I Rudzkiego Tur-
nieju Socca. W turnieju w piłce nożnej 
sześcioosobowej weźmie udział dwa-
naście drużyn. 

DK

Slavii reklamowali zagranie ręką), aby 
odnieść zwycięstwo.  

GKS II Katowice 
– Slavia Ruda Śląska 1:0 (1:0)

Grzebieluch 32’
GKS: Szczuka – Strzelecki, Król, 

Krawczyk (83’ Kopka), Wojciechow-
ski (63’ Zając), Brzozowski (75’ Trep-
ka), Grzebieluch, Kantyka, Bród, Fili-
piak, Pietrzyk.

Slavia: Lis – Seiler, Brzostek, Szu-
bert, Polak, Skut, Rejmanowski, Witor 
(70’ Mikołajczyk), Tałady (81’ Gola), 
Paprotny (70’ Dragon), Lux.

Żółte kartki: Wojciechowski, Kan-
tyka, Bród - Tałady.

 DK

KONDOLENCJE

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

Emily Dickinson

Pani Barbarze Cholewce
pracownikowi Kancelarii Urzędu Miasta

wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 
w trudnych chwilach 

po śmierci

MATKI
przekazuje

Jacek Morek
Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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