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WYDAWCA

REKLAMA

KREDYTY
15 tys. na oświadczenie• 
fi rmowe do 30 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel. 731-35-35-35

GOTÓWKOWE ORAZ 
KONSOLIDACYJNE

TANIE ROZMOWY
DO NIEMIEC I ANGLII

TEL. 32 779-73-73

Co dalej z deputatami?
 Czytaj str. 2

KREDYT 
na każdą kieszeń

oprocentowanie kredytów gotówkowych • 
i konsolidacyjnych już od 5 %
kredyty hipoteczne, samochodowe • 
i fi rmowe
leasingi• 
kredyty bez ograniczeń wiekowych• 
uproszczone procedury• 

Zadzwoń albo napisz SMS-a o treści TAK
Doradztwo fi nansowe 668-447-277

ODDZWONIMY

DZIŚ W NUMERZE

UNIKALNI 2015
Czekają na 

Wasze głosy
15 niezwykłych postaci, niezliczona 

liczba pasji, talentów, ale i godzin 
ciężkiej pracy. Czas nagrodzić rudzian, 
których zaangażowanie jest godne po-
zazdroszczenia, a zarazem stanowi do-
wód na to, że wystarczy chcieć. Pre-
zentujemy kandydatów w plebiscycie 
„Unikalni 2015”, którzy zostali nomi-
nowani w pięciu kategoriach. Głosy 
oddawać można na naszym portalu 
internetowym, poprzez SMS-y oraz 
w mediach społecznościowych. 

Czytaj więcej str. 3

MIASTO
Czas na budżet 

obywatelski
44 projekty zakwalifi kowane zostały do 

głosowania w ramach budżetu obywatel-
skiego na 2016 rok. Do 18 września miesz-
kańcy naszego miasta mogą decydować 
o tym, na co chcą przeznaczyć 2,6 mln zł 
w ramach przyszłorocznego budżetu mia-
sta. Pomysły dotyczą głównie budowy 
placów zabaw, boisk, siłowni na wolnym 
powietrzu, a także powstania kolejnych 
parkingów czy chodników. Przedstawiamy 
poszczególne projekty, które zgłoszono do 
budżetu.

Czytaj więcej str. 14-19

WOKÓŁ NAS
Wołanie 

przez wiatr
Oxforduo to zespół doskonale znany 

śląskiej publiczności. Jego założyciel 
i wokalista Chris wydał niedawno dru-
gą płytę pt. „Wołanie przez wiatr…”, 
którą artyści promują podczas swoich 
wizyt w Polsce. Teksty do piosenek dla 
Chrisa pisze wprawdzie Edek Sikora, 
wszystkie utwory opowiadają jednak 
o przeżyciach wykonawcy, który mu-
zykę pokochał już we wczesnym dzie-
ciństwie. Obecnie powstaje najnowszy 
teledysk zespołu. Do jakiej piosenki?

Czytaj więcej str. 11
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OGŁOSZENIE

Wrócili na salę 
sesyjną

SESJA RADY MIASTA

W miniony wtorek (1.09.) radni kontynuowali sierpniową 
sesję Rady Miasta. Dyskutowano m.in. na temat przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przy ulicy Sportowców w Bielszowicach oraz 
przy ulicy Bujoczka w Rudzie.

W obowiązującym miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego 
tereny przy ul. Sportowców to wła-
sność klubu sportowego Zgoda, które 
oznaczone są symbolem US1 (teren 
sportu i rekreacji). Wniosek skierowa-
ny do prezydent miasta dotyczył wy-
znaczenia terenów pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i wielo-
rodzinną oraz terenów sportu i rekre-
acji. Podczas sesji radna Katarzyna 
Korek sprzeciwiała się tym zmianom, 
argumentując, że zebrano ok. 300 pod-
pisów mieszkańców, którzy mają po-
dobne zdanie.

Nie podzielali tego jednak inni radni, 
w tym Andrzej Stania. – Jeżeli ktoś 
w Rudzie Śląskiej jest za sportem, jeżeli 
mieszkańcy Bielszowic są za sportem, 
to powinni wiedzieć, że klub Zgoda od 
dziesięcioleci tworzy sport w Rudzie 
Śląskiej i gdyby wiedzieli pod czym rze-
czywiście się podpisują, to w życiu nie 
podpisaliby się pod tym – stwierdził 
radny Stania. 

Głos w sprawie zabrał także Krystian 
Mrochen, prezes KS Zgoda. – Nasze 
boisko nie jest tak atrakcyjnie położone 
jak innych klubów – Wawelu, Uranii, 
czy Grunwaldu, gdzie można powiesić 
reklamy. My się bijemy o takie wpływy, 

ale mamy bardzo małe korzyści. Dlate-
go chcielibyśmy sprzedać działki, które 
są nieużytkowane od ok. 20 lat – argu-
mentował Mrochen.

Z kolei wiceprezydent, Michał Pie-
rończyk podkreślał, że podjęcie 
uchwały to dopiero początek, jeżeli 
chodzi o przekwalifi kowanie terenu. 
Procedura ta bowiem może potrwać 
przez kilka miesięcy. Ostatecznie 
w głosowaniu nad projektem uchwał 
wzięło udział 21 osób. Za głosowało 
15 osób, sześć osób wstrzymało się od 
głosu. Radni pozytywnie przegłosowali 
także projekt uchwały w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go w rejonie ulicy Wiktora Bujoczka. 
Są to działki będące w użytkowaniu m.
in. przez schronisko TOZ Fauna oraz 
fundację Zamek Chudów. Pierwsza 
z nich z wnioskiem zgłosiła się ze 
względu na to, że w sąsiedztwie ma za-
miar stworzyć cmentarzysko dla czwo-
ronogów. Z kolei fundacja Chudów 
chce odtworzyć teren po dawnym do-
mu Karola Goduli i rozpocząć tam 
działalność muzealną, naukową, a w przy-
szłości być może także hotelową i ga-
stronomiczną.

Joanna Oreł

Nie biorę! 
Wybrałam 
harcerstwo.
AGNIESZKA DIKTA
drużynowa 11. Rudzkiej Gromady Zuchowej

Unikaj dopalaczy!
Zażywanie środków 

odurzających jest 
szkodliwe w każdym 

wieku, a spustoszenia, 
jakie sieją w organizmie 

nie da się naprawić.

Substancje psychoaktywne 
na każdego działają 

inaczej. 
Są niebezpieczne.

Nie biorę!Nie biorę!

Łączy nas pasja, NIE  dopalacze!

GÓRNICTWO

Deputaty będą wypłacane, 
ale czy w terminie?

Wraz z dyskusją o szansach powołania Nowej Kompanii Węglowej powrócił temat wypłaty 
zaległych deputatów dla górniczych emerytów i rencistów. Część z nich zastanawia się bo-
wiem, czy i do kiedy można skorzystać z ostatniego tego typu świadczenia.

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłe-
go roku zarząd Kompanii Węglowej 
zdecydował, że wypłaci deputaty za 
2014 rok. Stało się tak po fali sądowych 
pozwów, które spłynęły na spółkę po 
tym, jak ta w lutym wycofała świadcze-
nie. Choć deputaty przywrócono, to jed-
nak część emerytów i rencistów oraz in-
ne uprawnione osoby są zdezorientowa-
ne co do formy wypłaty oraz terminów 
przekazania świadczenia. Przypomnijmy 
bowiem, że według porozumienia pod-
pisanego w styczniu tego roku deputaty 
węglowe „w naturze” miały być wypła-
cane do czerwca. Natomiast w terminie 
od czerwca do grudnia osobom, które 
nie zadeklarowały chęci odebrania 
świadczenia  w węglu, obiecano wypłatę 
ekwiwalentu o równej wartości. – Część 
z emerytów załatwiła wypłatę węgla za 
pośrednictwem biur prawnych. Pozosta-
ła część osób czeka na wypłacenie pie-
niędzy, co według porozumienia ma się 
odbyć do końca roku. Dotychczas jednak 
zrealizowano zaledwie ok. 30 proc. zapi-
sów porozumienia, więc tak naprawdę 
nie wiemy, jak sytuacja będzie się rozwi-
jała – przyznaje Dariusz Kulpa, prze-
wodniczący komisji zakładowej NSZZ 
„Solidarność” przy kopalni Pokój. 

Dotychczas już ten pierwszy termin 
został przesunięty, bo bezpłatny węgiel 
dla emerytów i rencistów „w naturze” 

był wypłacany ostatecznie do 26 sierp-
nia, a nie jak wcześniej zakładano – do 
końca czerwca tego roku. Co z kolejny-
mi terminami? – Wypłata ekwiwalentu 
pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatne-
go węgla winna zostać zrealizowana, 
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, 
do końca grudnia 2015 r. – obiecuje To-
masz Głogowski, rzecznik prasowy 
Kompanii Węglowej.

Niemniej jednak spółka, tak jak 
wcześniej zapowiadała, od stycznia te-

go roku nie wypłaca już deputatów 
emerytom oraz rencistom. Dlatego też 
związkowcy próbują walczyć o to, by to 
państwo przejęło fi nansowanie świad-
czenia. – Skoro podobne wsparcie 
otrzymują kolejarze, a Kompania Wę-
glowa walczy o przetrwanie, to państwo 
powinno przejąć na siebie obowiązek 
wypłaty deputatów. Będzie to jeden z te-
matów naszych spotkań – zapowiada 
Dariusz Kulpa. 

Joanna Oreł

Po fali protestów wypłatę deputatów dla byłych górników przywrócono.
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P�������� „U������� 2015”

Wybierz swojego Unikalnego 2015 
i zagłosuj do 21 września!

To pierwszy taki plebiscyt w Rudzie Śląskiej! Do 21 września do godziny 15.00 można oddawać głosy na ciekawe osobowości nominowane do 
tytułu „Unikalny 2015”. Przedstawiamy 15 rudzian, którzy konkurują w pięciu kategoriach. Przypominamy, że głosować można za pośrednictwem 
Facebooka (www.facebook.com/WR), portalu www.wiadomoscirudzkie.pl oraz wysyłając SMS-y (przy każdym kandydacie znajduje się numer oraz 
treść wiadomości). Laureatów plebiscytu poznamy 23 września podczas gali w MCK-u.

I. N���� ���������� 
1. Beniamin Bracki: 
Uczeń czwartej klasy 
oraz Zespołu Szkół 
Muzycznych (klasa 
fortepianu). W 2011 r. 
zdobył I miejsce 
w ogólnopolskim kon-

kursie „Malujemy wiersze”. Wziął udział 
w Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Ślą-
skie Śpiewanie”, gdzie zdobył I miejsce. 
W 2015 roku został rudzkim Omnibu-
sem. 2014 rok przyniósł mu prawdziwy 
angaż – został wybrany podczas castingu 
do musicalu „Billy Elliot”, w którym gra 
rolę Małego Chłopca w Teatrze Rozryw-
ki.

Chcąc oddać głos na Beniamina Brac-
kiego wyślij SMS-a na nr 71100 o treści 
NP.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

2. Dominik Borys: 
Uczeń I klasy liceum 
w ZSO nr 2. W trzeciej 
klasie podstawówki 
zdobył tytuł Omnibu-
sa. W kolejnych latach 
zdobywał czołowe 

miejsca w diecezjalnych etapach kon-
kursów biblijnych. Szkołę Podstawową 
ukończył jako laureat Wojewódzkiego 
Konkursu Kuratoryjnego z Matematyki 
z Elementami Przyrody. W gimnazjum 
był aż siedmiokrotnym laureatem woje-
wódzkich konkursów kuratoryjnych 
z matematyki, fi zyki, geografi i i chemii. 
Zdobył tutuł laureata w ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Matematycznej Gimnazja-
listów.

Chcąc oddać głos na Dominika Bory-
sa wyślij SMS-a na nr 71100 o treści 
NP.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

3. Jakub Karkoszka: 
Uczeń trzeciej klasy 
SP nr 20 i wychowa-
nek Zespołu Szkół 
Muzycznych I i II 
stopnia (klasa akorde-
onu). Gry na instru-

mencie uczy się już dwa lata. Wyjechał 
razem z zespołem Big Sunny Band na IV 
Ogólnopolski Konkurs School & Jazz 
Festival w Lubaczowie i zdobył tam wy-
różnienie w kategorii „Jazz i Muzyka 
Rozrywkowa”, będąc najmłodszym 
uczestnikiem festiwalu. Poza osiągnię-
ciami muzycznymi, Kuba ma na swoim 
koncie nagrody w konkursach recytator-
skich.

Chcąc oddać głos na Jakuba Karkosz-
kę wyślij SMS-a na nr 71100 o treści 
NP.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

II. K��������
1. Elwira Śliwiń-
ska: Jest laureatką 
pierwszego miejsca 
w ogólnopolskim 
konkursie na pro-
jekt obuwia dam-
skiego, który został 

wdrożony do produkcji kolekcji je-
siennej przez markę Kazar. Jest rów-
nież zdobywczynią wyróżnienia 
w ogólnopolskim konkursie „Mate-
matyka w kadrze” w kategorii za ma-
tematyczne poczucie humoru. Jej 
ręcznie zdobione buty były już pre-
zentowane na pokazach mody w Pa-
ryżu i Gruzji. Zawodowo nauczyciel-
ka matematyki.

Chcąc oddać głos na Elwirę Śliwińską 
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści KR.1, 
koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

2. Grażyna Pander-
Kokoszka: Od 2004 
roku prowadzi wła-
sną pracownię kra-
wiecką i ma na swo-
im koncie listę suk-
cesów. Od tego cza-

su uszyła m.in. płaszcz dla gwiazdy 
polskiej sceny Michała Szpaka, współ-
pracowała z Mają Sablewską oraz To-
maszem Jacykowem. Uszyła też su-
kienki dla Gosi Andrzejewicz oraz dla 
Dalii Malary – drugiej wicemiss Ślą-
ska. Jej portfolio fi guruje w czołów-
kach rankingów. W tym roku ubierała 
m.in. Ilonę Felicjańską.

Chcąc oddać głos na Grażynę Pan-
der-Kokoszkę wyślij SMS-a na nr 
71100 o treści KR.2, koszt SMS-a to 1 
zł + 23 % VAT-u.

3. Łukasz Bier: 
Jest mistrzem ma-
kijażu. Dotychczas 
rudzianin został 
Mistrzem Polski 
w makijażu wie-
czorowym 2013, 

Wicemistrzem Polski makijażystów 
2014 oraz Mistrzem Polski makijażu 
wieczorowego 2014. Od kilku lat re-
alizuje się także jako stylista oraz 
model podczas sesji zdjęciowych, 
pokazów mody i w kampaniach re-
klamowych. Prowadzi ciekawego 
bloga internetowego o urodzie i ko-
smetykach.

Chcąc oddać głos na Łukasza Biera 
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści 
KR.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % 
VAT-u.

III. Z �����
1. Janusz Urbań-
ski: Rencista, które-
go pasją nie jest 
zbieranie znaczków 
czy gra w szachy, 
ale od prawie 40 lat 
tworzenie budowli 

z zapałek. Janusz Urbański zaczął od 
prostych modeli takich jak wiatraki, 
czy szyby kopalniane, a obecnie mo-
że pochwalić się wykonaniem m.in. 
znanych mostów, potężnego statku, 
radiostacji gliwickiej, czy stadionu 
Górnika Zabrze. Jego najbardziej wy-
magające dzieło to fragment muru 
chińskiego tworzonego przez osiem 
miesięcy ze 150 tys. zapałek.

Chcąc oddać głos na Janusza 
Urbańskiego wyślij SMS-a na nr 71100 
o treści ZP.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23 
% VAT-u.

2. Jarosław Śliwka: 
Postawił na kulinar-
ną ścieżkę życia – 
pracował w restaura-
cji, która szczyci się 
teraz gwiazdką Mi-
chelina, jest laure-

atem wielu nagród, a także fanem kuli-
narnych spektakli, w których nowocze-
sne gotowanie staje się prawdziwą 
sztuką. Mimo wszystko pamięta o ślą-
skiej kuchni, którą lubi unowocześniać. 
Wielki sukces kucharza z Rudy Ślą-
skiej to efekt talentu, miłości do goto-
wania i ciężkiej pracy.

Chcąc oddać głos na Jarosława 
Śliwkę wyślij SMS-a na nr 71100 o tre-
ści ZP.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % 
VAT-u.

3. Monika Kudełko: 
Była niezwykle sfru-
strowana, że Śląsk to 
dla niektórych tylko 
brud i kopalnie, dla-
tego postanowiła to 
zmienić. Prowadzi 

fi rmę produkującą specjalnie zaprojek-
towaną odzież, która promuje region 
i zwalcza stereotypy. Z wykształcenia 
jest architektem i grafi kiem, a najwięk-
szą frajdę sprawiają jej mijający ją lu-
dzie, dumnie noszący jej koszulki. Ru-
dzianka jest również autorką plakatów 
hitów fi lmowych przetłumaczonych na 
śląską gwarę.

Chcąc oddać głos na Monikę Kudeł-
ko wyślij SMS-a na nr 71100 o treści 
ZP.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % 
VAT-u.

IV. O������ �����
1. Anna Gierszyń-
ska: Pomimo wielu 
obowiązków znajdu-
je czas, by spełniać 
się jako instruktor 
fi tness i zumby. Zor-
ganizowała już dwa 

charytatywne maratony – dla Piotra 
Wassera oraz Franka Przybyły i An-
dżeliki Polak. Imprezy cieszyły się 
sporym zainteresowaniem i przede 
wszystkim przyniosły pomoc potrze-
bującym dzieciakom. Sama Ania mó-
wi, że pomaganie innym to piękne 
uczucie.

Chcąc oddać głos na Annę Gier-
szyńską wyślij SMS-a na nr 71100 
o treści OS.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23 
% VAT-u.

2. Józef Sarek: Jest 
dyrektorem ZSO im. 
Herberta Clarka Ho-
overa. To postać, 
dzięki której w Ru-
dzie Śląskiej od wie-
lu lat gra Wielka Or-

kiestra Świątecznej Pomocy. Co roku 
kieruje pracą największego sztabu 
WOŚP, koordynuje zadania ok. pięciu-
set wolontariuszy. Dzięki temu do 
Szpitala Miejskiego trafi ł w ubiegłych 
latach sprzęt o wartości ok. 600 tys. zł. 
Za pieniądze te zakupiono m.in. inku-
batory, respirator oscylacyjny, ultraso-
nograf, czy aparaty infant fl ow.

Chcąc oddać głos na Józefa Sar-
ka wyślij SMS-a na nr 71100 o treści 
OS.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % 
VAT-u.

3. Krzysztof Pie-
chaczek: Od wielu 
lat związany jest 
z programem PaT, 
jest też pomysło-
dawcą lokalnego 
programu profi lak-

tycznego PaS. Został on uhonorowany 
statuetką „Kryształ Profi laktyki”. 
Można go spotkać wszędzie tam, 
gdzie mówi się o bezpieczeństwie. 
Jednym z jego autorskich pomysłów 
są wywiadówki profi laktyczne organi-
zowane w rudzkich szkołach. To oso-
ba, która nigdy nie przechodzi obojęt-
nie obok tych, którzy potrzebują po-
mocy.

Chcąc oddać głos na Krzysztofa 
Piechaczka wyślij SMS-a na nr 71100 
o treści OS.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23 
% VAT-u.

V. W ������ ����
1. „Big Sunny Band”:

Band działa od 2011 roku przy Zespole Szkół Muzycz-
nych dzięki inicjatywie samego dyrektora, Mirosława 
Krause. Grupa utalentowanych muzyków i wokalistów 
podczas występów prezentuje muzykę rozrywkową w am-
bitnej formie. Zespół w szybkim czasie zdobył wyróżnie-
nie na prestiżowym ogólnopolskim konkursie School & 
Jazz Festival, a w następnych latach wywalczył już główne 
nagrody w różnych kategoriach tej imprezy.

Chcąc oddać głos na „Big Sunny Band” wyślij 
SMS-a na nr 71100 o treści WGS.1, koszt SMS-a to 1 zł + 
23 % VAT-u.

2. Formacja taneczna „Elektra”:

Działa w mieście już od początku lat 90., a od 2006 r. 
w ODK „Matecznik” i tam właśnie rozwinęła skrzydła. 
„Elektra” wystąpiła m.in. w półfi nale programu „Mam Ta-
lent”, podczas „Feel Festiwal”, była również częścią mega-
widowiska „Exodus”. Tylko w ostatnim roku formacja za-
jęła wiele pierwszych miejsc na ogólnopolskich turniejach. 
Od początku istnienia zespołu, jej instruktorem i dobrym 
duchem jest Agnieszka Ślusarek. 

Chcąc oddać głos na formację „Elektra” wyślij 
SMS-a na nr 71100 o treści WGS.2, koszt SMS-a to 1 zł + 
23 % VAT-u.

3. Zespół Pieśni i Tańca „Rudzianie”:

Jest z nami już od 30 lat. Charakteryzuje się tradycyjnymi 
strojami i różnorodnym repertuarem. Swoją obecnością 
uświetnia największe imprezy odbywające się w Rudzie Ślą-
skiej, m.in. „Dni Rudy Śląskiej” czy „Hanysy”. Zespół repre-
zentuje miasto w całej Europie. Jest laureatem różnych festi-
wali i przeglądów, został uhonorowany prestiżową nagrodą 
im. Wojciecha Korfantego. Kierownikiem artystycznym ze-
społu jest Gabriel Czapla. 

Chcąc oddać głos na ZPiT Rudzianie wyślij SMS-a na nr 
71100 o treści WGS.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.
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Zarośnięty problem przy ul. Sztolniowej  | B������� 

Zdaniem mieszkańców stan placu pozostawia wiele do życzenia.

W ubiegłym roku ponad 80 mieszkań-
ców Bykowiny podpisało się pod pismem 
w sprawie uporządkowania skweru obok 
przychodni przy ul. Sztolniowej. Pod ko-
niec sierpnia 2014 roku skwer został 
uprzątnięty ze śmieci i zarastających go 
traw. Dodatkowo we wrześniu został on 
włączony do stałego porządkowania w ra-
mach umowy na „Utrzymanie parków 
i zieleńców, miejskich terenów zieleni na 
terenie miasta Ruda Śląska” i miał być 
sukcesywnie sprzątany oraz czyszczony 
z chwastów.

Jednak w tym roku problem zaniedba-
nego skweru powrócił. – W zeszłym roku 
teren uprzątnięto i wyplewiono. Minął rok, 
i oprócz jednorazowego wykoszenia tere-
nu po kilku telefonach nic się nie zmieniło. 
Znów odstawiono nas na boczny tor 
– zgłosił Kamil Rysz, mieszkaniec Byko-
winy.

Do sprawy odniósł się Krzysztof Mi-
kołajczak z Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej, które zarzą-
dza terenem. – Plac przy ul. Sztolniowej 
zgodnie ze zleceniem miał być skoszony 
i odchwaszczony do 19 sierpnia. 
Ze względu na niewykonanie prac wyko-
nawca został ukarany oraz zobowiązany 
do poprawy odchwaszczenia alejek 
i schodów do końca sierpnia – wyjaś-

Mieszkańcy Bykowiny od wielu miesięcy starają się o popra-
wę wyglądu placu przy ul. Sztolniowej. Obecnie straszy on, 
zamiast cieszyć oko mieszkańców.

– Staw istnieje od ok. 20 lat. Kiedyś 
przylatywały tu łabędzie, wysiadywały 
młode, były żaby, kaczki – teraz jest coraz 
gorzej. Niedawno nowy właściciel działki 
znajdującej się przy zbiorniku postanowił 
zasypać część stawu, który przecież nie 
leży na jego terenie. Dlaczego w taki spo-
sób bezkarnie niszczy się środowisko na-
turalne? – pyta mieszkanka ul. Piłsudskie-
go.

Problem ten został zgłoszony do rudz-
kiej Straży Miejskiej oraz do Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo-

wiska Urzędu Miasta. – W związku z inter-
wencją 16 lipca zostały przeprowadzone 
oględziny w terenie, podczas których 
stwierdzono prowadzenie prac niwelacyj-
nych oraz zasypywanie rozlewiska wodne-
go kamieniem kopalnianym na terenie 
działek położonych w rejonie ul. J. Piłsud-
skiego – wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta w Rudzie Ślą-
skiej. – Już dzień później, pismem z dnia 
17 lipca, Straż Miejska przekazała do Wy-
działu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska zebraną dokumentację w tej 

To miejsce od zawsze było naturalnym siedliskiem wielu zwierząt. Te-
raz jednak zaczyna zanikać z mapy Rudy Śląskiej. Jedna z mieszkanek 
ul. Piłsudskiego zainterweniowała w sprawie stawu, który jest notorycz-
nie zasypywany przez jednego z właścicieli działek.

Obecnie nawet dojście do stawu jest niemożliwe.

Zgodnie z zapisami w umowie wykonawca 
zobowiązany jest do sprzątania terenu 
placu przy ul. Sztolniowej w Bykowinie 

w każdy poniedziałek (zbieranie 
odpadów, opróżnianie koszy) i w czwartek 

(zamiatanie alejek, zbieranie odpadów, 
opróżnianie koszy). Mieszkańcy zgłaszają 

jednak, że nie zawsze teren ten jest 
odpowiednio wysprzątany.

W obronie | K��������� 
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ZAPROSZENIE 
NA ZJAZD 

ABSOLWENTÓW

W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI 
120-LECIA SZKOŁY W CHEBZIU 

SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA
ZAPRASZA WSZYSTKICH 

ABSOLWENTÓW NA ZJAZD, 
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 

10 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA) 
O GODZINIE 16.00 

W SZKOLE W CHEBZIU.

Prosimy o zgłoszenie swojego 
udziału do 30 września 2015 roku.

Koszt uczestnictwa 
(poczęstunek oraz pamiątka 

z okazji 120-lecia szkoły) 15 zł.

Wpłat prosimy dokonywać 
w sekretariacie szkoły 

w godz. 8.00-15.00 
lub na konto szkoły.

24 1050 1214 1000 
0023 5592 8595

 (w tytule przelewu proszę podać 
imię, nazwisko, rok ukończenia

szkoły, tel. kontaktowy).

OGŁOSZENIE

nia rzecznik prasowy 
MPGM-u.

Spółka ma także w pla-
nach modernizację placu. 
– MPGM Sp. z o. o. ma 

w planie zakup i montaż 4-6 ławek oraz 
stoliku do w gry w szachy – po uzgodnie-
niu z Urzędem Miasta – obiecuje Krzysz-
tof Mikołajczak.

Karolina Bauszek

sprawie, celem dalszego wykorzystania 
służbowego – dodaje. 

Z kolei w sierpniu właściciele działek, 
których dotyczy problem, zostali przez 

urzędników poinformowali o obowiązują-
cych przepisach prawa podczas prowadze-
nia prac w okolicach terenu przy stawie.

Magdalena Szewczyk

USŁUGI POGRZEBOWE 
I KREMACYJNE
Ruda Śląska – Halemba, ul. 1 Maja 63
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl

N O W A  S I E D Z I B A
W  H A L E M B I E !
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Obecnie trwają prace nad realizacją kolejnych odcinków „eneski”.

Drugi etap w budowie, trzeci czeka na decyzę

Chodzi o przygotowania do budowy 
kolejnego fragmentu „eneski” od ulicy 
Bukowej do ulicy Kokota w Bielszowi-
cach wraz z węzłem dwupoziomowym. 
W ramach tego zadania konieczna była 
aktualizacja projektu budowlanego. – Pó-
ki co, cisza w sprawie. W teorii przetarg 
powinien być już conajmniej ogłoszony. 
Może warto zorientować się w temacie? 
– mejlowo zapytał nas pan Łukasz.

Nic dziwnego, że mieszkańców nurtuje 
odpowiedź na to pytanie, bo przecież tra-
sa N-S ma być jedną z najważniejszych 
dróg w regionie, a celem jej powstania 
jest odciążenie komunikacyjne naszego 
miasta. Sprawdziliśmy więc, co stanęło 
na przeszkodzie w drodze do budowy 
drugiego odcinka „eneski”. – Ze względu 
na przedłużającą się procedurę wydania 
pozwolenia na budowę przez wojewodę 
śląskiego, został zawarty aneks termino-
wy na wykonanie kompletnej dokumenta-
cji projektowej do 30.09.2015 r. – tłuma-
czy Adam Nowak, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta w Rudzie  Śląskiej. – Po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę i doku-

RUDA śLĄSKA

Niedawno miejscy urzędnicy zapowiedzieli, że w czerwcu gotowa 
będzie dokumentacja i wszczęta zostanie procedura przetargowa 
na wykonanie robót budowlanych w ramach trzeciego etapu 
budowy trasy N-S. Jednak jest już wrzesień i... cisza. Co stanęło na 
przeszkodzie i kiedy możemy spodziewać się dalszych działań?
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mentacji projektowej miasto przystąpi do 
przygotowania postępowania przetargo-
wego na roboty budowlane – dodaje.

Na szczęście planowo przebiega roz-
poczęta w czerwcu budowa drugiego od-
cinka trasy N-S od ul. 1 Maja do ul. Bu-
kowej wraz z węzłem dwupoziomowym 
i budową odcinka drogi od ul. Bukowej, 
która obecnie jest ślepa, a która zostanie 
wydłużona do ul. ks. Niedzieli. 

W ramach inwestycji powstaną dwie 
jezdnie o szerokości siedmiu metrów 
i o dwóch pasach ruchu w każdym kie-
runku. Ogółem wybudowanych zosta-
nie ponad 3 kilometry dróg (licząc także 
ulicę Nowobukową oraz węzeł i łączni-

Przygotowania do trzeciego etapu 
budowy trasy N-S przedłużają się, bo 
też dłużej niż pierwotnie zakładano 

trwa procedura wydania pozwolenia na 
budowę. W związku z tym wyznaczono 

nowy termin na wykonanie dokumentacji 
projektowej. Ma być ona gotowa do 

końca września. 
REKLAMA

ce). Całość ma kosztować 50 mln zł, 
a budowa ma się zwrócić z pieniędzy 
unijnych. – 2 czerwca br. podpisano 

umowę na roboty budowla-
ne, a w dniu 15 czerwca br. 
przekazano teren budowy. 
Do chwili obecnej zakoń-
czono roboty ziemne zwią-
zane z makroniwelacją całe-
go odcinka trasy N-S i ulicy 
Nowobukowej trwają rów-
nież prace związane z prze-
budową urządzeń kolidują-

cych z przebiegiem budowanej trasy  
– tak Adam Nowak przedstawia prze-
bieg prac.

Przypomnijmy, że dotychczas wybu-
dowany został kilometrowy odcinek 
„eneski” od ulicy 1 Maja do Drogowej 
Trasy Średnicowej. Prócz tych opisanych, 
w planach jest jeszcze budowa czwartego 
odcinka, dla którego dokumentacja pro-
jektowa ma powstać w maju 2016 roku. 
Będzie on zarazem ostatnim łączącym 
ulicę Kokota z docelową autostradą A-4. 

Joanna Oreł

PREzydENT 
MiAStA  

RUDA śLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta przetar-
gu ustnego nieograniczonego do 
oddania w dzierżawę na okres nie-
oznaczony nieruchomości, znajdu-
jącej się w Rudzie śląskiej przy ulicy 
Energetyków 15 o powierzchni 1914 
m2 z przeznaczeniem pod istniejące 
korty tenisowe.

Wykaz nieruchomości znajduje się 
na tablicy ogłoszeń MOSiR i Urzędu 
Miasta Ruda śląska. Dodatkowych 
informacji udziela Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji – Dział techniczny 
tel. 32/ 248-75-21, ul. gen. Hallera 
14a, 41-709 Ruda śląska.

OGŁOSZENiA

PREzydENT 
MiAStA  

RUDA śLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu 

administracji rządowej informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta (ii piętro, naprzeciw 
pokoju 215) wykazu nieruchomości 

gruntowej znajdującej się  
w rejonie: ul. Katowickiej, która 
zostanie oddana w dzierżawę  

z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek rekreacyjny.
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Poziomo: 1 – rzeka w Poznaniu, 5 – 
świeży spadły śnieg, 8 – wózek na 
dwóch kółkach, 9 – jałmużna, 11 – nie 
zawodowiec, 12 – maneż, 15 – wulkan 
na Wyż. Armeńskiej, 17 – jubilerska 
miara, 20 – gra w karty, 21 – kapturek 
zakładany na głowę sokoła, 24 – krótkie 
wiosło, 25 – frywolny taniec, 28 – dzie-
dziniec wewnątrz domu, 29 – szkliwo, 
32 – podzwrotnikowe pnącze, 33 – pod-
walina, 36 – zapora na rzece San, 39 – 
odsadnik, narzędzie używ. w kowal-
stwie, 42 – pierwszeństwo, 43 – ozdoba 
architektoniczna, 45 – ozdobny krzew, 
46 – skarlały śledź bałtycki, 47 – imię 
żeńskie. 

Pionowo: 1 – kałan, 2 – obrządek, 3 
– dynastia murzyńska 1493-1591, 4 
– ogół duchowieństwa, 5 – pancerzow-
nica, 6 – gat. antylopy, 7 – ptak z rodz. 
krukowatych, 10 – biały w kinie, 13 
– szal futrzany, 14 – ludowy poeta mu-
zułmański, 16 – ischias, 17 – zimowe 
legowisko zająca w śniegu, 18 – górskie 
lasy, 19 – syberyjski las, 21 – nabycie cze-
goś za zapłatą, 22 – dawna moda, 23 – muz. 
klamra łącząca pięciolinie, 26 – jezioro w Afry-
ce, 27 – paryski rzezimieszek, 30 – bez, 31 
– jezioro w Turcji, 34 – burza śnieżna na 
Syberii, 35 – biała szata liturgiczna, 37 
– dwukołowa taczka, 38 – dychawica, 40 

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE
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Julia Sekulska
córka Iwony i Tomasza

ur. 1.09. (3500 g i 52 cm)

Antoni Wieczorek
syn Joanny i Rafała

ur. 31.08. (2645 g i 55 cm)

Zuzanna Długaj
córka Agnieszki i Marcina

ur. 31.08. (3100 g i 55 cm)

Fabian Wilczyński
syn Joanny i Roberta

ur. 2.09. (2600 g i 52 cm)

Bartosz Kupczak
syn Jagody i Michała

ur. 27.08. (2300 g i 50 cm)

Liliana Piwko
córka Diany i Mateusza

ur. 1.09. (3850 g i 57 cm)

Julianna Kurlbaum
córka Sandry i Krzysztofa

ur. 25.08. (3950 g i 58 cm)

Martyna Heba
córka Sandry i Mariusza

ur. 31.08. (3000 g i 56 cm)

Nikodem Chiliński
syn Klaudii i Dominika

ur. 2.09. (3510 g i 59 cm)

Agata 
i Alicja 
Durlak
córki 
Doroty 
i Kamila
ur. 1.09. 
(2300 g 
i 51 cm, 
2380 g 
i 51 cm)

Karolina Majdak 
córka Justyny i Mariusza 

ur. 24.07. (3575 g, 54 cm)

Natalia Gołuchowska 
córka Hanny i Marka 

ur. 25.08. (3570 g, 59 cm)

BARAN – Przed Tobą pojawią się nowe 
możliwości wkroczenia na kolejne etapy z 

różnych dziedzin życia.Większość projektów i no-
wych działań, które teraz rozpoczniesz, przyniesie 
powodzenie. Warto więc zainwestować.

BYK – Wokół Byków, które przejmą spra-
wy w swoje ręce, pojawi się odświeżona 

atmosfera oraz oczyszczające rozmowy. Będzie 
trzeba wykazać się szybkim i zdecydowanym dzia-
łaniem.

BLIŹNIĘTA – Bliźnięta powinny zwrócić 
uwagę na najbliższe otoczenie i przyjrzeć 

się otaczającym ich ludziom. Szczególnie powinny 
uważać na plotki i w końcu przełamać swoją ule-
głość.

RAK – Raki powinny spróbować ocenić 
sytuację bardziej obiektywnie, spojrzeć na 

problem z innej perspektywy i z innego punktu wi-
dzenia. Okaże się wówczas, że łatwiej jest sobie 
poradzić z przeciwnościami losu, a ból jest tylko 
czasowym odczuciem.

LEW – Przed Lwami pojawi się koniecz-
ność przeanalizowania sytuacji i możli-

wość rozjaśnienia wątpliwości. Dzięki swojemu 
intelektowi Lwy będą w stanie ocenić sytuację 

Studio Ezoteryki 
i Terapii Naturalnych 
FELICITAS
ul. Kłodnicka 97, 
Ruda Śląska (Halemba)
doradca duchowy 
Paulina Kubaszek
tel. 609-644-167

HOROSKOP sprawiedliwie i spojrzeć na nią z odpowiedniej 
perspektywy.

PANNA – Przed Pannami pojawi się dyle-
mat, którego rozwiązanie i wybranie odpo-

wiedniej drogi będzie od nich wymagać pokierowa-
nia się rozumem i bystrością umysłu.

WAGA – Wagi zmienią dotychczasowy 
kierunek. Spojrzą w głąb siebie i zostawią 

problemy za sobą. I słusznie! Należy zająć się teraź-
niejszością i przyszłością, bo to, co było, już nie ma 
większego znaczenia.

SKORPION – Skorpiony powinny się 
zmobilizować i doprowadzić do końca 

trudne wydarzenia. Takie działanie pozwoli im na 
oczyszczenie i w rezultacie na poprawę sytuacji. 
Czasami trzeba pozostawić to, co już jest za nami.

STRZELEC – Strzelce, a zwłaszcza płeć 
piękna – zafundują sobie przedmioty, 

o których już od dawna marzyły, a tym samym speł-
nią jedno ze swoich małych marzeń.

KOZIOROŻEC – Koziorożce po raz ko-
lejny popiszą się swoimi zdolnościami me-

diatorskimi, silną wolą i pewnością siebie oraz nie-
przeciętną zdolnością komunikacji. Uda im się osią-
gnąć to, czego aktualnie potrzebują.

WODNIK – Wodniki osiągną zamierzone 
cele, a później zasłużą na nagrodę. Odda-

dzą się regeneracji sił. Będą mogły sobie pozwolić 
na odrobinę relaksu, a przez to poczuć się lepiej.

RYBY – W ostatnim czasie Ryby nie były 
zbyt wylewne. Otoczenie odbierało je jako 

osoby chłodne o analitycznym umyśle. W tym tygo-
dniu to się jednak zmieni, a planety dodadzą Rybom 
więcej empatii i czułości.

– starogrecka budowla halowa, 41 – dawka, 
44 – ukryta granica ogrodu.

Hasło krzyżówki nr 33 brzmiało: „Lato 
z Radiem”. Nagrodę otrzymuje Zygmunt 
Pawlik. Po odbiór zapraszamy do redakcji. 
Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, 
który jest do realizacji w fi rmie handlowej 

„Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) 
z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spo-
śród tych,  które nadeślą na adres redakcji 
(41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) 
hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. 
Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty 
zamieszczenia konkursu.
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PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła 
II 6 (II piętro), wykazu niezabudowanej nieruchomo-
ści, stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, 
w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, położo-
nej przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej, oznaczo-
nej jako działka nr 780/496 o powierzchni 1.2274 ha, 
zapisana na karcie mapy 5, w obrębie Ruda, objęta 
księgą wieczystą KW Nr GL1S/00019802/6 Sądu Re-
jonowego w Rudzie Śląskiej, która zostanie sprzeda-
na w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika 
wieczystego.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 
Pawła II 6 (II piętro), wykazu niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta 
Ruda Śląska, w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, położonej przy ul. Szyb Walenty w Rudzie 
Śląskiej, oznaczonej jako działka nr 772/496 o powierzchni 0.9579 ha, zapisana na karcie mapy 5, 
w obrębie Ruda, objęta księgą wieczystą KW Nr GL1S/00036470/4 Sądu Rejonowego w Rudzie 
Śląskiej, która zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego.
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XV FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH

Bo w orkiestrach dętych jest siła...
Już po raz piętnasty 
w Rudzie Śląskiej odbył 
się Festiwal Orkiestr 
Dętych. Tradycyjnie 
rozpoczął się on od 
parady orkiestr dętych, 
którą otwierały mażoretki 
z zespołu „Akcent” 
z Miejskiego Domu 
Kultury w Katowicach-
Ligocie. Orkiestry 
przemaszerowały 
ulicami Rudy Śląskiej do 
zrewitalizowanego parku 
imienia Augustyna Kozioła  
– patrona festiwalu. 

Festiwal rozpoczął się hejnałem 
i utworem „Dixie Parade” we wspól-
nym wykonaniu wszystkich orkiestr. 
Sygnał do rozpoczęcia festiwalu da-
ła natomiast prezydent miasta Gra-
żyna Dziedzic. – Ruda Śląska ko-
palniami i orkiestrami dętymi stoi, 
a my – rudzianie – bardzo kochamy 
ten rodzaj muzyki – mówiła prezy-
dent otwierając festiwal.

Przed rudzką publicznością za-
prezentowały się: orkiestra dęta 
KWK Bielszowice pod dyrekcją 
Zygmunta Kliksa, orkiestra dęta Wi-
rek pod batutą Mieczysława Mazu-
ra, orkiestra dęta KWK Halemba 
prowadzona przez Piotra Szczygioła 
oraz orkiestra dęta KWK Pokój, 
którą dyrygował Jacek Kampa.

Dla zgromadzonej w parku pu-
bliczności zagrała także orkiestra 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach, która jest jedną 
z trzech orkiestr policyjnych w kra-
ju. Gościem specjalnym festiwalu 
był natomiast zespół Swinging 
Schnitthappys z Niemiec. Artyści 
zaprezentowali światowe standardy 
muzyki rozrywkowej. Ponadto 

gwiazdą wieczoru była Alicji Ma-
jewska, której akompaniował Wło-
dzimierz Korcz i orkiestra dęta 
KWK Pokój. – To nie pierwsza moja 
wizyta w Rudzie Śląskiej, ale od dzi-
siaj to miasto z pewnością będzie mi 
się kojarzyć z orkiestrami dętymi. 
Kocham orkiestry dęte i jak się oka-
zuje, wszystko można na nie zaaran-
żować – powiedziała Alicja Majew-
ska.

Mimo niesprzyjającej pogody pu-
bliczność licznie zebrała się w parku 
i bardzo ciepło przyjęła zarówno ro-
dzime orkiestry jak i gości, którzy 
odwiedzili Rudę Śląską. 

Dodajmy, że festiwal był pierw-
szą imprezą zorganizowaną po rewi-
talizacji parku. Mieszkańcy zoba-
czyć mogli odnowioną muszlę kon-
certową, która dodatkowo została 
zadaszona. W parku powstały także: 
plac do musztry, oczko wodne oraz 
budynek gastronomiczny z tarasem, 
który architekturą i detalami nawią-
zuje do historycznej kręgielni, która 
niegdyś działała w Parku im. Augu-
sta Kozioła.

Arkadiusz Wieczorek

Orkiestry dęte przemaszerowały ulicami miasta. Na festiwalu tradycyjnie zaprezentowały się mażoretki.

W Rudzie Śl. zagościła orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Mimo zimna i deszczu rudzianie licznie stawili się w Parku im. A. Kozioła.

Gościem specjalnym festiwalu był zespół Swinging Schnitthappys z Niemiec.Alicja Majewska zaśpiewała swoje największe przeboje.
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Jako pierwsza wystąpiła jedna z trzech orkiestr policyjnych w kraju.

Mieszkańcy towarzyszyli muzykom w przemarszu.
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Artystycznie pod szybem
Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowała kolejną 

imprezę z cyklu Muzyczny Andrzej Młodych. Wyda-
rzenie zgromadziło miłośników sztuki, zarówno profe-
sjonalistów jak i amatorów pod zabytkowym Szybem 
Andrzej.

Uczestnicy pleneru artystycznego mogli zaprezento-
wać swoje talenty z zakresu malarstwa, rysunku i foto-
grafii. Do ich dyspozycji byli profesjonalni koordyna-
torzy gotowi w każdej chwili wesprzeć dobrą radą. – To 
już kolejna impreza organizowana w ramach promocji 
fundacji Muzyczny Andrzej Młodych. Wcześniej były to 
koncerty muzyczne, natomiast kolejna akcja była skie-
rowana do miłośników sztuki manualnej – mówiła 
Agata Kempa, organizatorka wydarzenia z ramienia 
MRM. – Mamy nadzieję, że dzięki różnorodności orga-
nizowanych przez nas imprez każdy z mieszkańców Ru-
dy Śląskiej znajdzie coś dla siebie – dodaje.

Oprócz sztuki, podczas pleneru popularnością cie-
szyło się stoisko sanepidu, gdzie można było przetesto-

wać alko- i narkogoogle oraz sprawdzić wydolność 
płuc. Akcja miała także wątek charytatywny – rudzkie 
schronisko dla zwierząt TOZ Fauna przeprowadziło 
zbiórkę na rzecz zwierzaków.

KB

Dla uczestników imprezy przygotowano różne atrakcje.

NOWY�BYTOM

Narodowe Czytanie

Akcja „Narodowe Czytanie” zainaugurowana zosta-
ła cztery lata temu. Podczas pierwszej edycji czytano 
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, w kolejnym ro-
ku dzieła Aleksandra Fredry,  a w 2014 – „Trylogię” 
Henryka Sienkiewicza. W ubiegłym roku do akcji 
przystąpiło niemal dwa tysiące miejscowości w całej 

Polsce. Ruda Śląska także po raz kolejny włączyła się 
do akcji. 

Na rynku w Nowym Bytomiu fragmenty „Lalki” 
Bolesława Prusa w sobotę (5.09.) recytowali młodzi 
aktorzy Sceny Muzycznej I LO, którzy zaprezentowali 
się w strojach z epoki. Pierwszy fragment w samo po-
łudnie przeczytał zastępca prezydenta miasta, Michał 
Pierończyk. W spotkaniu na rynku uczestniczyła m.in. 
młodzież z rudzkich szkół. – Pomysł wspólnego czyta-
nia i zaangażowania młodzieży uważam za bardzo uda-
ny – mówi Karolina Kaliska-Skrabania, polonistka 
z I Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie.

Idea akcji bliska jest także dyrektorowi Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. – Każde promowanie czytelnictwa 
jest pięknym działaniem. Każde czytanie jest to pewien 
akt twórczy, dwa razy nie można tak samo przeczytać 
danej książki, dlatego poprzez takie spotkania możemy 
ciągle na nowo odkrywać te dobrze nam znane pozycje 
– podkreśla Krystian Gałuszka.  AW

,,Lalki” na rynku wysłuchała m.in. młodzież.

BIELSZOWICE

Pożegnanie lata w stylu PRL
W sobotę (5.09.) w Muzeum PRL-u w Bielszowi-

cach odbyło się huczne pożegnanie lata. Piękne samo-
chody, zumba, zawody w bieganiu w kaloszach, czy 
potańcówka w rytmie wielkich hitów to tylko niektóre 
z atrakcji imprezy.

Po raz trzeci Muzeum PRL-u zorganizowało zlot po-
jazdów minionej epoki. Wśród zabytkowych aut moż-
na było zobaczyć polskie i zagraniczne perły motoryza-
cji. Jak co roku zostały przyznane nagrody za m.in. 
najpiękniejszy samochód zlotu. – Z roku na rok nasz 
zlot jest coraz większy. W tej edycji mieliśmy o 13 załóg 
więcej niż w ubiegłorocznej. Zaprezentowało się ich aż 
67 – mówiła Monika Żywot, prezes Fundacji Minionej 
Epoki, która zarządza Muzeum PRL-u.

Mieszkańcy w każdym wieku mogli znaleźć podczas 
tej imprezy coś dla siebie. Najmłodsi uczestnicy wyda-
rzenia sprawdzali się podczas energetycznej zumby, 
biegu w kaloszach na czas, czy innych konkursach. Do 
godz. 22 imprezowicze bawili się na tzw. potańcówce 

NOWY�BYTOM

Roztańczone 
warsztaty

Uczestnicy warsztatów tańczyli m.in. hip-hop.

Sporym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty ta-
neczne zorganizowane w Miejskim Centrum Kultury 
im. H. Bisty w Nowym Bytomiu. Na zajęcia z Mate-
uszem Sobecko, zwycięzcą telewizyjnego programu 
„You Can Dance” przybyły tłumy. – Cieszę się, że 
w Rudzie Śląskiej jest tak dużo osób, które chcą tań-
czyć. Mam nadzieję, że tego typu warsztaty zagoszczą 
tutaj na stałe – mówił Mateusz Sobecko 

Na warsztaty zgłosiło się ponad sto osób. – Począt-
kowo zaplanowaliśmy dwie grupy, jednak zaintereso-
wanie warsztatami przerosło nasze oczekiwania i zde-
cydowaliśmy się na trzy. Rozpiętość wiekowa naszych 
uczestników też była ogromna. W zajęciach uczestni-
czyły osoby w wieku od 6 lat do ponad czterdziestu – 
mówi Beata Romba-Tomica z MCK-u. 

Uczestników podzielono na trzy grupy – podstawo-
wą oraz dwie bardziej zaawansowane. W ramach 
warsztatów odbyła się rozgrzewka, po której nastąpiła 
nauka kroków, prezentacja krótkiej choreografii oraz 
ćwiczenia relaksujące. – To nie ostatnie tego typu 
warsztaty w MCK-u – zapewnia Beata Romba -Tomica. 
– Już od października startują warsztaty z hip-hopu, 
tańca współczesnego oraz breakdance, które poprowa-
dzą studenci PWST w Bytomiu.   AW

RUDA

Zabawa po śląsku
W minioną sobotę (5.09.) odbyła się kolejna biesia-

da śląska organizowana przez Stowarzyszenie Prawo 
Rodzina Obywatel oraz posła Grzegorza Tobiszow-
skiego. Cykl biesiad śląskich odbywa się w Rudzie Ślą-
skiej po raz jedenasty. Tym razem spotkanie odbyło się 
w miejscu, gdzie znajdują się ruiny domu Karola Go-
duli. 

– Tegoroczna biesiada była okazją nie tylko do do-
brej zabawy dla wszystkich przybyłych, ale również 
promocją wyjątkowego miejsca, w którym się odbyła  
– ruin XIV-wiecznego zamku wybudowanego przez ród 
Rudzkich, gdzie na terenach przyległych znajdują się 
ślady osady datowane najprawdopodobniej na wiek 
XII i gdzie znaleziono starożytną dymarkę, w jakiej wy-
tapiano w tym miejscu rudę żelaza, od czego wywodzi 
nazwę nasze miasto – tłumaczy poseł Grzegorz Tobi-
szowski.

Na scenie zaprezentowały się popularne śląskie ze-
społy Ed’ Mans i Arkadia Band. Zebrana na imprezie 
publiczność oczarowana była także operowym wystę-
pem Beaty Mańkowskiej. Kolejna biesiada odbędzie 
się w sobotę 19 września na boisku Grunwaldu Ruda 
Śląska w Halembie. Wystąpią zespoły Emi Band i Me-
trum oraz Beata Mańkowska. AW

NOWY�BYTOM

Nowy sezon  
u emerytów

WIREK

Uhonorowali  
jubilatów

Członkowie koła uwielbiają wspólnie świętować.

Raz na kwartał w kole nr 10 Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wirku odbywa 
się spotkanie jubilatów. Koło zaprasza na spotkanie 
przy kawie osoby, które obchodzą okrągłą rocznicę 
urodzin. Tak też i było w miniony piątek (4.09.).

Dla jubilatów przygotowano upominki, które mają 
im przypominać, że nie zostali sami, a przede wszyst-
kim, że zawsze mogą liczyć na przyjaciół. Spotkania 
jubilatów to jednak niejedyne organizowane przez ko-
ło. We wtorki i piątki do swojej siedziby w Wirku przy 
ulicy 1 Maja 255 zarząd koła zaprasza nie tylko swoich 
członków, ale także tych, którzy chcą po prostu miło 
spędzić czas. Można to zrobić podczas wspólnych gier 
planszowych, a także w szachy, czy w piłkarzyki. To 
także okazja ku temu, by porozmawiać, poczytać prasę 
i spotkać znajomych. 

Ponadto raz w miesiącu organizowane są spotkania 
w większym gronie wszystkich członków koła, które 
odbywają się w Violinowej Gospodzie w Wirku. Tam 
również w każdą środę po południu organizowane są 
wieczorki taneczne.  Spotkania cieszą się dużą popular-
nością. Emeryci spotykają się także przy okazji wspól-
nych wycieczek, czy imprez okolicznościowych.  AW

WIREK
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Rudzianie licznie wzięli udział w imprezie.
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u pierwszego sekretarza przy muzyce granej na żywo 
przez zespół Good Time z Rudy Śląskiej. – Chcieliśmy 
pożegnać lato z przytupem i mam nadzieję, że nam się 
udało – komentowałą Monika Żywot. – W przyszłym 
roku na pewno będziemy organizować ponownie zlot, 
na który już dziś serdecznie zapraszam.

 KB

Po wakacyjnej przerwie spotkali się członkowie sek-
cji emerytów i rencistów Huty Pokój. Jak zapewnia 
organizator, podobnie jak w latach ubiegłych w tym 
sezonie nie zabraknie ciekawych gości.

– Na spotkaniach przekazujemy bieżące informacje 
dotyczące sytuacji w Hucie Pokój, informacje o mie-
ście, ale także zapraszamy osoby, które mogą podzielić 
się z uczestnikami spotkań ciekawą historią – mówi Jó-
zef Skudlik, pzewodniczący międzyzakładowej komi-
sji NSZZ „Solidarność” Huty Pokój.

Liczba członków sekcji zmalała w ostatnim czasie, 
ze względu na zmianę przepisów dotyczących wieku 
emerytalnego, dlatego organizatorzy zapraszają do 
udziału w spotkaniach nie tylko byłych pracowników 
Huty Pokój. – Jeszcze dwa lata temu było nas 120, te-
raz liczba ta zmalało do około stu osób. Mamy możli-
wość przyjęcia większej grupy, dlatego zapraszamy do 
nas wszystkich tych, którzy chcą spędzić czas w naszym 
towarzystwie i skorzystać z oferty jaką przygotowuje-
my. Warto, bo są to m.in. wycieczki – zachęca Józef 
Skudlik.

Spotkania sekcji emerytów Huty Pokój odbywają się 
w pierwszy piątek każdego miesiąca o godzinie 9 
w salce przy parafii św. Pawła Apostoła w Nowym By-
tomiu.  AW



9www.wiadomoscirudzkie.pl  WOKÓŁ NAS | 9.09.2015

Po naszymu do rymu

– Jak to się stało, że zaczął Pan 
pisać?

– Wszystko rozpoczęło się 
w 2008 roku. Pracowałem wów-
czas jako portier w Miejskim Cen-
trum Kultury w Nowym Bytomiu 
i to z reguły na nocnych zmianach. 
Po obchodzie, by nie zasnąć i za-
jąć jakoś czas, zacząłem sobie pi-
sać, rozpoczynając od sagi rodzin-
nej. Zauważyłem wtedy, że rymo-
wanie przychodzi mi łatwo. Tak 
się wszystko rozkręciło, aż do 
chwili obecnej, w której mogę po-
chwalić się ok. 250 napisanymi 
utworami.

– Czy już wcześniej zauważał 
Pan u siebie lekkie pióro?

– W młodzieńczych latach nie 
odczuwałem, bym miał jakąś zdol-
ność do pisania. Lampka zapaliła 
się trochę później, gdy już pracowa-
łem. Zdarzało się, że graliśmy 
w pracy w coś na wzór totolotka pił-
karskiego i raz do dwóch razy w ro-

WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

Jego utwory to przede wszystkim krajobraz pięknego Śląska, ze swoimi tradycjami, zwyczajami 
i gwarą, okraszone prawdziwie śląskim poczuciem humoru. Bernard Śmigała, rodowity rudzianin, 
swoje poetyckie życie rozpoczął niedawno, a osiągnął już naprawdę wiele. Utwory pana Bernarda 
można przeczytać przede wszystkim na portalu slonskogodka.com, ale już dziś (9.09.) odbędzie się 
promocja jego drugiej książki. Z tej okazji postanowiliśmy porozmawiać z rudzkim poetą.

ku spotykaliśmy się na zakończeniu 
sezonu, gdzie prezentowałem jakieś 
pamfl ety czy rymowanki, dotyczące 
osób uczestniczących w zabawie. 
Było to jednak sporadyczne. Dopie-
ro później, już jako emeryt znala-
złem więcej czasu, a mury MCK-u
przypominały mi o kulturze i jakoś 
mnie natchnęły. 

– Skąd pomysł, by utwory pisać 
po śląsku?

– W tamtym czasie rodzina spra-
wiła mi również komputer, a Nasza 
Klasa stała się popularnym porta-
lem. Natrafi łem tam na grupę „Wi-
rek – Nowa Wieś przed i po II woj-
nie światowej”, gdzie zaczęły poja-
wiać się stare zdjęcia, pod którymi 
trzeba było pisać komentarze tylko 
po śląsku. Wtedy postanowiłem 
skupić swoją twórczość na języku 
śląskim i wypełnić niszę z tym 
związaną. Okazuje się, że od tego 
czasu przybyło mnóstwo twórców 
zajmujących się literaturą śląską.

– Czy zmieniło się 
coś od czasu, kiedy 
zaczął Pan pisać 
rymowanki?

– Powoli skłaniam 
się do pisania dla sie-
bie oraz swoich bliskich, którzy lu-
bią sięgać do moich utworów i przy-
pominać sobie czasy przedstawione 
w moich rymowankach. Skupiam 
się również na konkursach, w któ-
rych biorę udział.

– Udało się Panu także wydać 
już dwie książki.

– Podczas spotkania organizowa-
nego przez Bronisława Wątrobę, mia-
łem okazję poznać państwa Podgór-
skich, którzy zainteresowali się moją 
twórczością i zaproponowali przygo-
towanie rymowanek dotyczących 
dzielnicy Wirek. Gdy pozbierałem 
wszystkie utwory, Rudzkie Towarzy-
stwo Przyjaciół Drzew wydało tomik. 
W czasie spotkania promocyjnego tej 
książki odczytałem kilka wierszy, 

które ostatecznie się nie zmieściły. 
Okazało się, że bardzo spodobały się 
gościom – to spowodowało wydanie 
kolejnej pozycji.

– Co przedstawia najnowszy to-
mik?

– Książka nosi tytuł „Nasze zwyki 
i obrzędy. Od stycznia do grudnia, po 
naszymu do rymu”. Przedstawiam 
w niej utwory nawiązujące do rodzin-
nego kalendarza, czyli obchodów ści-
śle związanych zarówno z porami ro-
ku, jak i tradycyjnymi obchodami jak 
np. urodziny. W środę, 9 września 
o godzinie 17, w Centrum Inicjatyw 
Społecznych w Orzegowie odbędzie 
się spotkanie promocyjne tej właśnie 
książki.

Magdalena Szewczyk

Bernard Śmigała, rudzki poeta piszący po śląsku.
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Stanisław Srokowski

Nienawiść

Zbiór opowiadań, który stał się kanwą fi lmu Wojciecha Sma-
rzowskiego o Wołyniu.

Polskie Kresy wytworzyły własną piękną legendę, zrodziły ta-
kich gigantów literatury jak Mickiewicz, Słowacki, Schulz i Herbert, 
ale stały się też ziemią kaźni i straszliwych zbrodni ludobójstwa. A 
zbrodnie te, dokonywane w latach 1939-1947 na Polakach, Żydach, 
Ormianach przez ukraińskie formacje nacjonalistyczne, odbijały się 
jak echo hańbą odwetu. „Nienawiść” to książka o tamtych czasach, 
o rozpadzie wartości i zagładzie łacińskiej cywilizacji, o konfl ikcie 
sumienia i dramacie ludzkiej godności, a także o pamięci, o której 
Kardynał Stefan Wyszyński pisał: „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej 
mówią kamienie”. Ten zbiór wstrząsających opowiadań nie pozwa-
la, by tylko kamienie mówiły. W pełnych głębi i prawdy obrazach 
Srokowski ocala świat, o którym wielu chciałoby zapomnieć. Z nie-
zwykłą ekspresją i wrażliwością pochyla się nad każdą ofi arą, jed-
noczy się z każdym cierpieniem i przestrzega przed nienawiścią.
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Złote Gody
Przeżyli razem 50 lat, a ich miłość 
nadal kwitnie. 4 września  
w Caritas Archidiecezji Katowickiej 
Ośrodku Świętej Elżbiety odbyły się 
kolejne uroczystości złotych godów. 
Małżonkowie otrzymali dyplomy 
i kwiaty w podzięce za wspólnie 
spędzony czas. Oto zdjęcia par 
z ostatnich uroczystości złotych 
godów. Maria i Jerzy Wysłuchowie. Krystyna i Stanisław Ziębowie.

Urszula Wyleżoł wraz z prezydent 
Grażyną Dziedzic.

Józef Jochembski wraz  
z prezydent Grażyną Dziedzic.

Helena i Eugeniusz Grzegorczykowie. Wanda i Marian Hołyszowie.Maria i Józef Borzuccy. Wacława i Stanisław Dudkowie.
Zdzisław Gasek wraz z prezydent 

Grażyną Dziedzic.

Hildegarda i Józef Morysowie. Helena i Ginter Okrutowie.Renata i Ginter Krawczykowie. Regina i Jan Lorke.Władysława i Krystyn Kowalczykowie.

Franciszek Spyra  
z prezydent Grażyną Dziedzic.

Jan Ścierski  z prezydent 
Grażyną Dziedzic.Małgorzata i Jan Skibowie. Gerda i Jerzy Śliwowie.Magdalena i Henryk Paluchowie.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod za-
budowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest 
niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie 
przy ul. Zabrzańskiej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 379/14 o powierzchni 159 m2, obręb 
Ruda, zapisaną na karcie mapy 5 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr KW GL1S/00027005/8. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 
379/14 stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne 
(symbol planu UK1).

Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie położona jest w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej i usłu-
gowej, jest częściowo porośnięta roślinnością trawiastą, w pozostałej części urządzona jako chodnik utwardzony 
kostką betonową, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Zabrzańskiej. Ze względu na charakterysty-
kę układu drogowego w przedmiotowym rejonie, dojazd do zbywanej nieruchomości winien odbywać się wyłącz-
nie od strony drogi publicznej ulicy 1 Maja poprzez wewnętrzny ciąg komunikacyjny zlokalizowany na działkach 
o Nr: 876/16, 874/16, 870/16, 871/16, 872/16 (stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska) – na zasadach 
ogólnych i 566/16 (stanowiącą przedmiot użytkowania wieczystego osób fizycznych i MGSM „Perspektywa”) – po 
uzyskaniu stosownego tytułu prawnego na przejazd. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy 
grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem 
o wydanie warunków budowy zjazdu.

Nabywca działki nr 379/14 będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność przechodu i przejazdu przez 
północną część działki na rzecz każdoczesnych wieczystych użytkowników ( właścicieli ) działki nr 566/16, obręb 
Ruda, k.m.5, KW nr GL1S/00037057/0 ( wg załącznika mapowego ). 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 28.400,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2015 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 

Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (za-
mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) i w terminie do dnia 8.10.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 1.500,00 zł, z dopiskiem 
„wadium – ul. Zabrzańska” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank 
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: po-
niedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą 
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248 -75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Zabrzańskiej  

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

OGŁOSZENIE
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Miłość do muzyki już od piaskownicy

– Jak to się zaczęło? Grałeś już w Polsce, czy 
dopiero po wyjeździe do Niemiec?

– Pierwszy zespół założyłem w szkole, kiedy 
mieszkałem jeszcze w Tychach. Po wyjeździe za 
granicę założyłem pięcioosobowy zespół o na-
zwie Oxfordband. Graliśmy, bo to lubiliśmy, po-
tem każdy poszedł w swoją stronę i powstał duet 
Ofxorduo. Z nazwą Oxford związany jestem wła-
ściwie od dzieciństwa, bo w czasach kiedy jesz-
cze byliśmy w piaskownicy, graliśmy na grzebie-
niach oraz garnkach i już wtedy tak się nazywali-
śmy.

– Niedawno ukazała się Twoja druga płyta. 
Tym razem zaśpiewałeś sam…

– Pierwsza płyta była nagrana w duecie Oxfor-
duo. W kwietniu tego roku ukazała się druga pły-
ta, na której śpiewam sam. Na płycie jest sporo 
tanecznych utworów, bo chciałem zrobić coś in-
nego. Słowa do większości moich piosenek two-
rzy Edek Sikora, ja nie mam takiego talentu do 
pisania. Do Edka mam zaufanie i wiem, że to co 
napisze, będzie dobre. Potrafi  dopasować tematy-
kę utworów do mojej osoby. Ja dopiero próbuję 
swoich sił jako tekściarz, ale póki co moje teksty 
trafi ają do szufl ady. Być może któryś z nich wy-
korzystam na kolejnej płycie.

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Podczas swojej wizyty w Polsce naszą redakcję odwiedził Chris, czyli Christoph 
Malina z zespołu Oxforduo. To kolejny artysta śląskiej sceny muzycznej, 
z którym rozmawiamy w ramach cyklu wywiadów „Wiadomości Rudzkie 
grają po śląsku”.
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– Płyta solowa oznacza, że już na stałe przy 
takiej opcji pozostaniesz?

– Przy drugiej płycie tak się złożyło, ale nie jest 
powiedziane, że do duetu nie wrócę. Mam już pew-
ne plany, których na razie nie mogę zdradzić, ale są 
duże szanse, że pojawi się nowa wokalistka.  

– Do Polski przyjeżdżasz często? 
– W Niemczech też zajmuję się głównie muzy-

ką, więc nie zawsze da się to pogodzić. Po wyda-
niu drugiej płyty wpadam częściej, choć nie tyle, 
ile bym chciał. Staram się pokazywać na koncer-
tach w Polsce, bo mam tu swoją publiczność, więc 
jak tylko jest okazja, to jestem. Teraz przyjecha-
łem na krótko, żeby nagrać teledysk do piosenki 
pt. „Zgoda buduje”. Już niebawem będzie go 
można zobaczyć. Mam nadzieję, że się spodoba. 

– Koncerty w Niemczech i Polsce da się po-
równać?

– Publiczność bawi się tak samo. Śpiewam po 
to, żeby publiczność mogła potańczyć i pośpie-
wać. W Niemczech sporo gramy dla Ślązaków, 
którzy tak jak ja mieszkają za granicą. W Niem-
czech śpiewam sporo coverów po niemiecku i an-
gielsku. Jest jednak piosenka „Słodko-gorzka 
miłość”, bez której żaden koncert nie mógłby się 
odbyć. Arkadiusz Wieczorek

Wygraj płytę Oxforduo!

Wyślij SMS-a o treści: 
wiad.plyta36 + imię i nazwisko na numer 71100 
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutt o). 

Na SMS-y czekamy 9.09.2015 od godz. 10.00
do 13.09.2015 do godz. 12.00.

SKLEP INTERNETOWY I SPRZEDAŻ PŁYT 
W SIEDZIBIE WIADOMOŚCI RUDZKICH

TYLKO U NAS KUPISZ 
PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI

W tym tygodniu proponujemy Państwu płytę duetu, który ze 
składu innego zespołu wyłonił się w 1993 roku. Zespół „Baba 
z Chopym” Po kilkuletniej przerwie powrócił z zupełnie nowym 
materiałem i płytą. Płyta została stworzona specjalnie dla wszyst-
kich zakochanych. Płytę promuje tytułowy utwór „Kilka słów o mi-
łości”. Wszystkie teksty na płycie napisane są w języku literackim. 
Zespół nie zaprzestał jednak działalności na śląskim rynku, chciał 
jedynie zaprezentować się w innej, nieznanej do tej pory odsło-
nie.

Już dostępne pod adresem: 
www.wiadomoscirudzkie.pl

PŁYTA TYGODNIA

KILKA SŁÓW O MIŁOŚCI
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ZAPRASZAMY NA BADANIE IRYDOLOGICZNE 18 WRZEŚNIA 2015

Oko prawdę powie
Rozmowa z ANTONIM MAGIERĄ, właścicielem Biura Zdrowia w Rudzie Śląskiej.

– Irydologia, czyli studiowanie 
tęczówki oka, aby z jej wyglądu 
wywnioskować o aktualnych i przy-
szłych chorobach człowieka. To dla 
laików brzmi trochę niedorzecz-
nie...

– Może tak być, bo wciąż jest to 
mało rozpropagowany sposób dia-
gnozowania naszego zdrowia i nie-
wiele osób potrafi  to robić. Kto raz 
podda się temu nieinwazyjnemu 
badaniu, będzie to robił systema-
tycznie, bowiem w ten sposób moż-
na wychwycić nawet najmniejsze 
zmiany chorobowe w naszym orga-
nizmie. Bo przecież większość z nas 
idzie do lekarza czy na badania, kie-

dy choroba mocno już pustoszy 
nasz organizm. Namawiam do zmia-
ny przyzwyczajeń i do badania. 

– Kiedy Pan zainteresował się tą 
metodą? 

– Od wielu lat pasjonuję się te-
matyką wspierania zdrowa w opar-
ciu o naturalne produkty wellness, 
ale o badaniu stanu zdrowia poprzez 
ocenę tęczówki oka (badanie irydo-
logiczne) dowiedziałem się sześć lat 
temu od znajomej, której takie ba-
danie zaproponowała sąsiadka. Ba-
danie wykryło wtedy u niej malut-
kiego guza piersi, początkowo nie 
wierzyła w to, że z takiego prostego 
badania a wręcz tylko patrzenia 

w oko, można czegokolwiek się do-
wiedzieć. Postanowiła zgłosić się na 
mammografi ę i przeżyła szok, gdy 
po badaniu diagnoza się potwier-
dziła. Na szczęście guz był w począt-
kowym stadium rozwoju i wystar-
czył tylko zabieg jego usunięcia. 
Bardzo mnie to zainteresowało, po-
stanowiłem dowiedzieć się czegoś 
więcej na ten temat i również się 
przebadać. U mnie badanie na 
szczęście nie wykryło niczego groź-
nego. Miałem tylko lekkie zaburze-
nia układu krążenia (wcześniej my-
ślałem, że to brak kondycji ze wzglę-
du na siedzący tryb pracy) oraz za-
burzenia układu odpornościowego. 

– Zaprasza Pan do skorzystania 
z badania irydologicznego wykony-
wanego przez Olgę Klokovą z Ukra-
iny…

– Bo to bardzo dobra specjalistka 
i lekarz medycyny. Potrafi  nie tylko 
zdiagnozować stan naszego zdrowia,  

ale stosuje również skuteczną tera-
pię ziołową: w nerwicach, bezsen-
ności, reumatyzmie, astmie oskrze-
lowej, niewydolności krążenia, nie-
żytach górnych dróg oddechowych, 
kamicy żółciowej i nerkowej, zapale-
niach prostaty, miażdżycy, owrzo-

dzeniach żołądka i dwunastnicy, he-
moroidach, dolegliwościach kobie-
cych, chorobach dziecięcych, scho-
rzeniach kręgosłupa, odchudzaniu. 
Oczywiście w przypadku zdiagnozo-
wania zmian nowotworowych zale-
camy wizytę u onkologa.

SPRAWDŹ SWÓJ STAN ZDROWIA
Umów się na badanie irydologiczne Tel. 607-261-411

KOSZT 

BADANIA

80 zł
Rejestracja: 
Biuro Zdrowia
Ruda Śląska, ul. Zwycięstwa 3/2
www.ti ens-poland-ti ens.blogspot.com

Nawet o 85% tańsza może być dla mieszkańców Rudy Śląskiej wymiana starego ogrzewania na ekologiczne czy też montaż paneli słonecznych. Osoby, 
które planują w najbliższych latach wymianę pieca lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, proszone są o wypełnienie specjalnej ankiety. Na jej 
podstawie magistrat opracuje wnioski o dofi nansowanie ekologicznych inwestycji.

Chcesz dopłatę na ekologiczne ogrzewanie? 
Wypełnij ankietę! 

Dzięki dopłatom wymiana ogrzewania na ekologiczne będzie dużo tańsza.

– Z corocznych ocen jakości powie-
trza w Rudzie Śląskiej wynika, że 
główną przyczyną występowania 
przekroczeń stężeń pyłu zawieszone-
go w naszym mieście jest dym z do-
mowych kominów i indywidualnych 
kotłowni – mówi prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Dofi nansowywanie wy-
miany starego ogrzewania na ekolo-
giczne czy montażu urządzeń wyko-
rzystujących odnawialne źródła ener-
gii jest realnym narzędziem walki 
z tym problemem – dodaje. 

Władze Rudy Śląskiej planują po-
zyskać dla mieszkańców środki 
z dwóch źródeł – z programu KAW-
KA oraz z tzw. ZIT-ów, czyli pienię-
dzy na Zintegrowane Inwestycje Te-

rytorialne. Pierwszym systemem do-
fi nansowań zajmuje się Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, natomiast drugi to 
projekt dotacji unijnych. – Dzięki do-
tacjom inwestycje grzewcze będą mo-
gły wykonać również osoby, których 
nie byłoby stać na ich opłacenie 
w pełnej kwocie – podkreśla prezy-
dent Grażyna Dziedzic. – Łatwiej bę-
dzie też mieszkańcom udźwignąć fi -
nansowo inwestycje w odnawialne 
źródła energii, bo te są stosunkowo 
drogie – dodaje. 

W opracowaniu wniosków o dofi -
nansowanie mają pomóc urzędnikom 
specjalne kwestionariusze, które po-
winni wypełnić wszyscy mieszkańcy 

i wspólnoty mieszkaniowe zaintere-
sowane wymianą starego pieca czy 
wykorzystywaniem odnawialnych 
źródeł energii (OZE). – W ankietach 
pytamy między innymi o to, w jaki 
sposób obecnie ogrzewany jest dom, 
jak jego właściciel chce go ogrzewać 
w przyszłości, jak podgrzewa wodę, 
kiedy planuje inwestycję w tym zakre-
sie, czy jest zainteresowany montażem 
kolektorów słonecznych lub fotowol-
taiki, ile paliwa zużywa na rok, czy też 
ile kosztuje go sezon grzewczy – wy-
mienia Krzysztof Mejer, zastępca 
prezydenta miasta Ruda Śląska. – Wy-
niki ankiety pozwolą nam przypo-
rządkować potrzeby mieszkańców do 
poszczególnych programów dofi nan-
sowań. Na tej podstawie będziemy 
mogli opracować wnioski o dotację – 
dodaje.  

Ankiety można składać w rudz-
kim magistracie do 30 września br. 
osobiście, za pośrednictwem pocz-
ty lub elektronicznie. Formularz 
jest insertowany do dzisiejszego 
wydania „Wiadomości Rudzkich”. 
Wydrukowane kwestionariusze do-
stępne są w Biurze Obsługi Miesz-
kańców Urzędu Miasta oraz w Wy-
dziale Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska (pok. 311 
i 313). Wersja elektroniczna ankie-
ty jest natomiast do pobrania na 
stronie internetowej miasta (www.
rudaslaska.pl). Mailem formularze 
można wysyłać na adres um_agg@
ruda-sl.pl. Wszelkich informacji 
dla mieszkańców w tej sprawie 
udzielają pracownicy wydziału: 
Natalia Moskała oraz Eugeniusz 
Malinowski (tel. 32 244-90-00 
wew. 3111 i 3130). 

Najwyższe dofi nansowanie miesz-
kańcy będą mogli otrzymać w ramach 
unijnych ZIT-ów. Program ten przewi-
duje dotacje na poziomie do 85% war-
tości inwestycji. Będą one pochodziły 
z pieniędzy Unii Europejskiej. Pozo-
stałe środki trzeba będzie dołożyć 
„z własnej kieszeni”. W ramach ZIT-
ów mieszkańcy i wspólnoty mieszka-
niowe będą mogli otrzymać dofi nan-
sowanie w ramach dwóch działań. 
Pierwsze z nich dotyczy budynków, 
których właściciele chcą w nich 
zastosować odnawialne źródła energii, 
takie jak: biomasa, słońce, woda, geo-
termia czy wiatr. W tym przypadku 
dom czy blok nie musi być ocieplony. 
Inaczej jest w przypadku drugiego 
działania, dotyczącego tylko budyn-
ków, które zostały poddane termomo-
dernizacji. Ich właściciele będą mogli 
starać się o dofi nansowanie wymiany 
ogrzewania na gazowe, podłączenie 
do sieci ciepłowniczej czy montaż 
kotła na biomasę. Dodatkowo będzie 
można również zamontować urządze-
nia wykorzystujące odnawialne źró-
dła energii, np. panele słoneczne czy 
fotowoltaikę. 

Przykładowy rynkowy koszt mon-
tażu solarów w budynku jednorodzin-
nym o powierzchni 100 m2 wynosi 
około 20,5 tys. zł, pompy ciepła 40 
tys. zł, a paneli fotowoltaicznych aż 
50 tys. zł. Osoby, które uzyskają dofi -
nansowanie z ZIT-ów za tego typu 
inwestycje zapłacą do 85 procent 
mniej, czyli kolejno jedynie: około 
3 tys. zł za solary, 6 tys. zł za pompę 
ciepła lub 7,5 tys. zł za fotowoltaikę.

Na wykonanie inwestycji związa-
nych z ograniczaniem smogu władze 
Rudy Śląskiej chcą sięgnąć również 

po pieniądze z programu KAWKA. 
Przewiduje on dofi nansowywanie 
podłączenia budynków do sieci cie-
płowniczej, wymiany starego pieca 
na nowy, wyposażony w automatycz-
ny podajnik paliwa, zastosowania od-
nawialnych źródeł energii czy też wy-
miany urządzeń do wytwarzania cie-
płej wody użytkowej na źródła elek-
tryczne (piece, grzałki, pompy ciepła, 
bojlery, ogrzewacze, itp.). Osoby, 
które zostaną zakwalifi kowane do 
programu KAWKA, będą mogły li-
czyć na 80% dofi nansowania, z czego 
45% wartości inwestycji sfi nansuje 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska, a 35% dołoży miasto. 
Mieszkaniec zapłaci jedynie 20%.  

W dalszym ciągu w Rudzie Ślą-
skiej można też składać wnioski 
o dofi nansowywanie wymiany sta-
rych pieców węglowych na ogrzewa-
nie ekologiczne. Na wymianę syste-
mu ogrzewania  z miasta można 
otrzymać nawet 2 tys. zł. W tym roku 
na ten cel w budżecie gminy zarezer-
wowano 150 tys. złotych. W tym ro-
ku do magistratu wpłynęły 62 wnio-
ski o dofi nansowanie – 44 na zmianę 
na ogrzewanie gazowe, 6 na piece 
węglowe ekologiczne, 9 na ogrzewa-
nie elektryczne, 1 na pompę ciepła 
oraz 2 na przyłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Również 62 
wnioski spłynęły do urzędu w roku 
ubiegłym. Dzięki temu w 2014 roku 
zlikwidowano 50 palenisk opalanych 
węglem, które zastąpiło 18 pieców 
gazowych, 10 pieców węglowych 
ekologicznych, 7 pieców elektrycz-
nych oraz 15 przyłączy do miejskiej 
magistrali. 

 KP
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Czas na głosowanie

Trwa głosowanie na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 r. Do 18 września rudzianie decy-
dować będą na co przeznaczyć 2,6 mln zł z przyszłorocznego budżetu miasta. Do głosowania zakwalifi kowano 44 projekty 
zgłoszone przez mieszkańców o łącznej wartości blisko 7 mln zł. Wśród nich znajdują się wnioski o realizację placów zabaw, 
boisk, siłowni na wolnym powietrzu, a także budowę parkingów czy chodników.

Spośród 44 zakwalifi kowanych do 
głosowania projektów pięć dotyczy 
inwestycji ogólnomiejskich. Tu moż-
na wybrać do realizacji: budowę bo-
isk o sztucznej nawierzchni (trzy za-
dania), remont podwórka muzealnego 
i zagospodarowanie brzegu stawu 
Kokotek. Pozostałych 39 projektów 
to zadania lokalne, które będą reali-
zowane w poszczególnych dzielni-
cach Rudy Śląskiej. Najwięcej pro-
jektów pod głosowanie zakwalifi ko-
wano z Wirku – 10, Rudy – 6 oraz 
Nowego Bytomia, Orzegowa i Biel-
szowic – po 4. Najmniej projektów – 
po jednym – z Chebzia, Czarnego 
Lasu i Kochłowic.

– Zgłoszone przez mieszkańców 
projekty mają różnorodny charakter. 
Okazuje się, że mieszkańcy, podobnie 
jak w latach ubiegłych, najchętniej 
wnioskują o tworzenie miejsc służą-
cych do rekreacji, takich jak place 
zabaw czy siłownie na wolnym powie-
trzu. Sporo projektów dotyczy rów-
nież infrastruktury sportowej oraz 
drogowej, a także inwestycji w infra-
strukturę oświatową – wylicza prezy-
dent Grażyna Dziedzic.

Samo głosowanie potrwa do 
18 września, a zwycięskie projekty 
znane będą do końca września. Kartę 
do głosowania może wypełnić każdy 
mieszkaniec Rudy Śląskiej powyżej 
16. roku życia. W toku głosowania 
można wskazać jedno zadanie o cha-
rakterze ogólnomiejskim oraz dwa 
projekty dzielnicowe. Co istotne, 
w ostatecznym rozrachunku realizo-
wane będą te projekty, które uzyskają 
w głosowaniu minimum 30 głosów, 
czyli tyle, ile trzeba było zebrać, by 
móc zgłosić wniosek. Punkty 
do głosowania wyznaczone zostały 
w 15 miejscach w mieście (Urząd 

Miasta, centra integracji społecznych 
oraz fi lie bibliotek).

Przypomnijmy, że w 2016 roku na 
realizację inwestycji w ramach bu-
dżetu obywatelskiego przeznaczo-
nych zostanie 2 650 000 zł, z czego 
na realizację zadań o charakterze 
ogólnomiejskim zaplanowano 1 mln 
zł, natomiast na zadania o charakterze 
lokalnym przewidziano 1,65 mln zł 
– po 150 tys. zł dla każdej dzielnicy.

Etap głosowania, który rozpoczął  
się w poniedziałek, poprzedzony był 
weryfi kacją złożonych przez miesz-
kańców wniosków. Sprawdzano, czy 
realizacja danego zadania mieści się 
w budżecie określonym uchwałą, 
a jego wykonanie jest możliwe w cią-
gu jednego roku budżetowego. Pod-
czas weryfi kacji analizowana była 
również struktura własnościowa pro-
ponowanych przedsięwzięć, ponie-
waż gmina może inwestować jedynie 
na swoich terenach i w należących do 
niej obiektach. Istotnym elementem 
oceny było również to, czy zgłoszone 
zadanie nie pozostaje w sprzeczności 
z miejskim planem zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz czy po reali-
zacji nie będzie generowało niewspół-
miernie wysokich kosztów utrzyma-
nia w stosunku do wartości inwesty-
cji. – Spośród 66 złożonych projektów 
byliśmy zmuszeni odrzucić 22 wnio-
ski, głównie z powodu przekroczenia 
limitu środków przeznaczonych na re-
alizację poszczególnych zadań, czy 
naruszeń prawa własności. Część zło-
żonych wniosków dotyczyła realizacji 
zadań niezgodnych z obowiązującym 
w mieście planem zagospodarowania 
przestrzennego – wyjaśnia Grażyna 
Janduła-Jonda, sekretarz miasta.

Wydzielenie z przyszłorocznego 
budżetu miasta specjalnej puli do 

dyspozycji mieszkańców to trzecia 
tego typu inicjatywa, która realizowa-
na jest w Rudzie Śląskiej. W 2013 
roku rudzianie decydowali, na co wy-
dać 2 mln zł w roku 2014, natomiast 
rok temu wybierali propozycje inwe-
stycji, które realizowane są w tym 
roku. Na ten cel w budżecie miasta 
zarezerwowano 2,375 mln zł.

Na zgłoszone w ubiegłym roku 
projekty głosowało blisko 4 tys. ru-
dzian. Sztandarową inwestycją reali-
zowanego w tym roku budżetu oby-
watelskiego jest niewątpliwie budowa 
obwodowej trasy rowerowej. Pomy-
słodawcy tego projektu przewidzieli 
utworzenie 30 km trasy łączącej 
wszystkie dzielnice Rudy Śląskiej. 
Na ukończeniu są odcinki ścieżek ro-
werowych przy ul. Starej i Wolności, 

trwają prace przy realizacji dwóch 
odcinków wzdłuż ul. Kokota, od 
ul. Partyzantów do ul. Cynkowej oraz 
wzdłuż ulic Chorzowskiej, od budyn-
ku przy ul. Chorzowskiej 2 do skrzy-
żowania z ulicą Ratowników. W ubie-
głym roku, oprócz obwodowej trasy 
rowerowej, która jest zadaniem ogól-
nomiejskim, wybrano do realizacji 
17 inwestycji lokalnych. Gotowa jest 
już strefa aktywności ruchowej przy 
ul. Mickiewicza, nowe boisko przy 
ul. Solskiego, trasa biegowa przy 
ul. Czarnoleśnej, chodnik przy ul. Ja-
snej, czy próg zwalniający przy 
ul. Piernikarczyka. Ponadto zakoń-
czono już wymianę posadzki oraz re-
mont schodów w Miejskim Przed-
szkolu nr 20, remont ogrodzenia przy 
Miejskim Przedszkolu nr 36 oraz roz-

budowę infrastruktury sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 41. Ponadto na 
ukończeniu są prace przy budowie stre-
fy aktywności rodzinnej w Bykowinie 
oraz przy budowie chodnika wraz 
z oświetleniem przy pomiędzy 
ul. Czempiela i Ogrodową, trwa rów-
nież opracowywanie dokumentacji na 
budowę parkingu przy ul. ks. Nie-
dzieli 61.

Budżet obywatelski, zwany także 
partycypacyjnym, powstał w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
w brazylijskim mieście Porto Alegre. 
Projekt okazał się wielkim sukcesem 
i wkrótce zyskał ogromną popular-
ność w Brazylii. W Polsce po raz 
pierwszy budżet obywatelski wpro-
wadziły władze Sopotu w 2011 r.
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Zasady głosowania 
Głosowanie trwa od 7 do 18 września 2015 r. • 

Głosować mogą osoby zameldowane w Rudzie Śląskiej, które skończyły • 
16 lat. 

Każdy z uprawnionych mieszkańców może zagłosować tylko raz, wskazu-• 
jąc nie więcej, niż jedno zadanie o charakterze ogólnomiejskim oraz dwa 
różne zadania o charakterze lokalnym, także spoza dzielnicy, w której 
mieszka. 

Karta do głosowania
Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania. Wypełnioną 

kartę wrzuca się do urny znajdującej się w punkcie do głosowania, po 
uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu 
podpisu potwierdzającego oddanie głosu na liście głosujących.

Swój głos można oddać za pośrednictwem platf ormy SEKAP (System 
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej). Rejestracja do ser-
wisu odbywa się poprzez stronę www.sekap.pl. Karta do głosowania do-
stępna będzie w katalogu usług „Sprawy obywatelskie”.
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Wykaz miejsc do głosowania

Wyniki głosowania
Po zakończeniu głosowania przeprowadzona zostanie weryfi kacja odda-

nych głosów. Za głosy nieważne uznane zostaną karty: 
wypełnione nieczytelnie i niezawierające wymaganych danych oraz • 
zgody na przetwarzanie danych osobowych,
zawierające więcej skreśleń, niż wymagane: maksymalnie jedno skre-• 
ślenie na projekt o charakterze ogólnomiejskim oraz nie więcej niż 
dwa na zadania o charakterze lokalnym,
zawierające nieprawdziwe dane osoby głosującej,• 
wypełnione przez osoby nieuprawnione do głosowania.• 

Wyniki głosowania opublikowane zostaną do 30 września 2015 r.Wyniki głosowania opublikowane zostaną do 30 września 2015 r.

UWAGA! 

Wypełnienie kilku kart do głosowania przez tę samą 

osobę spowoduje, iż wszystkie złożone przez nią karty 

zostaną uznane za nieważne.

R����� I��������� S���������� 
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Wybór projektów

Do realizacji zostaną wybrane zadania, które uzyskały najwięk-• 
szą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30. 

Jeżeli dwa lub więcej zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę • 
samą liczbę głosów, o ich kolejności zdecyduje publiczne loso-
wanie. 

Niewykorzystane środki
Jeżeli po zakończonym głosowaniu na poszczególnych zadaniach pozo-

staną wolne środki, zostaną one w pierwszej kolejności wykorzystane 
w ramach danej dzielnicy – według liczby uzyskanych głosów (na zadanie, 
na które wystarczy środków). 

Środki niewykorzystane w dzielnicach będą przeznaczone na możliwe 
do zrealizowania zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w skali 
miasta.  

l.p.
Nazwa 
punktu

Adres punktu
Godziny 

urzędowania

1. Urząd Miasta 
Ruda Śląska

Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 6

poniedziałek – środa: 
od 8.00 do 16.00

czwartek: 8.00 do 18.00
piątek: od 8.00 do 14.00

2.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
– dyrekcja

Wirek
ul. Dąbrowskiego 18

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

3.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
– Filia nr 1

Ruda
ul. Fiołków 10b

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

4.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
– Filia nr 4

Nowy Bytom
ul. Niedurnego 69

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

5.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
 – Filia nr 6

Bielszowice
ul. Kokota 166 

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

6. Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia nr 8

Halemba
ul. Kaczmarka 38

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 17.00

7.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
– Filia nr 13

Godula
ul. Joanny 20/8

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

8.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 15

Kochłowice
ul. Brzozowa 4

poniedziałek: 
od 11.00 do 15.00
wtorek – piątek: 

od 11.00 do 18.00

9.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 16

Ruda
ul. Wolności 20

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

10.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 17

Wirek
ul. Osiedlowa 1

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

11.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 18

Halemba
ul. 1 Maja 32

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

12. Gimnazjum nr 6* Bykowina, 
ul. Gwarecka 2

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

13.
Centrum Inicjatyw 

Społecznych
– Stara Bykowina

Bykowina
ul. 11 Listopada 15a

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

14.
Centrum Inicjatyw 

Społecznych
– Stary Orzegów

Orzegów 
ul. kard. A. 
Hlonda 29

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00 sobota: 

od 11.00 do 15.00

15. Zespół Szkół nr 1 Chebzie
ul. Niedurnego 125

poniedziałek – piątek: 
od 8.00 do 16.00

* Z uwagi na termomodernizację budynku fi lii nr 21 MBP w Bykowinie punkt ten 
został wyłączony z miejsc do głosowania i przeniesiony do Gimnazjum nr 6.
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WYKAZ ZADAŃ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE
spełniających wymogi określone w uchwale nr PR.0007.101.2015 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego 

Miasta Ruda Śląska na 2016 rok

WYKAZ ZADAŃ OGÓLNOMIEJSKICH

nr
 z

ad
an

ia
*

nazwa zadania lokalizacja dzielnica opis

szacunkowy koszt realizacji

określony 
przez 

wnioskodawcę

po 
weryfi kacji

39 Remont podwórka muzealnego 
z przeznaczeniem na parking muzealny.

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana 
Chroboka ul. Wolności 26 Ruda 

Parking dla samochodów osób odwiedzających Muzeum i dostawców, 
w tym: wymiana przyłącza kanalizacyjnego, wyburzenie budynku 

gospodarczego, wykonanie ogrodzenia terenu od strony wschodniej, 
wymiana nawierzchni na kostkę brukową, wymurowanie pochylni 
i schodów przy wejściu tylnym do budynku Muzeum Miejskiego.

114 840,00 153 000,00

43

Zagospodarowanie brzegu stawu 
Kokotek, z przygotowaniem infrastruktury 

dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy 
i korzystających ze sprzętu pływającego. 

Ścieżka edukacyjna.

Na północ od brzegu stawu Kokotek, 
przedłużenie drogi ul. Kokotek, 

za Urzędem Skarbowym, północny 
brzeg wraz z drogą gruntową.

Ruda

Budowa dwóch pomostów przystosowanych dla niepełnosprawnych 
wędkarzy i osób korzystających ze sprzętu pływającego, budowa slipu 
– betonowej pochylni umożliwiającej bezpieczne wodowanie sprzętu 

pływającego, umocnienie brzegu pomiędzy pomostami i slipem, 
postawienie magazynu na sprzęt wodny, ogrodzenie terenu magazynu 

płotem, budowa miejsca na ognisko, montaż stojaków na rowery, objęcie 
terenu inwestycji monitoringiem miejskim, budowa ścieżki edukacyjnej.

239 000,00 300 000,00

49
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią 

typu Orlik oraz bieżni lekkoatletycznej 
wraz z oświetleniem i monitoringiem.

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Norwida 10, 
działki nr 1726/65 i 1859/62 Ruda

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą, budowa oświetlenia, 
piłkochwytów, dwóch zestawów ławek dla drużyny z zadaszeniem, 

wykonanie monitoringu obiektu, bieżni lekkoatletycznej wokół boiska, 
wykonanie małej trybuny dla widowni na ok. 50 miejsc.

1 000 000,00 1 000 000,00

56 Rozbudowa Parku Aktywności „Basen-
Stara Bykowina” o boisko do piłki nożnej. działki nr 128 i 130 Bykowina

Budowa boiska do piłki nożnej typu Orlik o wymiarach 62 m x 30 m (pole 
gry 60 m x 30 m), w tym: 6-osobowe ławki rezerwowe, ogrodzenie wokół 
boiska wraz z piłkochwytami za bramkami, oświetlenie obiektu, zaplecze 

sanitarno-szkoleniowe, możliwość postawienia kontenera.

350 000,00 550 000,00

61
Przebudowa boiska sportowego przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 
Specjalnych w Rudzie Śląskiej.

ul. Bujoczka 2, 
działki nr 1110/92, 812/92 Ruda

Przebudowa asfaltowego boiska sportowego na boisku do piłki nożnej 
o nawierzchni z trawy syntetycznej z możliwością gry w koszykówkę, 

ogrodzenie boiska, montaż małej infrastruktury, wykonanie oświetlenia 
zewnętrznego i sieci monitoringu.

253 206,94 253 207,00

* nr zadania – odpowiada kolejności wpływu wniosków do Urzędu Miasta Ruda Śląska

WYKAZ ZADAŃ LOKALNYCH
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po 
weryfi kacji

3

Modernizacja istniejącej infrastruktury – 
budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki 

i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 
w Rudzie Śląskiej.

ul. Gierałtowskiego 15,
 działka 1286/43 Ruda

Modernizacja istniejącej infrastruktury, budowa obiektu sportowego 
przeznaczonego do trenowania wielu dyscyplin: boisko do siatkówki, 

koszykówki, badmintona. Nawierzchnia polipropylenowa.
136 841,73 143 842,00

6 Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej. ul. Gliniana 2 Czarny Las

Kompleksowy remont lub wymiana podłogi w sali gimnastycznej, 
wymiana drzwi wejściowych do sali gimnastycznej, naprawa tynków 
ściennych i sufi towych, malowanie sali, wymiana zużytych urządzeń 
sportowych takich jak tablice do koszykówki oraz instalacja montażu 

siatki.

123 764,13 123 764,00

7
Renowacja zabytkowych drzwi wewnętrznych 

w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzie Śląskiej.

ul. Główna 42, działka 3689/211 Bielszowice Renowacja zabytkowych drzwi wewnętrznych w budynku Szkoły 
Podstawowej – 14 szt. 42 000,00 60 270,00

9
Budowa minisiłowni na wolnym powietrzu 
na terenie nieużytkowanego boiska, działka 

nr 1938/34.
działka nr 1938/34 Wirek

Wykonanie minisiłowni z podłożem tartanowym z sześcioma 
stanowiskami do ćwiczeń, czterema ławkami z oparciem i dwoma koszami 

na śmieci.
111 807,00 140 000,00

10 Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP 18 
oraz ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.

Szkoła Podstawowa nr 18 
oraz Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 3 
w Rudzie Śląskiej

Kochłowice

Wymiana siedzisk ławek na trybunach i terenach przyległych, ustawienie 
betonowych stołów do ping-ponga i szachów (po 2 szt.), wymiana bramek 
na boiskach, wymiana kompletnych tablic do koszykówki, zamontowanie 

piłkochwytów, zamontowanie 7-elementowej siłowni na wolnym 
powietrzu, ustawienie koszy na śmieci, ustawienie stojaków na rowery.

149 986,20 150 000,00
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13 Wykonanie placu zabaw dla dzieci. Działka nr 2159/74 Wirek

Wykonanie placu zabaw wyposażonego w zestaw zabawowy, karuzelę 
dla małych dzieci, huśtawkę dwuosobową, równoważnię, huśtawkę 

wagową podwójną, bujak, piaskownicę okrągłą, regulamin, ławki, kosze, 
furtkę oraz ogrodzenie.

145 000,00 145 000,00

14
Wymiana części nawierzchni asfaltowej ciągu 

pieszego od ul. Podlas 26 w ilości 
 około 1000,00 m².

Podlas 26 – ciąg pieszy, nr działek: 
2843/261, 2881/261, 2893/263 Godula Wymiana części nawierzchni asfaltowej – ciąg pieszy, na nową 

nawierzchnię asfaltową lub kostkę brukową. 150 000,00 113 328,00

15 Likwidacja części zieleńca na działce 2797/320. 
Wykonanie nowego parkingu z kostki brukowej.

ul. Wojciecha Bogusławskiego, 
nr działki 2797/320 Orzegów Likwidacja części zieleńca. Wykonanie nowego parkingu z kostki brukowej. 50 000,00 72 582,00

16 Remont ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu 
nr 4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej. ul. Pokoju 22, działka 1900/218 Nowy Bytom

Wykonanie nowego ogrodzenia od ul. Pokoju i Ratowników. Rozbiórka 
ogrodzenia wraz z utylizacją, montaż jednej furtki i bramy oraz wykonanie 
niezbędnych połączeń elektrycznych. W razie ceny niższej od zakładanej, 

przewidywane dalsze wykonanie ogrodzenia od ul. ks. Jana Szymały.

150 000,00 150 000,00

17

Remont pomieszczeń szkolnych  
w Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich 

w Rudzie Śląskiej: toalet uczniowskich, holu 
głównego i szatni uczniowskich przy sali 

gimnastycznej.

ul. Obr. Westerplatte 2a Wirek

Kapitalny remont toalet uczniowskich, wymiana uszkodzonej płyty 
gipsowej na suficie holu głównego oraz malowanie całego holu głównego 
w segmencie wejściowym na pierwszym piętrze, remont czterech szatni 

uczniowskich przy sali gimnastycznej.

106 500,00 150 000,00

18
Aleja spacerowa na terenie Rodzinnych 

Ogródków Działkowych „IRYS”  
w Rudzie Śląskiej 10.

Aleja spacerowa między bramą 
wejściową  przy ul. Jankowskiego  

a bramą wejściową   
przy ul. Strażackiej. 

Działki: 3140/195, 3988/207, 
2288/193

Wirek
Wykonanie alei z kostki chodnikowej na terenie ROD „IRYS” pomiędzy 

bramą wejściową przy ulicy Jankowskiego a bramą wejściową przy ulicy 
Strażackiej.

57 415,00 65 000,00

19

Strefa Aktywności Ruchowej – poprzez 
wykonanie siłowni napowietrznej i systemu 
urządzeń „street workout” oraz kilku ławek  

na skwerze.

Obręb Stara Kuźnia,  
działka nr 1354/15 Halemba Montaż 15 urządzeń do ćwiczeń oraz 5 ławek. 113 693,00 150 000,00

20
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej  
nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej  

(ul. Okopowa).

ul. Górnośląska i Okopowa, 
działka nr 1234/139 Wirek Budowa 30 miejsc parkingowych. 150 000,00 150 000,00

21 Budowa parkingu dla samochodów osobowych. nieużytek gruntowy obok posesji 
przy ul. Kunickiego 20 Bielszowice Budowa parkingu. 49 770,00 111 292,00

22 Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu 
Bykowina – etap II.

działki: 1149/142, 148, 1290/142, 
1288/142, 1864, 1360/142, 
648/75, 1567/75, 1234/143, 

1240/105, 1485/77

Bykowina

Aleja pieszo-rowerowa łącząca ul. Górnośląską z istniejącą aleją, 
ławki betonowe z oparciem zakotwione w gruncie, stoły betonowe 

z siedziskami, z blatem podwójnym do gry w szachy lub chińczyka, stół 
ping-pongowy, grill murowany, urządzenia sprawnościowe, nasadzenia, 

tablica informacyjna, słup ogłoszeniowy, hotspot-darmowy internet, 
kamera monitoringu.

150 000,00 150 000,00

26
Budowa strefy aktywności rodzinnej  

(siłowni plenerowej) przy ul. Plac Szkolny 
w Rudzie Śląskiej-Chebziu.

działka nr 532/18 Chebzie

Budowa siłowni plenerowej składającej się z 16 urządzeń montowanych 
w parach do pylonów, wykonanie placyków z kostki betonowej 

z obrzeżami pod urządzenia oraz placyku do przerzucania opon – łączna 
powierzchnia ok. 290 m2, budowa ogrodzenia metalowego z paneli 

zgrzewanych o łącznej długości 128 m, zabudowa małej architektury: 
ławeczek (8), koszy na śmieci (4), tablicy regulaminowej (1), stojaka  

na rowery (1), oświetlenia (6 lamp) i monitoringu (4 kamery).

147 880,39 150 000,00

27 Rewitalizacja Parku Gorgol przy ul. Wolności 
w Rudzie Śląskiej 1. działka nr 7.869/28 Ruda 

Wykonanie prac rewitalizacyjnych terenu polegających  
na uporządkowaniu terenu, pielęgnacji zieleni, wybudowaniu ścieżek 

spacerowo-rowerowych, montażu ławek, monitoringu, budowy małego 
placu zabaw, budowy oświetlenia terenu.

150 000,00 150 000,00

28 Remont i modernizacja hali zapaśniczej 
w Rudzie Śląskiej przy ulicy Markowej 20a. działka nr 2434/88 Nowy Bytom

Wymiana oświetlenia na nowe lampy, malowanie ścian i sufitów, remont 
elewacji budynku, roboty dekarskie, naprawa dachu i wymiana rynien, 

uzupełnienie, cyklinowanie i malowanie parkietu, roboty posadzkarskie, 
montaż grzejników, wykonanie instalacji wyciągowo-nawiewowej, 

zakup i montaż lamp bakteriobójczych UV, wykonanie stolarki okiennej, 
wymiana stolarki drzwiowej, roboty instalacyjne, wymiana rur 

w łazienkach i WC.

95 824,00 150 000,00

30 Kreatywna Strefa Gier.
Boisko przy Szkole Podstawowej 

nr 6 ul. Bytomska 8,  
działka nr 3030/159

Orzegów Wykonanie Kreatywnej Strefy Gier obejmującej miasteczko ruchu 
drogowego oraz stanowiska do gier indywidualnych i zespołowych. 138 549,88 138 550,00

31 Modernizacja (remont) sali gimnastycznej. Szkoła Podstawowa nr 6  
ul. Bytomska 8, działka nr 3030/159 Orzegów Wymiana parkietu oraz malowanie linii, malowanie ścian i sufitu. 149 593,66 150 000,00

32
Modernizacja wielofunkcyjnego boiska 

szkolnego przy Zespole Szkół nr 2 Specjalnych 
w Rudzie Śląskiej.

ul. Magazynowa 35a Ruda Przygotowanie podbudowy, wykonanie powierzchni poliuretanowej  
na boisku, wymalowanie linii do gier zespołowych. 125 740,00 125 000,00
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34
Łamanie barier architektonicznych przy  

Pl. F. Chopina 3. Dojście dla osób 
niepełnosprawnych i rodziców z wózkami.

Plac Fryderyka Chopina 3  Ruda Wykonanie chodnika dojściowego od Pl. F. Chopina 3 do drzwi 
wejściowych z tyłu budynku wraz z oświetleniem. 23 260,00 21 243,00

36

Podniesienie bezpieczeństwa Szkoły 
Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy  
w Rudzie Śląskiej poprzez wykonanie 

ogrodzenia terenu szkoły.

ul. 11 Listopada 15,  
działka nr 1786/36 Bykowina

Wykonanie ogrodzenia zgodnie z obowiązującą granicą działki. Remont 
bram (dwóch) od strony ul. 11 Listopada, remont piłkochwytów wokół 

boiska szkolnego, modernizacja monitoringu zewnętrznego wokół szkoły. 
121 244,81 121 000,00

37
Budowa siłowni napowietrznej przy Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 
im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej.

Działka przy ul. Kałusa 3, 
w granicach działek 2948/195 

i 2951/205
Wirek Budowa 14-stanowiskowej siłowni na wolnym powietrzu  

wraz z przygotowaniem podłoża i zakupem urządzeń do ćwiczeń. 44 200,00 90 000,00

38 Plac zabaw. ul. Solskiego,  
działka nr 3.668/84 Godula

Zdemontowanie drewnianego domu i postawienie nowego, postawienie 
nowych urządzeń linowych, wymiana podłoża na nawierzchnię 

poliuretanową, uporządkowanie terenu, postawienie dwóch stolików 
wraz z ławkami.

143 000,00 143 000,00

41 Ułożenie kostki brukowej na parkingu przy 
cmentarzu w Kłodnicy.

Skrzyżowanie ulic Traugutta 
i Zacisze, działka nr 1637/70 Halemba Ułożenie kostki brukowej na parkingu. 94 700,00 145 000,00

42 Renowacja nawierzchni placu szkolnego  
wraz z rozbudową parkingu.

Szkoła Podstawowa nr 8  
im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej Wirek

Renowacja nawierzchni placu szkolnego wraz z rozbudową parkingu, 
odnowiony plac szkolny powinien zostać pokryty kostką brukową w części 

kolorową, tak, aby tworzyła „plansze” do gier podwórkowych – klasy, 
grzybek, ślimak.

116 394,20 120 000,00

44 Remont dachu sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki.

Szkoła Podstawowa nr 1  
ul. Gen. Hallera 12,  
działka nr 2044/88

Nowy Bytom Wymiana papowego pokrycia dachu z wymianą obróbek blacharskich, 
rynien i rur spustowych oraz przemurowanie kominów. 117 625,75 120 000,00

45 Mieszkańcy wytyczają ścieżki.
Teren pomiędzy ul. Wawelską 

a Słowiańską 5,  
działka nr 1193/281

Ruda Budowa chodnika lub schodów w miejscu wytyczonym w naturalny 
sposób przez mieszkańców. 15 000,00 7 133,00

46 Strefa Aktywności Ruchowej Mieszkańców. Teren zielony pomiędzy ulicami 
Wawelską 7 a Słowiańską 5 Ruda Zagospodarowanie terenów zielonych  

poprzez wykonanie siłowni napowietrznej. 60 000,00 90 000,00

50
Park Aktywności Rodzinnej przy Zespole Szkół 

nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza  
w Rudzie Śląskiej.

Teren leżący pomiędzy ulicą 
Sygietyńskiego 6 a Paderewskiego 

9-11, działka nr 2661/222 
i 2715/233

Wirek

Powstanie ogrodu sensorycznego oraz siłowni na wolnym powietrzu  
ze stojakami na rowery, strefy relaksu i zdrowia – stoliki, piłkarzyki, tablice 

i stanowiska do ćwiczeń rehabilitacyjnych, ogrodzenie jednostronne 
terenu, wykonanie tablicy informacyjnej i wydanie przewodnika  

do ćwiczeń.

107 786,00 128 000,00

52 Centrum Rozwoju Rodziny – przebudowa 
i adaptacja pomieszczeń.

ul. Solidarności 21/ 4,  
działka 745/3 Halemba

Wykonanie prac budowlanych, murarskich, instalacyjnych  
oraz wykończeniowych, a także zakup wyposażenia tj. stoliki,  

krzesła, szafki, sofy, żaluzje, lampy.
103 000,00 110 000,00

53
Siłownia plenerowa z boiskiem do koszykówki 

ulicznej i placem zabaw w rejonie ul. Fitelberga 
– Kubiny – 1 Maja.

rejon ulic Fitelberga – Kubiny  
– 1 Maja działka 4205/207, 

4206/207, 4062/207
Wirek

Budowa boiska do koszykówki z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową, 
zakup i montaż urządzeń siłowni na wolnym powietrzu  

oraz przygotowanie nawierzchni z piasku pod mały plac zabaw, jego 
ogrodzenie wraz za zakupem urządzeń, usytuowanie ławek, koszy  

na śmieci, stojaków na rowery i lamp oświetleniowych.

120 596,80 120 000,00

58
Rozbudowa i modernizacja placu zabaw 

 przy ul. kard. A. Hlonda  
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie.

ul. kard. A. Hlonda 11,  
działka nr 1.2983/200 Orzegów

Powiększenie terenu obecnego, wymagającego renowacji placu zabaw, 
dodanie nowych elementów, zestawów zabawowych, huśtawek, 

zestawów zręcznościowych, piaskownicy, usytuowanych na bezpiecznym 
podłożu z płyt gumowych. Instalacja lamp, a także monitoringu.

95 445,54 145 000,00

59

Remont chodników przy ul. Kokota 170 
stanowiących dojście do MDK w Bielszowicach 
z przylegającym na tyłach budynku parkingiem, 

włącznie z wymianą ławek i oświetlenia.

ul. Kokota 170,  
działka nr 4026/573 Bielszowice

Remont chodników centralnego i bocznego, stanowiących dojście 
do MDK. Remont chodnika frontowego przed budynkiem. Remont 

parkingu z dochodzącą drogą dojazdową na tyłach MDK do granic działki.
125 000,00 150 000,00

60
Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem 

przy Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich 
w Rudzie Śląskiej.

ul. Bytomska 1 działki  
nr 2025/253, 2025/254 Godula

Wymiana parkietu sali gimnastycznej na nawierzchnię PCV, malowanie 
sali gimnastycznej, malowanie szatni, malowanie magazynku sprzętu 
sportowego i szatni nauczycieli, wymiana drzwi, naprawa wentylacji, 

wymiana drabinek. 

109 338,71 120 000,00

65

Wykonanie parkingu do czasowego postoju 
samochodów osobowych przy Szkole 

Podstawowej nr 14 i Przedszkolu Miejskim  
nr 28 w Rudzie Śląskiej, ul. Główna 40-42

ul. Główna 40-42 Bielszowice Wykonanie parkingu w pobliżu budynków szkoły i przed szkołą  
do czasowego postoju dla samochodów osobowych. 36 900,00 30 000,00

66 Plac zabaw „Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA”. ul. Szarotek,  
działka nr 2406/183 Nowy Bytom

Budowa placu zabaw wyposażonego w huśtawki, zestaw zabawowy, 
piaskownicę, karuzelę, urządzenie sprawnościowe, linarium, nawierzchnia 

syntetyczna, ogrodzenie oraz montaż ławek.
150 000,00 150 000,00

67

Skwer Boboli – remont ogrodzenia, schodów 
oraz adaptacja przestrzeni publicznej 
dla integracji środowiska lokalnego 

(dzieci, młodzież, seniorzy) oraz działań 
profilaktycznych wśród osób wykluczonych 

społecznie.

ul. Wyzwolenia, 
działka nr 1.957/256 Wirek

Prace remontowe przy ogrodzeniu między kościołem św. Andrzeja 
Boboli a parkingiem przy ulicy Wyzwolenia, prace ziemne, brukarskie 
i kamieniarskie przed budynkiem probostwa przy ul. Wyzwolenia 215, 

zakup sprzętu: stolików i krzeseł, ław i stołów ogrodowych,  
lamp, pawilonu ogrodowego.

89 000,00 150 000,00

* nr zadania – odpowiada kolejności wpływu wniosków do Urzędu Miasta Ruda Śląska
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ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE
nazwa zadania lokalizacja uzasadnienie

Rowerowa trasa obwodowa 
– II etap. Budowa infrastruktury 

rowerowej na odcinkach o dużym 
ruchu oraz miejsc postojowych 

w każdej dzielnicy.

obszar miasta 

Przekracza określony 
w uchwale limit 

środków dla zadania 
ogólnomiejskiego.

„Muzyczny Andrzej Młodych” 
– rewitalizacja basztowej wieży 

wyciągowej szybu „Andrzej” 
na potrzeby ośrodka kulturalno-

sportowo-rekreacyjnego.

ul. Szyb Andrzeja w Wirku

Zakłada realizację części 
zadania – nie obejmuje 

kosztów istotnych 
robót warunkujących 

doprowadzenie 
obiektu do stanu 

używalności zgodnie 
z przeznaczeniem.

Remont podwórza muzealnego 
z przeznaczeniem na plac zabaw.

Muzeum Miejskie 
im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie

Nie spełnia wymogów 
defi nicji zadania 

o charakterze 
ogólnomiejskim.

Wiedzieć i widzieć więcej – pomoc 
osobom starszym oraz osobom 

z dysfunkcją wzroku.

Polski Związek Niewidomych koło w Rudzie 
Śląskiej ul. Chorzowska 9 

w Nowym Bytomiu

Nie spełnia wymogów 
defi nicji budżetu 

obywatelskiego oraz 
zadania o charakterze 

ogólnomiejskim 
(koszt realizacji poniżej 

150 000 zł). 

ZADANIA LOKALNE
nazwa zadania lokalizacja uzasadnienie

Budowa boiska wielofunkcyjnego na 
terenie Przedszkola Miejskiego nr 43 

Ruda Śląska Bykowina.

Miejskie Przedszkole nr 43 
w Rudzie Śląskiej-Bykowinie

Przekracza limit 
środków określony 

w uchwale dla zadania 
lokalnego.

Rozebranie starego podłoża i ułożenie 
kostki betonowej na wjeździe 

i parkingu Szkoły Podstawowej nr 41 
w Rudzie Śląskiej.

ul. Gierałtowskiego 15 w Rudzie Koliduje z planami 
inwestycyjnymi miasta.

Wykonanie podłogi sportowej 
powierzchniowo-elastycznej na ruszcie 

drewnianym o powierzchni 1000 m2 
– hala sportowa w Rudzie Śląskiej 

przy ul. ks. L. Tunkla 147b.

Hala Sportowa ul. ks. L. Tunkla 147b 
w Kochłowicach

Przekracza limit 
środków określony 

w uchwale dla zadania 
lokalnego.

Plac zabaw – „PRZYSTAŃ”.
Przystań – Kochłowice, 

ul. Księżycowa, miejsce przy dawnym 
basenie

Narusza prawa 
własności.

Budowa boiska do siatkówki plażowej. Gimnazjum nr 3, 
ul. Chryzantem 10 w Rudzie

Koliduje z planami 
inwestycyjnymi miasta.

Budowa parkingu. między budynkami przy
ul. Grodzkiej 1 i Kukuczki 4 w Halembie

Narusza prawa 
własności.

Rowerowa ścieżka przy ul. Zabrzańskiej. ul. Zabrzańska w Rudzie

Przekracza limit 
środków określony 

w uchwale dla zadania 
lokalnego.

WYKAZ ZADAŃ NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMOGÓW 
określonych w uchwale nr PR.0007.101.2015 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2016 rok

Rowerowa ścieżka przy ul. Zabrzańskiej. ul. Zabrzańska w Chebziu

Przekracza limit 
środków określony 

w uchwale 
dla zadania lokalnego.

Rewitalizacja oraz odrestaurowanie 
lokalnego zabytku architektury 

sakralnej – kapliczka przydrożna 
z 1883 r.

Kapliczka położona w pasie drogowym 
ul. Radoszowska przy  granicy z działką 

nr 140/125

Narusza prawa 
własności.

Przyłączenie ul. Wincentego Janasa 
do kamer monitoringu miejskiego. ul. Wincentego Janasa w Rudzie Narusza prawa 

własności.

Utworzenie zaplecza socjalno-
gospodarczego przy boisku 

rekreacyjno-sportowym.
ul. Piotra Skargi w Halembie

Pozostaje   
sprzeczności 

z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania 

Przestrzennego.

Boisko Golbox S Bambini, stacjonarne 
boisko w wersji dla dzieci.

ul. Piotra Skargi 
w Halembie

Pozostaje 
w sprzeczności 

z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania 

Przestrzennego.

Park Aktywności „Mrówcza Górka” 
Kochłowice.

ulica Oświęcimska w Kochłowicach 
za numerem 216

Przekracza limit 
środków określony 

w uchwale dla zadania 
lokalnego 

– niedoprecyzowane 
założenia 

realizacji projektu 
uniemożliwiające 

prawidłową wycenę 
zadania oraz ocenę 

możliwości jego 
realizacji.

Budowa placu zabaw w Kochłowicach 
przy ul. Sudeckiej. ul. Sudecka w Kochłowicach

Wskazana lokalizacja 
narusza przepisy 

prawa.

Parking dla samochodów 
dla pacjentów i personelu 

przychodni Wireckiej.
ul. Jankowskiego 6 w Wirku

Przekracza limit 
środków określony 

w uchwale dla zadania 
lokalnego.

Budowa progu zwalniajacego 
przy skate parku w Nowym Bytomiu. ul. Gwardii Ludowej w Nowym Bytomiu

Nie spełnia wymogów 
defi nicji budżetu 
obywatelskiego.

Bezpieczny plac zabaw dla dzieci 
– mieszkańców dzielnicy Ruda. Plac Żwirki i Wigury w Rudzie

Pozostaje 
w sprzeczności 

z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania 

Przestrzennego.

Płaski, trawiasty plac do gier i zabaw 
ruchowych na powietrzu. ul. Wojciecha Korfantego w Bykowinie

Zadanie po realizacji 
generowałoby koszty 

niewspółmiernie 
wysokie w stosunku 
do wartości zadania.

ZADANIA LOKALNE CD.
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Wiele badań przeprowadzonych przez naukowców wykazało, że ochrona bioróżnorodności, czyli bogac-
twa flory i fauny ma ogromny wpływ na życie ludzi. Tam, gdzie odnotowuje się zanik różnorodności bio-
logicznej, ludzie częściej chorują. Jaworzno wraz z programem ochrony chomika europejskiego może 
więc stać się prekursorem w praktycznej ochronie przyrody…

Bioróżnorodność to życie (cz. 2)
Badania przeprowadzone po roku 

2000 wskazują, że obszar występowa-
nia chomika europejskiego zmniejszył 
się w Polsce o 75%. Niestety najwięk-
sze zagrożenie dla tego gryzonia stano-
wią ludzie. Zalesianie terenów porol-
nych, ich urbanizacja, zmiany systemu 
upraw lub pozostawianie ziemi odło-
giem, nowe sieci dróg, chemizacja 
w rolnictwie, nie wpływają korzystnie 
na utrzymanie tego gatunku. Dodatko-
wo przy populacjach izolowanych, wła-
śnie takich jak chomik europejski, 
głównymi wrogami, mającymi duży 
wpływ na zmniejszanie ich liczebności 
mają zwierzęta: psy, koty, lisy, jenoty. 

Badania genetyczne prowadzone 
przez dr hab. Joannę Ziomek i jej zespół 
na terenie Jaworzna mają pomóc w uzy-
skaniu informacji o zmienności gene-
tycznej chomika na tym terenie. Proces 
badawczy polega na zebraniu prób sier-
ści za pomocą specjalnych pułapek sier-
ściowych umieszczanych w wylotach 
nor, a następnie badań prowadzonych 
w laboratorium. Wyniki będą obrazo-
wać aktualną sytuację gryzoni. Dowie-
my się z nich m.in. czy osobniki znajdu-
jące się na tym terenie są wystarczająco 
mocne genetycznie, aby gatunek prze-
trwał, czy zajdzie konieczność skrzyżo-
wania osobników z innych rejonów  
Europy, a nawet zza granicy, aby 
wzmocnić populację.

Istotą ochrony chomika europejskie-
go jest przede wszystkim odpowiednia 
edukacja. Chomik uważany jest przez 
ludzi za szkodnika, jest często przedsta-
wiany jako gigantyczne monstrum ruj-
nujące pola uprawne zbóż i warzyw. 
Tymczasem gryzoń ten osiąga maksy-
malnie 34 cm wzrostu i wagę od 400 do 
700 gram. Na terenie Polski nie odnoto-
wano również tzw. pojawów maso-
wych, czyli występowania na obszarze 
1ha od 30 do 50 osobników na raz. Nie 
ma więc mowy o niszczeniu upraw rol-
nych w sposób masowy przez tego gry-
zonia przynajmniej na obszarze nasze-
go kraju. 

Chomik europejski jest niezwykle in-
teresującym ssakiem zarówno pod 
względem wyglądu jak i zachowania. 
Gryzoń ten charakteryzuje się krępą bu-
dową ciała z krótkimi kończynami, pod 
policzkami znajdują się duże zatoki 
zwane torbami policzkowymi, które 
służą głównie do transportu pokarmu. 
Grzbiet, porośnięty gęstą, krótką sier-
ścią, najczęściej jest brązowy, brzuch 
czarny, na policzkach, za uszami i na 
bokach ciała widnieją wyraźne żółtawe 
plamy, końcówka nosa, okolice pyszcz-
ka i stopy są białe.

Chomik europejski jest aktywny 
przede wszystkim nocą. Należy do sa-
motników, zarówno samce jak i samice 
zamieszkują osobne nory. Samce wyka-
zują chęć kopulowania z kilkoma sami-
cami, gorzej jednak z ich instynktem 
ojcowskim, ponieważ nie czują potrze-
by więzi rodzinnych i nie uczestniczą 

w wychowaniu młodych. Zimą zapada-
ją w sen. Przed hibernacją gromadzą 
jednak zapasy pokarmu. Chomik euro-
pejski zapasy zaczyna gromadzić na 
przełomie lata i jesieni i jest w stanie 
zgromadzić nawet kilka kilogramów 
pożywienia. Naukowcy odkryli zapas 
rekordzisty, który zgromadził 65 kg łu-
binu, ziemniaków i kukurydzy. Do 
przeżycia zimy jeden chomik potrzebu-
je zgromadzić średnio 1 –1,5 kg pokar-
mu. 

Chomik europejski wyróżnia się nie-
zwykłą walecznością. Zwłaszcza 
w okresie rui wykazuje agresję wzglę-
dem swoich rywali. Gryzonie porozu-
miewają się za pomocą kontaktu wzro-
kowego, w sytuacjach stresowych uży-
wają różnego rodzaju dźwięków. Rolni-
cy, którzy spotykali osobniki na polach 
twierdzą, że dźwięki wydawane przez 
chomiki przypominają pomruki, kwiki, 

piszczenie, parskanie, skrzeczenie, czy 
nawet szczekanie, stąd też bierze się po-
toczna ich nazwa – polne pieski.

Chomik europejski jest więc niezwy-
kle charakternym ssakiem i choćby dla-
tego warto zająć się jego ochroną. W re-
komendacji nr 79 z 1999 roku Stały 
Komitet Konwencji Berneńskiej uznał 
ten gatunek za „fundamentalny element 
dziedzictwa przyrodniczego Europy, 
który wymaga pilnych działań mają-
cych na celu jego ochronę przed wygi-
nięciem”. Na skutek znacznego spadku 
liczebności populacji i znacznego 
zmniejszenia zasięgu występowania ga-
tunek ma w ośmiu krajach Europy sta-
tus gatunku zagrożonego lub gatunku 
krytycznie zagrożonego. W Polsce cho-
mik europejski jest objęty ścisłą ochro-
ną od 1995 roku, z zaznaczeniem ko-
nieczności ochrony czynnej. Jednak do 
tej pory w całym kraju nikt nie podjął 
się działań, aby stworzyć program czyn-
nej ochrony chomika europejskiego. 
Jaworzno jest więc prekursorem w tych 
działaniach. 

Czynna ochrona nie będzie jednak 
możliwa bez nas, ludzi. Stanowimy bo-
wiem ważny element w zachowaniu 
dziedzictwa przyrodniczego. Potrzeba 
wspólnej współpracy oraz długofalo-
wych działań na rzecz ochrony gatun-
ków roślin i zwierząt. Bioróżnorodność 
ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju 
oraz trwałości układów budujących 
biosferę. W celu ochrony różnorodności 
biologicznej ważne jest więc przewidy-
wanie, zapobieganie, a także zwalcza-
nie przyczyn a nie skutków jej zanika-
nia. O tym jak ważną rolę odgrywamy 
w przyrodzie również widać na przy-
kładzie chomika europejskiego. Jest 
całkowicie uzależniony od siedlisk rol-
niczych stworzonych właśnie przez 
człowieka. Dzięki projektowi zainicjo-
wanemu w Jaworznie istnieją realne 
szanse na to, aby uratować tego niezwy-
kłego ssaka przed całkowitym wyginię-
ciem.

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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ci Pułapka sierściowa do zbierania materiału do badań. Zespół dr Joanny Ziomek zbierający materiały genetyczne do badań na terenie pól w Jaworznie.

Tak wygląda chomik europejski, nad ochroną którego pracuje się w Jaworznie.

Fo
to

: J
. Z

io
m

ek



www.wiadomoscirudzkie.pl OGŁOSZENIA| 9.09.201521

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza  II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej 

w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Kalinowej 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego 
– z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska – jest niezabudowana 
nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w 
Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Kalinowej nr 1148/50 o powierzchni 
1224 m2, obręb Kochłowice, k.m. 7, KW nr GL1S/00020267/3 (działy III i IV 
ww. księgi są wolne od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren zabudowy usługo-
wej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne  (sym-
bol planu UK1).

Nieruchomość posiada nieregularny kształt, zbliżony do trapezu, jest po-
łożona w sąsiedztwie terenów przemysłowych oraz terenów zielonych, po-
rośnięta drzewami, krzewami i częściowo ogrodzona. Dojazd do zbywanego 
terenu z drogi publicznej ulicy Oświęcimskiej  powinien się odbywać poprzez 
drogę wewnętrzną ulicę Kalinową poprzez drogę zlokalizowaną na działkach 
nr 1147/50 i 954/50.

Działka nr 1148/50 jest objęta umową dzierżawy obowiązującą do dnia 
29.02.2016 r.

Cena wywoławcza (nett o) do II przetargu wynosi 80.000,00 zł.
Cena ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od 

towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 2.10.2015 r. o godz. 11.00 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 treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) 
oraz w terminie do dnia 25.09.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości  
4.000,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Prze-
targowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-

ściami (pokój 223), tel. 32-248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA OGŁASZA 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych 

 
Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu są nw. nieruchomości lokalowe:
a) lokal mieszkalny nr 9 usytuowany na II piętrze budynku nr 16a przy ul. Józefa Pordzika w Rudzie Śląskiej-Bykowinie, położo-

nym na działce własności Skarbu Państwa nr 1655/61 o powierzchni 3506 m2, obręb Bykowina, k.m.1, KW nr GL1S/00022761/0, 
której użytkownikiem wieczystym do dnia 05.12.2089 r. w udziale wynoszącym 77/10000 części jest Gmina Miasto Ruda Śląska. 
Lokal nr 9 posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr GL1S/00025167/7 – w dziale II tej księgi jako właściciel fi guruje Gmina 
Miasto Ruda Śląska. 

 Lokal o powierzchni użytkowej 28,05 m2 składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, wyposażony jest w insta-
lacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną (sprawna – odłączona), gazową (odłączona), centralne ogrzewanie. Z uwagi na 
stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. 

 Lokal mieszkalny zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 77/10000 części w nieruchomości wspólnej (części wspól-
nych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego ustano-
wionego na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 5.12.2089 r. na działce własności Skarbu Państwa nr 1655/61 o powierzchni 
3506 m2, obręb Bykowina, k.m.1, KW nr GL1S/00022761/0). 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 40.000,00 zł,
 b) lokal mieszkalny nr 17 usytuowany na II piętrze budynku w budynku nr 18 przy ul. Obrońców Westerplatt e w Rudzie 

Śląskiej – Wirku, położonym na działce własności Skarbu Państwa nr 2361/154 o powierzchni 1848 m2, obręb Wirek, k.m.1, 
KW nr GL1S/00022326/9, której użytkownikiem wieczystym do dnia 05.12.2089 r. w udziale wynoszącym 293/10000 części jest 
Gmina Miasto Ruda Śląska. Lokal nr 17 posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr GL1S/00039928/1 – w dziale II tej księgi jako 
właściciel fi guruje Gmina Miasto Ruda Śląska. 

Lokal o powierzchni użytkowej 23,74 m2 składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, hallu, wyposażony jest w instalacje 
wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną (sprawna – odłączona), gazową (odłączona), centralne ogrzewanie. Z uwagi na stan 
techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. Lokal mieszkalny zostanie sprzedany wraz z udziałem wyno-
szącym 293/10000 części w nieruchomości wspólnej (części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 5.12.2089 
r. na działce własności Skarbu Państwa nr 2361/154 o powierzchni 1848 m2, obręb Wirek, k.m.1, KW nr GL1S/00022326/9). 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 38.000,00 zł.       
Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. 
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami upłynął dla ww. lokali w dniu 4.05.2015 r. 
I przetarg przeprowadzony w dniu 29.07.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym. 
Przetarg odbędzie się w dniu 5.10.2015 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6. Uczest-

nicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 29.09.2015 r. wadium w wysokości 2.000,00 zł – dla lokalu przy 
ul. Józefa Pordzika 16a/9,

1.900,00 zł – dla lokalu przy ul. Obrońców Westerplatt e 18/17, przelewem na konto: 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 pie-
niężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 
8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed 
otwarciem przetargu.

 W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: 
www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale mieszkalne i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok. 217), wpłaciły 
wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświad-
czenia. 

 Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Perspektywa” w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla 147

 (tel.32-242-73-47 – dot. lokalu przy ul. Józefa Pordzika 16a/9) oraz w Rejonie Obsługi Nieruchomości przy ul. Lecha 14 w Rudzie 
Śląskiej-Wirku (tel.32-240-84-53 – dot. lokalu przy ul. Obrońców Westerplatt e 18/17) – z planowanymi remontami na nierucho-
mościach jw., w których realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (podczas oględzin).

Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom – zwraca po przetargu. Zawar-
cie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiado-
mieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od 
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisa-
niem umowy. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 223, tel. 32-248-75-63. 

Oględzin lokali można dokonać od godz. 14.00 do 15.00 
w dniu 14.09.2015 r. – lokalu w dzielnicy Bykowina | w dniu 15.09.2015 r. – lokalu w dzielnicy Wirek 

Punkty obsługi Klienta
Ruda Śląska – Nowy Bytom• 
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
Ruda Śląska – Godula• 
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Ruda Śląska – Kochłowice 
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66, 
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl

Załatwiamy zwrot zasiłku 
pogrzebowego z ZUS 

oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą 

z możliwością 
odprawienia Mszy Świętej 

oraz salą ceremonialną 
do odprawiania uroczystości 

wielowyznaniowych. 
Na terenie obiektu  znajduje się 

kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice 

kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu części 
nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chorzowskiej – Kolistej w Ru-
dzie Śląskiej-Nowym Bytomiu, stanowiącej własność Miasta Ruda Śląska, 
która przydzielona zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy 
najmu zawartej na czas oznaczony na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych 
najemców.
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www.facebook.com
/WR.WiadomosciRudzkie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego 
własnościowego prawa do dwóch lokali mieszkalnych 

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest spółdzielcze własnościo-
we prawo do nw. lokali: 

a) lokalu mieszkalnego nr 13 usytuowanego w budynku nr 6 przy ul. Szy-
bowej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie, na nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym do dnia 18.06.2079 r. 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, oznaczonej numerami 
geodezyjnymi 1429/89, 1438/89, 1449/89, 1452/92, 1662/89 o łącznej po-
wierzchni 1733 m2, obręb Bykowina, k.m.1, KW nr GL1S/00032976/3 (opisa-
ne powyżej prawo nie posiada założonej księgi wieczystej). 

Lokal o powierzchni użytkowej 48,65 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, 
przedpokoju, łazienki, wc, znajduje się na V piętrze budynku mieszkalnego 
2 – klatkowego, 10 - kondygnacyjnego, podpiwniczonego. Lokal wyposażony 
jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną (sprawna - odłą-
czona), gazową (odłączona), centralne ogrzewanie. Z uwagi na stan tech-
niczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 113.000,00 zł,
b) lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku nr 24b przy 

ul. Cypriana Norwida w Rudzie Śląskiej-Rudzie, na nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym do dnia 
09.08.2077 r. Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ozna-
czonej numerami geodezyjnymi: 1282/63, 946/54, 947/54, 950/55, 951/55, 
965/58, 966/58, 969/63, 970/63, 971/63, 978/61 o łącznej powierzchni 
4261 m2, obręb Ruda, k.m.7, KW nr GL1S/00024481/7 (opisane powyżej 
prawo nie posiada założonej księgi wieczystej). 

 Lokal o powierzchni użytkowej 31,72 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, 
przedpokoju, łazienki z wc, znajduje się na III piętrze budynku mieszkalnego 
3 – klatkowego, 11-kondygnacyjnego, podpiwniczonego. Lokal wyposażony 
jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną (sprawna – odłą-
czona), gazową (odłączona), centralne ogrzewanie. Z uwagi na stan tech-
niczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 68.400,00 zł. 
Wylicytowana cena lokali płatna jest w całości przed zawarciem umowy 

notarialnej. 
Lokale jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do roz-

porządzania nimi.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2015 r. o godz. 10.00 w sali 213 

Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zo-
bowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 6.10.2015 r. wadium w wy-
sokości 5.700,00 zł – dla lokalu przy ul. Szybowej 6/13 oraz 3.500,00 zł – dla 
lokalu przy ul. Cypriana Norwida 24B/11, przelewem na konto: 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. Urzę-
du pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 
8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej 
dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

 W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną tre-
ścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.
info.pl zakładka lokale mieszkalne i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta (obok pok. 217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłoży-
ły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty 
i oświadczenia. 

 Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z treścią 
nin. ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia oraz zapoznać się 
w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazyno-
wej 12 tel. 32-248-43-22 z planowanymi remontami na nieruchomościach 
jw., w których realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu 
(podczas oględzin).

Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, po-
zostałym uczestnikom – zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego 
nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy no-
tarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu 
lub nie dokona wpłaty ceny lokalu pomniejszonej o wpłacone wadium, or-
ganizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
nie podlega zwrotowi. Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związa-
ne ze spisaniem umowy. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-

ściami, pok. 223, tel. 32-248-75-63. 
Oględzin lokali można dokonać od godz. 14.00 do 15.00.  

– w dniu 21.09.2015 r. – lokalu w dzielnicy Bykowina
– w dniu 22.09.2015 r. – lokalu w dzielnicy Ruda
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R�Rencista,� ,,złota�rączka”,�oferuje�profe-
sjonalne,� kompleksowe� kafelkowanie� ła-
zienek,� remonty.� Tel.� 32� 307-20-99,� 784-
699-569.

 
R Ale pożyczka nawet w 24 godziny, tel. 
668-681-880.

R NOWE�POŻYCZKI�BEZ�BIK,�Z�ZAJĘCIA-
MI�KOMORNICZYMI.� 516-516-611,� 32�
260-00-33.

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

Nieruchomości

R KUPIĘ�MIESZKANIE�W�RUDZIE�ŚLĄ-
SKIEJ.�TEL.�501-239-405.�ANEL.

R Działki�Ruda�Śląska,�Mikołów�sprze-
dam�www.ANEL.pl,�tel.�501-239-405.

 
R Halemba,� dwupokojowe,� 42� m2,� 110�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

R Godula,�dwupokojowe,�45�m2,�88�tys.,�
www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

R Bykowina,�jednopokojowe,�32�m2,�59�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.�

R Bielszowice,� trzypokojowe,� 55� m2, 
129.500,�www.ANEL.pl.�Tel.�502-052-885.

R Wirek,� dwupokojowe,� 43� m2,� 99� tys.,�
www.ANEL.pl�tel.�502-052-885.

 
R Ruda� Śląska� i� okolice� –� poszukujemy�
mieszkań,�domów,�działek�www.nierucho-
moscigabriel.pl,�tel.�691-523-055.

R Atrakcyjne�nowe�domy�szeregowe:
KŁODNICA�ul.�Kaczmarka�od�105�m2 

od�300.000�zł.
HALEMBA�ul.�Chłopska�108�m2�300.000�zł.
GODULA�os.�Paryż�od�125�m2�od�330.000�zł.
Pomagamy�uzyskać�kredyt�hipoteczny.�

www.nieruchomoscigabriel.pl� 
tel.�691-523-055,�607-706-692.

 
R�Godula�–�sprzedam�trzypokojowe�57�m2 
komfortowe�GABRIEL,�tel.�607-706-692.

R Godula� –� sprzedam� 40�m2,� 99.000� zł.�
GABRIEL,�tel.�607-706-692.

Usługi
R� Kafelkowanie,� panele,� remonty�miesz-
kań,�itp.�Tel.�501-718-240.

R� Przeprowadzki,� wywóz� rzeczy� niepo-
trzebnych.� Tel.� 607-219-491,� 32� 240-04-
01.

R�Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

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

R Profesjonalne�remonty�łazienek,�miesz-
kań,�domów.�Tel.�512-121-532.

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

R Malowanie,� tapetowanie,� gładzie,� ka-
felkowanie,�panele,�itp.�Tel.�510-152-294.

R Kompleksowe� remonty� mieszkań.� Tel.�
508-127-072.

R�Docieplenia�budynków,�remonty�elewa-
cji.�Tel.�607-969-200.

R Naprawa�telewizorów.�J.�Izydorczyk.�Tel.�
605-560-605.

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

R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko (utyli-
zacja, sprzątanie). Tel. 601-292-699.

R Czyszczenie�dywanów,�wykładzin,�
tapicerki.�Tel.�512-120-119,�32�244-09-
60.

R Meble�na�wymiar.�Tel.�512-120-
119,�32�244-09-60.

R VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO-
WADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!

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

R Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

R PAJĄCZEK.�Usługi�elektroinstalacyjne.�
Tel.�505-180-050.

R� Elastyczna� pożyczka,� dojazd.� Tel.� 780-
116-672.

R KREDYTY�KONSOLIDACYJNE,�GO-
TÓWKOWE,� CHWILÓWKI,� NOWOŚĆ,�
tel.�888-484-868.

R Kochłowice�–�sprzedam�42�m2,�100�tys.�
GABRIEL,�tel.�607-706-692.

 R Tanie�mieszkania�na�WWW.LOKA-
TOR.NIERUCHOMOSCI.PL

R Kupię�mieszkanie�w�Rudzie� Śląskiej�
pilne,�tel.�794-041-006.

R Kawalerki:�Wirek�29�m2,�53�tys.,�Solidar-
ności,� 30� m2,� komfort,� 79� tys,� Brygadzi-
stów�31�m2,�60�tys.�LOKATOR,�tel.�793-017-
323.

R Dwupokojowe:� Lecha� 38� m2,� 95� tys.,�
Lexa�34�m2,� 1�piętro,� Kanarków�50�m2,� 1�
piętro.�LOKATOR,�tel.�793-017-323.

R Trzypokojowe:� Sztygarska� 59� m2,� 143�
tys.,�Gilów�61�m2,�139�tys.,�Czarnoleśna�54�
m2,� 119� tys.,� Robotnicza� 60�m2,� 139� tys.�
LOKATOR,�tel.�793-017-323.

R Czteropokojowe:�Paderewskiego�70�m2, 
133�tys.,�Wilka�73�m2,�1�piętro.�LOKATOR�
793-017-323.

R M-4�50�m2,�98�tys.�Nowy�Bytom,�c.o.�
miejskie.� CONTRACTUM,� tel.� 793-396-
040.

R M-3,�38�m2,�88�tys.,�Godula,�eksklu-
zywne,� c.o.�miejskie.� Tel.� CONTRACTUM,�
tel.�893-396-040.

R Kupię�mieszkanie�za�gotówkę,�Ruda�
Śląska,�tel.�731-765-095.

R Wynajmę�lub�sprzedam�ładną�kawa-
lerkę�36�m2�–�Godula.�Tel.�509-147-563.

R Sprzedam�mieszkanie�88�m2, w domu 
dwurodzinnym�z�suteryną�i�działką,�po�re-
moncie�–�Wirek.�Tel.�601-426-929.

R Sprzedam�blaszany� garaż,� łatwy�do�
rozbiórki�Halemba.�Tel.�32�243-49-16.

R Sprzedam�51�m2�do�odświeżenia�–�Foj-
kisa.�Tel.�506-066-860.

R Do� wynajęcia� kawalerka,� Niedurnego�
43.�Tel.�601-959-140.

R Do�wynajęcia�pokój,�Bielszowice,�Rycer-
ska.�Tel.�32�242-06-28.

R Zamienię� mieszkanie� (48�m2)� 2� poko-
je/4�p.,��Halemba�II�na�3-�lub�2-pokojowe�
w�Rudzie.�tel�668-039-440,�790-766-298.

R Sprzedam�M-2,� 34�m2,�Wirek,� 55� tys.�
Tel.�609-814-723.

R Do�wynajęcia�zakład�fryzjerski.�Tel.�509-
737-782.

R Zamienię�mieszkanie�76,40�m2, parter, 
Bykowina�na�mniejsze.�Tel.�664-613-318.

R Sprzedam� mieszkanie� 2-pokojowe,�
Ruda��Śląska-Halemba,�tel.�504-167-870.

R Do� wynajęcia� mieszkanie� dwupokojo-
we�49�m2.�Tel.�887-816-979.

Motoryzacja
R Skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

R Kupię�skorodowane�auta,�powypad-
kowe,� do�wyrejestrowania.� Tel.� 507-572-
625.

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

R Pomoc� drogowa,� złomowanie� pojaz-
dów,�skup�samochodów�wszystkich�marek,�
całych,� uszkodzonych,� skorodowanych.�
Tel.�502-752-634,�502-865-808.

R Skup�samochodów�za�gotówkę�PŁACĘ�
WIĘCEJ�NIŻ�KONKURENCJA.�Tel.�510-823-
457.

R SKUP�AUT�wszystkich�marek,� płacę�
najlepiej.�Tel.�502-752-634,�502-865-808.

R AUTO-SKUP�za�gotówkę,�stan�obojęt-
ny.�Tel.�507-572-625.

R AUTO-SKUP.�Tel.�507-829-288.

R Skup samochodów na części. Tel. 
603-534-003, 32 275-05-47.

Praca
R�Poszukujemy�do�pracy�malarzy,�gipsia-
rzy,�monterów� płyt� K-G.� Praca� od� zaraz!�
Tel.�602-461-615.�

R ZATRUDNIĘ�NA�STANOWISKA:� 
pracownik�biurowy,� 
grafik�komputerowy,� 

introligator.� 
CV�na�adres:�biuro@mewadruk.pl.

R Firma�Admar�zatrudni�Panie�na�produk-
cji� –� Ruda� Śląska.�Wymagana� książeczka�
sanitarna.�Proponujemy�umowę�o�pracę.�
CV�wysyłać�na�admarpraca@onet.pl,� tel.�
794-517-918�w�godz.�9.00-12.00.

R Przyjmę�na�stanowisko�Doradca�Klien-
ta.�Praca�Ruda�Śląska�–�Pożyczki.�Tel.�666-
103-781.

R�Firma�zatrudni�murarzy,�tynkarzy,deka-
rzy� z� doświadczeniem,oraz� kierowców� z�
kat.� C,D� z� uprawnieniami� (emerytów� i�
rencistów).�Tel.�(32)�273-63-69,�605-734-
060,�393-399-001.

R Zatrudnię�fryzjerkę.�Tel.�518-488-596.

R Firma�BAREX�z�Zabrza�zatrudni� samo-
dzielnych� pracowników� ogólnobudowla-
nych�(wykończenia),�elektryków�z�upraw-
nieniami.� Prawo� jazdy� mile� widziane�
Nawiążemy�również�współpracę�z�małymi�
firmami� budowlanymi.� Kontakt:� tel.� 32�
740-91-63,�696-099-922.

R Przyjmę� pracowników� z� doświadcze-
niem� na� stanowisko:� ślusarz,� spawacz,�
frezer,� tokarz.� Mile� widziane� osoby� na�
emeryturze.� Tel.� kontaktowy� 697-480-
004.

R Firma�Silesia�Inwestum��Sp�z�o.�o�poszu-
kuje�z�okolic�Rudy�Śląskiej�osoby�na�stano-
wisko� konserwatora� do� drobnych� prac�
budowlanych� i� elektrycznych� z� własną�
działalnością�gospodarczą.�Osoby�zainte-
resowane�prosimy�o�kontakt�e-mail:�biu-
ro@silesiainvestum.pl.

R Firma�Jednoślady�Sklep�ogłasza�nabór�
osób� na� stanowiska:� mechanik� motocy-
klowy,�sprzedawca.�CV�proszę�wysyłać�na�
adres�praca@jednoslady.sklep.pl.

R Zatrudnię�ekspedientkę�do�sklepu�spo-
żywczego.�Tel.�693-338-276.

R Potrzebuję�budowlańców�do�drobnych�
robót�murarskich.�Tel.�691-523-055.

R Restauracja-Cukiernia� VERTIGO�w� Pa-
niówkach� zatrudni� kelnerów� i� kucharza.�
Tel.�515-262-173,�515-081-174.

Różne
R Drewno�kominkowe.�Tel.�530-411-221.�

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

R�Wróżka� Jadzia� zaprasza.� Ruda� Śląska-
Wirek,�ul.�Westerplatte�36.�Tel.�607-468-
787.

PREZYDENT�MIASTA�
RUDA�ŚLĄSKA�

informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�
ogłoszeń�Urzędu�Miasta��(obok�pokoju�

236)�wykazu�lokalu�użytkowego�
mieszczącego�się�w�Rudzie�Śląskiej�
w�budynku�przy���ul.�Bankowej�36a,�
stanowiącego�własność�Miasta�Ruda�
Śląska,�który�przydzielony�zostanie�w�
trybie�bezprzetargowym�na�podstawie�
umowy�najmu�zawartej�na�okres�3�lat.

Pani Wioletcie Kroker
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca
składa 

Dyrektor wraz z Pracownikami 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rudzie Śląskiej

„Pan otworzy dla Ciebie bogate  
swoje skarby nieba”

Pwt 28,12
Panu

Tomaszowi Gralińskiemu
naczelnikowi

Wydziału Informatyki
Urzędu Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach 

po śmierci

Ojca
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

CHWILÓWKI
Na dowolny cel. W zależności od Twoich 

aktualnych potrzeb i wymagań.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740

Popraw kondycję swojej skóry oraz pomóż sobie w leczeniu chorób 
neurologicznych, dermatologicznych, kardiologicznych i innych! 

Wyślij SMS-a o treści: wiad.zabieg + imię i nazwisko na numer 71100  
(koszt SMA-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto).  

Na SMS-y czekamy od 9.09.2015 godz. 10.00 do 15.09.2015 do godz. 13.00.  
Mamy do rozdania 5 darmowych voucherów.

Wygraj�zabieg�w�komorze�hiperbarycznej� 
w�Centrum�Hiperbarycznym�Concept�w�Rudzie�Śląskiej!

NOWOŚĆ NA RYNKU
Bez Bik-u

Bez wpłaty własnej 
Bez Ograniczeń wiekowych

Także z Komornikiem
Akceptujemy opóźnienia

Ruda Śl., tel 690 878 872 oraz 690 878 876

KREDYTY  
ODDŁUŻENIA
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Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22 

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych 

adres lokalu 
pow.
m2

Stawka ekspl.
wywoł. zł/m2 

netto

wysokość 
wadium + 

koszty  
przetargu 

Termin  
składania  

ofert
uwagi

Ruda�Śl.�9
ul. konstantego damrota 7

99,75 15,84
3.887,00�
+�123,00 25.09.2015�r. parter w bud. mieszkalnym 

bez c.o.

Ruda�Śl.�
ul. ludomira Różyckiego 30

56,76 11,82
2.294,00
+�123,00 25.09.2015�r.� I�piętro�w�pawilonie�

wolnostojącym�z�c.o.�

Ruda�Śl.�
ul. Magazynowa 12

104,85 11,82
3.461,00
+�123,00 25.09.2015�r. poniżej�parter�w�bud.� 

Dyrekcji z c.o.

Ruda�Śl.�
ul. Cypriana norwida 26

17,70 11,82
515,00
+�123,00 25.09.2015�r.�

I�piętro�w�pawilonie�
wolnostojącym�bez�c.o.� 

(zaliczka na c.o. za 
pomieszczenia wspólne)

Przedmiotem�przetargu�będzie�ustalenie�wysokości�stawki�eksploatacyjnej�na�podane�wyżej�lokale.
warunki uczestnictwa w przetargu: 
1. Oferent�przystępujący�do�przetargu�powinien�dokonać�oględzin�lokalu,�które�wyznacza�się�na�dzień�21.09.2015 r. po 

ustaleniu�godziny�oględzin�w�administracji�oraz�zapoznać�się�z�wzorem�umowy�najmu�i�regulaminem�przeprowadzania�
przetargów. 

2.� Oferent�powinien�dokonać�wpłaty�wadium�na�konto�Wynajmującego�PKO�BP�SA�I/O�Gliwice�nr�43�1020�2401�0000�0302�
0039�3751,�a�kserokopię�wpłaty�dołączyć�do�oferty.�Wadium�stanowi�wysokość�2-miesięcznej�opłaty�czynszowej.

3. Oprócz�wpłaty�wadium�oferent�powinien�dokonać�wpłaty�na�poczet�kosztów�przetargu�na�ww.�konto�w�kwocie�100,00 
zł + obowiązujący VaT i z dowodem wpłaty zgłosić się do działu księgowości pok. 318 w celu odbioru faktury VaT.

4.� Kwota�wpłacona�przez�uczestników�przetargu�na�pokrycie�kosztów�przetargu�nie�podlega�zwrotowi.
5.� Oferent�powinien�złożyć�w�sekretariacie�Spółdzielni�pokój�213�pisemną�ofertę�w�zamkniętej�kopercie�z�dopiskiem�„na-

jem lokalu użytkowego przy” 
  ul. konstantego damrota 7 o pow. 99,75 m2 ul. ludomira Różyckiego 30 o pow. 56,76 m2

  ul. Magazynowa 12 o pow. 104,85 m2   ul. Cypriana norwida 26 o pow. 17,70 m2 
 w terminie do dnia 25.09.2015 r. do godz.9.00..

6. Otwarcie�ofert�nastąpi�w�dniu 25.09.2015 r. o godz. 11.00.
7. O�wyborze�oferty�zdecyduje�najwyższa�zaoferowana�stawka�eksploatacyjna�.�
8. Oferta�winna�zawierać:
� � a)�szczegółowe�określenie�oferenta�
� � b)�propozycję�stawki�eksploatacyjnej�oraz�rodzaj�prowadzonej�działalności.
9.  Wadium�oferentów,�których�oferty�nie�zostaną�wybrane�zostanie�zwrócone�do�7�dni�od�rozstrzygnięcia�przetargu� i�

zatwierdzenia�jego�wyników�przez�Zarząd�.
10. Wadium�oferenta,�którego�oferta�zostanie�przyjęta�będzie�zaliczone�na�poczet�kaucji�za�ww.�lokal.
11.  Przed�przejęciem�lokalu�Najemca�zobowiązany�jest�do�wpłacenia�kaucji�w�wysokości�trzymiesięcznego�czynszu.
22.� Wadium�przepada�na�rzecz�RSM�jeżeli�oferent,�którego�oferta�zostanie�przyjęta,�uchyli�się�od�zawarcia�umowy�w�termi-

nie�wyznaczonym�przez�Spółdzielnię�w�powiadomieniu�o�wygranym�przetargu.�
13. O�wyniku�przetargu�oferenci�zostaną�poinformowani�pisemnie.
14. Spółdzielnia�zastrzega�sobie�prawo�unieważnienia�przetargu�bez�podania�przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela dział Członkowsko-lokalowy pokój 118 tel. 32 248-24-11 wew. 311.

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYdENT�MIASTA� 
RUdA�ŚlĄSKA�

ogłasza�ustny�przetarg�nieograniczony�na�oddanie�w�użytkowanie�
wieczyste�na�okres�99�lat�nieruchomości�gruntowych�położonych�w�
Rudzie�Śląskiej-Kochłowicach�przy�ulicy�Wireckiej�z�przeznaczeniem�

pod�budowę�budynków�mieszkalnych�jednorodzinnych.

Przedmiotem�oddania�w�drodze�ustnego�przetargu�nieograniczonego�w�użytko-
wanie�wieczyste�na�okres�99�lat�z�przeznaczeniem�pod�budowę�budynków�miesz-
kalnych�jednorodzinnych�są�niezabudowane�nieruchomości�gruntowe�własności�
Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�położone�w�Rudzie�Śląskiej-Kochłowicach�przy�ulicy 
wireckiej �stanowiące�działki�oznaczone�numerami�geodezyjnymi:�

– 2217/30�o�powierzchni�874�m2,�użytek�RIVa,�
– 2223/30�o�powierzchni�998�m2,�użytek�RIVa,
obręb�Kochłowice,�karta�mapy�3,�zapisane�w�KW�nr�Gl1S/00011357/5.
Zgodnie� z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�

miasta�Ruda�Śląska�działki�nr�2217/30�i�2223/30�stanowią�teren�zabudowy�miesz-
kaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudo-
wę�mieszkaniową�jednorodzinną�(symbol�planu�Mn2). 

Zbywane�nieruchomości�posiadają�regularne�kształty�zbliżone�do�prostokątów,�
są�nieogrodzone,�niezabudowane,�zatrawione,��porośnięte�krzewami,�położone�w�
sąsiedztwie�zabudowy��mieszkaniowej�jednorodzinnej.�Przez�obie�nieruchomości�
przebiega�rów�terenowy�(wzdłuż�zachodniej�granicy).

dojazd�do�przedmiotowych�nieruchomości�odbywać�się�będzie�z�drogi�publicz-
nej�ulicy�Wireckiej�poprzez�gminną�działkę�nr�2347/30.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 2217/30 – 110.000,00 zł,
– dla działki nr 2223/30 – 126.000,00 zł.
Ceny�osiągnięte�w�przetargu�będą�stanowić�podstawę�do�ustalenia:
–�pierwszej�opłaty� �za�oddanie�gruntu�w�użytkowanie�wieczyste�w�wysokości�

15%�ceny,�którą�należy�uiścić�nie�później�niż�do�dnia�zawarcia�umowy��notarial-
nej,

–�opłat�rocznych�wynoszących�1%�ceny,�które�płatne�będą�do�końca�marca�każ-
dego�roku�przez�cały�okres�użytkowania�wieczystego.

Pierwsza�opłata�oraz�opłaty�roczne�zostaną�powiększone�o�podatek�od�towa-
rów�i�usług�wg�stawki�obowiązującej�w�dniu�zawarcia�umowy.

Termin� zakończenia� zabudowy,� za� które� uważa� się� wybudowanie� budynków�
mieszkalnych� jednorodzinnych�w�stanie� surowym�zamkniętym,�wynosi�5� lat�od�
dnia zawarcia aktu notarialnego.

przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana pawła ii 6.

W�przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne� i�prawne,�które�zapoznają�się�
z�pełną�treścią�ogłoszenia (zamieszczoną�na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�
Miasta�Ruda�Śląska�i�na�portalu�miejskim�www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w ter-
minie do dnia 6.10.2015 r. dokonają�wpłaty�wadium�w�wysokości:�dla�działki�nr 
2217/30 – 5.500,00 zł,  dla�działki nr 2223/30 – 6.300,00 zł, przelewem na konto 
lub�w�kasie�Urzędu�i�przedłożą�Komisji�Przetargowej�przed�przetargiem�wymagane�
dokumenty�i�oświadczenia.�

Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasadnionej�przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-

mi (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Przedmiotem�oddania�w�drodze�ustnego�przetargu�nieograniczonego�w�użytkowanie�wieczyste�
na�okres�99�lat�z�przeznaczeniem�pod�budowę�budynku�mieszkalnego�jednorodzinnego�jest�nie-
zabudowana�nieruchomość�gruntowa�własności�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�położona�w�Rudzie�
Śląskiej-Kochłowicach�przy�ulicy wireckiej stanowiąca�działkę�oznaczoną�numerem�geodezyjnym�

2219/30�o�powierzchni�865 m2,�użytek�RIVa,�obręb�Kochłowice,�karta�mapy�3,�zapisana�w�KW�
nr�Gl1S/00011357/5.
Zgodnie�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�

zbywana�działka�stanowi�teren�zabudowy�mieszkaniowej�jednorodzinnej�z�podstawowym�przezna-
czeniem�gruntów�pod�zabudowę�mieszkaniową�jednorodzinną�(symbole�planu�Mn2 i Mn25). 
Zbywana� nieruchomość� posiada� regularny� kształt� zbliżony� do� prostokąta,� jest� nieogrodzona,�

niezabudowana,� zatrawiona,�porośnięta� krzewami,�położona�w� sąsiedztwie� zabudowy�mieszka-
niowej�jednorodzinnej.�Przez�nieruchomość�przebiega�rów�terenowy�(wzdłuż�zachodniej�granicy).
dojazd�do�przedmiotowej�nieruchomości�odbywać�się�będzie�z�drogi�publicznej�ulicy�Wireckiej�

poprzez�gminną�działkę�nr�2347/30.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi – 109.000,00 zł.
Cena�osiągnięta�w�przetargu�będzie�stanowić�podstawę�do�ustalenia:

–�pierwszej�opłaty�za�oddanie�gruntu�w�użytkowanie�wieczyste�w�wysokości�15%�ceny,�którą�
należy�uiścić�nie�później�niż�do�dnia�zawarcia�umowy�notarialnej,
–�opłat�rocznych�wynoszących�1%�ceny,�które�płatne�będą�do�końca�marca�każdego�roku�przez�

cały�okres�użytkowania�wieczystego.
Pierwsza�opłata�oraz�opłaty�roczne�zostaną�powiększone�o�podatek�od�towarów�i�usług�wg�staw-

ki�obowiązującej�w�dniu�zawarcia�umowy.
Termin�zakończenia�zabudowy,�za�które�uważa�się�wybudowanie�budynku�mieszkalnego�jedno-

rodzinnego�w�stanie�surowym�zamkniętym,�wynosi�5�lat�od�dnia�zawarcia�aktu�notarialnego.
przetarg odbędzie się w dniu 14.10.2015 r. o godz. 12.30 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�ogło-

szenia (zamieszczoną�na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�i�na�portalu�miej-
skim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 8.10.2015 r. dokonają�wpłaty�wadium�
w�wysokości: 5.500,00 zł, przelewem�na�konto�lub�w�kasie�Urzędu�i�przedłożą�Komisji�Przetargowej�
przed�przetargiem�wymagane�dokumenty�i�oświadczenia.�
Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasadnionej�przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 

32/ 248-75-63.

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYdENT�MIASTA�RUdA�ŚlĄSKA�
ogłasza�ustny�przetarg�nieograniczony�na�oddanie�w�użytkowanie�wieczyste�na�okres�99�lat�nieruchomości�gruntowej�położonej�w�Rudzie�Śląskiej-Kochłowicach�  

przy�ulicy�Wireckiej�z�przeznaczeniem�pod�budowę�budynku��mieszkalnego�jednorodzinnego.
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WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYdENT�MIASTA�RUdA�ŚlĄSkA
ogłasza�drugi�ustny�przetarg�nieograniczony�na�oddanie�w�użytkowanie�wieczyste�na�
okres�40�lat�niezabudowanej�nieruchomości�gruntowej�położonej�w�Rudzie�Śląskiej-
kochłowicach�przy�ul.�Łukowej�z�przeznaczeniem�pod�budowę�garażu�murowanego.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 20.08.2015 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym.

Przedmiotem oddania�w�użytkowanie�wieczyste�na�okres� 40� lat�w�drodze�drugiego�ustnego�prze-
targu� nieograniczonego� jest� niezabudowana� nieruchomość� gruntowa�własności� Gminy�Miasta� Ruda�
Śląska,� położona�w�Rudzie� Śląskiej-kochłowicach�przy� ulicy�Łukowej,� obręb�kochłowice,� zapisana�na�
karcie�mapy�1�oraz�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejonowy�w�Rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�
Gl1S/00007909/9�(w�dziale�trzecim�wpisane�są�służebności�gruntowe�polegające�na�prawie�przechodu�
i�przejazdu�przez�działkę�3016/160,�ustanowione�na�rzecz�właścicieli�garaży�i�użytkowników�wieczystych�
nieruchomości�sąsiednich;�dział�IV�wolny�jest�od�wpisów),�oznaczona�numerem�geodezyjnym�3583/160�
o�powierzchni�22�m2,�z przeznaczeniem pod budowę garażu murowanego na�ww.�działce.

Zgodnie� z� ustaleniami� miejscowego� planu� zagospodarowania� przestrzennego�Miasta� Ruda� Śląska�
przedmiotowa�nieruchomość�stanowi�teren�garaży�i�parkingów�(symbol�planu:�GP1),�położona�jest�w�są-
siedztwie�zabudowy�garażowej,�mieszkaniowej�wielorodzinnej,�usługowej,�terenów�niezabudowanych;�
posiada�regularny�kształt�zbliżony�do�prostokąta;�grunt�jest�zatrawiony�i�porośnięty�w�części�drzewami�
oraz�krzewami.�działka�nie�posiada�bezpośredniego�dojazdu�z�drogi�publicznej�ulicy�Łukowej,�w�związku�
z�czym�Gmina�Miasto�Ruda�Śląska�na�działce�nr�3016/160�o�powierzchni�426�m2,�zapisanej�w�nr�kW�
Gl1S/00007909/9,�stanowiącej�drogę�dojazdową,�ustanowi�odpłatną�służebność�gruntową�polegającą�
na�prawie�przejścia�i�przechodu,�całą�jej�długością�i�szerokością,�na�rzecz�każdoczesnych�użytkowników�
wieczystych�działek�gruntu�nr:�3582/160�i�3583/160.�Wysokość�wynagrodzenia�z�tytułu�ustanowienia�
służebności�gruntowej�dla�każdej�ze�zbywanych�nieruchomości�wynosi�1.020,00 zł�i�zostanie�powiększo-
na�o�należny�podatek�od�towarów�i�usług.�Wynagrodzenie�z�VAT�jest�płatne�jednorazowo�przed�zawar-
ciem�umowy.�Wyłonionych�w�drodze�przetargu�nabywca�nieruchomości�będzie�zobowiązany�do�zapłaty�
kwoty�1.020,00�zł�wraz�z�VAT�przed�zawarciem�umowy�notarialnej.�

Ceny�wywoławcze�(netto)�do�przetargu�wynosi�:�2.800,00�zł.
Cena�osiągnięta�w�przetargu�stanowić�będzie�podstawę�do�ustalenia:
–�pierwszej�opłaty�za�oddanie�gruntu�w�użytkowanie�wieczyste�w�wysokości�25%�ceny,
–�opłat�rocznych�wynoszących�3%�tej�ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług. 

Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. 
Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użyt-
kowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w 
ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

Przetarg�odbędzie�się�w�dniu�22.10.2015�r.�o�godz.�12.00�w�sali�213�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska,�plac�
Jana�Pawła�II�6.

W�przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne�i�prawne,�które�zapoznają�się�z�pełną�treścią�ogłoszenia 
(zamieszczoną�na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�i�na�portalu�miejskim�www.ru-
daslaska.bip.info.pl)�i�w�terminie�do�dnia�15.10.2015 r. dokonają wpłaty�wadium�w�wysokości�:�200,00 zł 
z�dopiskiem�„wadium�–�ul.�Łukowa”�przelewem�na�rachunek�bankowy:�Nr�71�1050�1214�1000�0010�0109�
0628�ING�Bank�Śląski�katowice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�Miasta�Ruda�Śląska�(za�datę�zapłaty�przyjmuje�się�
dzień�wpływu�środków�pieniężnych�na�rachunek�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska)� lub�w�kasie�tut.�Urzędu�
pok.�nr�13�i�14�w�godzinach:�poniedziałek-środa�8.00-16.00,�czwartek�8.00-1800,�piątek�8.00-14.00�oraz�
przed�otwarciem�przetargu�przedłożą�komisji�Przetargowej�wymagane�dokumenty�i�oświadczenia.�Za-
strzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasadnionej�przyczyny.

Informacji� na� temat� przetargu� udziela� Wydział� Gospodarki� Nieruchomościami� (pokój� 223),�  
tel.�32�248-75-63.�

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYdENT�MIASTA�RUdA�ŚlĄSkA�
ogłasza�pierwszy�ustny�przetarg�nieograniczony�na�oddanie�w�użytkowanie�wieczyste�na�okres�99�
lat�dwóch�nieruchomości�gruntowych�położonych�w�Rudzie�Śląskiej-Goduli�przy�ulicy�Akacjowej�z�

przeznaczeniem�pod�budowę�budynku�mieszkalnego�jednorodzinnego�

Przedmiotem�zbycia�w�drodze�pierwszego�ustnego�przetargu�nieograniczonego�jest�oddanie�w�użytko-
wanie�wieczyste�na�okres�99�lat�z�przeznaczeniem�pod�budowę�budynku�mieszkalnego�jednorodzinnego�
dwóch niezabudowanych�nieruchomości�gruntowych�własności�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�położonych�
w�Rudzie�Śląskiej�-�Goduli�przy�ul. Akacjowej,�stanowiących�działki�oznaczone�numerami�geodezyjnymi:

 – 1449/24 o�powierzchni�1377�m2,�użytek�R-IIIa,
– 1451/24 o�powierzchni�1408�m2,�użytki:�R-IIIa,�RIIIb,
obręb�Orzegów,�zapisanych�na�karcie�mapy�2�oraz�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejo-

nowy�w�Rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�Gl1S/00007869/6.�działy�III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów.�
Zgodnie� z� ustaleniami� miejscowego� planu� zagospodarowania� przestrzennego� miasta� Ruda� Śląska�

działki�nr�1449/24�i�1451/24�stanowią�tereny�zabudowy�mieszkaniowej�jednorodzinnej�(symbol�planu�
MN1).�

Osoby�przystępujące�do�przetargu�są�zobowiązane�zapoznać�się�z�pełną�treścią�ustaleń�miejscowego�
planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�dotyczącą�terenów�oznaczonych�symbo-
lem�MN1.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wynoszą:
–�dla�działki�nr�1449/24 – 167.000,00 zł, 
–�dla�działki�nr�1451/24�–�167.300,00 zł.
Osiągnięta�w�przetargu�cena�działki�będzie�stanowić�podstawę�do�ustalenia:
–�pierwszej�opłaty�za�oddanie�gruntu�w�użytkowanie�wieczyste�w�wysokości�15%�ww.�ceny,
–�opłat�rocznych�wynoszących�1%�tej�ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy nota-

rialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres 
użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w 
ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezacho-
wanie�ww.�warunku�może�stanowić�podstawę�do� rozwiązania�umowy�bądź�do�ustalenia�dodatkowej�
opłaty�rocznej�obciążającej�użytkownika�wieczystego,�niezależnie�od�opłat�z�tytułu�użytkowania�wieczy-
stego�gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2015 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 
Jana Pawła II 6.

W�przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne�i�prawne,�które�zapoznają�się�z�pełną�treścią�ogłoszenia 
(zamieszczoną�na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�i�na�portalu�miejskim�www.
rudaslaska.bip.info.pl)�i�w�terminie�do�dnia�21.10.2015 r. dokonają wpłaty�wadium�w�wysokościach�dla�
działki�nr�:�1449/24�–�8.400,00 zł, 1451/24�–�8.400,00 zł, z�dopiskiem�„wadium�–�ul.�Akacjowa,�działka�nr�
………”�przelewem�na�rachunek�bankowy:�Nr�71�1050�1214�1000�0010�0109�0628�ING�Bank�Śląski�kato-
wice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�Miasta�Ruda�Śląska�(za�datę�zapłaty�przyjmuje�się�dzień�wpływu�środków�pie-
niężnych�na�rachunek�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska)�lub�w�kasie�tut.�Urzędu�pok.�nr�13�i�14�w�godzinach:�
poniedziałek-środa�8.00-16.00,�czwartek�8.00-18.00,�piątek�8.00-14.00�oraz�przed�otwarciem�przetargu�
przedłożą�komisji�Przetargowej�wymagane�dokumenty�i�oświadczenia.�Zastrzega�się�prawo�do�odwoła-
nia�przetargu�z�uzasadnionej�przyczyny.

Informacji� na� temat� przetargu� udziela� Wydział� Gospodarki� Nieruchomościami� (pokój� 223),�  
tel.�32�248-75-63.

 � Przedmiotem� sprzedaży�w�drodze�przetargu� z� przeznaczeniem�na� zagospodarowanie� zgodne�
z� funkcją�dopuszczalną�dla�ustaleń�miejscowego�planu� zagospodarowania�przestrzennego�miasta�
Ruda� Śląska� oznaczonych� symbolem� kd� 1/2� jest� niezabudowana� nieruchomość� gruntowa� o� po-
wierzchni� 104�m2,�własności�Gminy�Miasta� Ruda� Śląska,� położona�w�Rudzie� Śląskiej-Halembie� u�
zbiegu�ulic�kłodnickiej�i�Ignacego�kaczmarka,�oznaczona�numerem�geodezyjnym�2862/123�zapisana�
na�k.m.2�obręb�Stara�kuźnia�oraz�w�księdze�wieczystej�kW�nr�Gl1S/00043631/3.�działy�III�i�IV�ww.�
księgi�wieczystej�są�wolne�od�wpisów.�
W� ustaleniach� miejscowego� planu� zagospodarowania� przestrzennego� nieruchomość� figuruje�

jako
tereny�ulic�dojazdowych�o�liniach�rozgraniczających�w�pasie�o�szerokości�10�m;�przekrój�ulic�jedno-

jezdniowy�o�2�pasach�ruchu�o�szerokości�pasa�min.�2,5�m�(symbol�planu�kd1/2).�
Zbywana� działka� o� nieregularnym� kształcie� położona� w� sąsiedztwie� zabudowy�mieszkaniowo-

usługowej� jest�niezabudowana.�dojazd�z�dróg�publicznych�do�działki�winien�odbywać�się�poprzez�
inne�działki�oraz�istniejące�zjazdy.�Nabywca�winien�uzyskać�stosowne�zgody�we�własnym�zakresie�i�
na�własny�koszt.�Przez�nieruchomość�przebiegają�sieci�energetyczne,�kanalizacyjne,�wodociągowe,�
teletechniczne.�Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 9.300,00 zł. Do ceny ustalonej na 
przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki 23%.

 Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2015 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�www.ruda-
slaska.bip.info.pl�(zakładka�nieruchomości�produkcja-usługi-handel)�i�w�terminie�do�dnia�9.10.2015�
r.�dokonają�wpłaty wadium w wysokości 500,00 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�–kłodnicka-kaczmarka”�(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�godzi-
nach:�poniedziałek-środa�8.00-16.00,�czwartek�8.00-�18.00,�piątek�8.00-14.00�oraz�przedłożą�przed�
otwarciem�przetargu�wymagane�dokumenty�i�oświadczenia.�
Zawarcie�aktu�notarialnego�nastąpi�w�terminie�do�30�dni�od�dnia�przetargu.�Cena�nieruchomości�

wraz�z�podatkiem�VAT�podlega�zapłacie�nie�później�niż�do�dnia�zawarcia�umowy�przenoszącej�wła-
sność.�Wygrywający�przetarg�ponosić�będzie�wszelkie�opłaty�i�podatki�związane�z�zawarciem�aktu�
notarialnego.�

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat prze-
targu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 223), tel. 32 248-75-63.

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU�

 PRezyDenT MIAsTA RUDA ŚląskA 
ogłasza�przetarg�ustny�nieograniczony�na�sprzedaż�niezabudowanej�nieruchomości�gruntowej�położonej�w�Rudzie�Śląskiej-Halembie�u�zbiegu�ulic�kłodnickiej�i�Ignacego�kaczmarka�z�

przeznaczeniem�na�zagospodarowanie�zgodne�z�funkcją�dopuszczalną�dla�ustaleń�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�oznaczonych�symbolem�kd�1/2.�
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Justyna Wyciślik w brązie
ŁUCZNICTWO

Młodzi łucznicy UKS „GROT” wzięli 
udział w Zgierzu w Mistrzostwach Pol-
ski Młodzików. Udział w zawodach 
wzięło blisko 300 młodych łuczniczek 
i łuczników z klubów łuczniczych z całe-
go kraju, a wśród nich mogliśmy obser-
wować piątkę naszych zawodników  
(4 młodzików „młodszych” + 1 mło-
dziczka „starsza”).

Po dwóch dniach strzeleckiej rywali-
zacji, najwięcej radości przysporzyła 
nam Justyna Wyciślik, zajmując 3. miej-
sce i zdobywając tytuł II Wicemistrzyni 
Polski Młodzików na rok 2015! Swój 
największy sukces w dotychczasowej ka-
rierze łuczniczej osiągnęła dzięki zdoby-
ciu łącznie 1259 pkt, na które złożyły się: 
303 pkt (odl. 50 m) + 319 pkt (odl. 30 m) 
+ 316 pkt* (odl. 50 m) + 321 pkt* (odl. 
30 m). W pokonanym polu zostawiła 45 
rywalek. Niestety, czwórce naszych mło-
dzików „młodszych”, pomimo dzielnej 

postawy nie udało się powtórzyć sukcesu 
swojej starszej koleżanki. Zarówno w kla-
syfikacji indywidualnej (wystartowało 
97 zawodników), jak i drużynowej (16 
zespołów) do medali i tytułów mistrzow-
skich tym razem trochę zabrakło. Indy-
widualnie najlepszym z naszych zawod-
ników był Arkadiusz Mróz, który w koń-
cowej klasyfikacji indywidualnej uplaso-
wał się na 18. miejscu, dzięki strzeleniu: 
296 pkt (odl. 40 m) + 327 pkt (odl. 20 m) 
+ 309 pkt (odl. 40 m) + 331 pkt (odl. 20 
m), czyli ogółem 1263 pkt. Tylko mini-
malnie gorszy rezultat, skutkujący 20. 
pozycją w klasyfikacji ogólnej, osiągnął 
najmłodszy z naszych zawodników – 
Wiktor Szreder, który po dwóch dniach 
rywalizacji mógł poszczycić się zdoby-
ciem 1257 pkt, na które złożyły się: 299 
pkt (odl. 40 m) + 322 pkt (odl. 20 m) + 
302 pkt (odl. 40 m) + 334 pkt (odl. 20 
m). 

Trochę gorszy występ na swym koncie 
zanotował tym razem najbardziej rutyno-
wany z naszych reprezentantów – Marcel 
Pilarek, który musiał zadowolić się osta-
tecznie 29. końcową lokatą, po zdobyciu 
łącznie 1228 pkt [288 pkt (odl. 40 m) + 
326 pkt (odl. 20 m) + 281 pkt (odl. 40 m) 
+ 333 pkt (odl. 20 m)]. Ostatni z „gro-
towców” w tej kategorii wiekowej, Seba-

AKROBATYKA

Historyczne zwycięstwo w Orzegowie
RUGBY

Zgodnie z oczekiwaniami, niedzielny  
(6.09.) mecz I ligi rugby pomiędzy KS 
IGLOO RUGBY Ruda Śląska a KS Bu-
dowlanymi Łódź był bardzo wyrównany, 
ale takich emocji jakich ten mecz dostar-
czył, nie spodziewał się chyba nikt. Przy 
mocno padającym deszczu trudno było 
o finezyjną grę, ale mieliśmy za to twardą 
walkę przez pełne 80 minut.

Lepiej to spotkanie rozpoczęli rudzia-
nie, którzy w trzeciej minucie wyszli na 
prowadzenie 3:0 po celnie kopniętym 
karnym przez Krzysztofa Płusę, podyk-
towanym za obronę z pozycji spalonej. 
Gra toczyła się na obu połowach, raz 
jedna, raz druga drużyna atakowała, jed-

nak często akcje kończyły się wylądowa-
niem piłki do przodu z powodu warun-
ków pogodowych. W kolejnych akcjach 
zaczęli punktować goście. Dwa celnie 
kopnięte karne pozwoliły wyjść im na 
prowadzenie 6:3. Chwilę później sędzia 
żółtą kartką ukarał centra gości za „wy-
soką szarżę” i zrobiło się na boisku wię-
cej miejsca dla Gryfów. Rudzianie coraz 
bardziej zbliżali się do pola punktowego 
gości, jednak długo nie potrafili postawić 
kropki nad „i”, aż w końcu po serii wejść 
młynem piłka została szybko podana 
przez całą linię ataku, a Dominik Bryń-
ski tuż przy linii autowej zdobył 5 punk-
tów. Chwilę później znowu jednak go-

ście wyszli na prowadzenie i celnie kop-
nęli karnego podyktowanego za złe 
czyszczenie w rucku. Wydawało się, że 
pierwsza połowa już się zakończy, jed-
nak ostatnie słowo należało do rudzian, 
którzy świetną kontrą szybko zdobyli te-
ren, kolejną serią mocnych wejść młyna 
podeszli aż pod same pole punktowe ło-
dzian i ponownie, kopiując poprzednią 
akcję, szybko rozrzucili piłkę przez for-
mację ataku.Ta trafiła do skrzydłowego 
Jakuba Skoczylasa, który zdobył swoje 
pierwsze przyłożenie w seniorskich roz-
grywkach. Pierwszą połowę wygrały 
Gryfy 13:9.

W drugiej połowie widzowie zgroma-
dzeni na Burloch Arenie oglądali bardzo 
dużo przodów, młynów i autów. Warunki 
pogodowe determinowały poczynania 
boiskowe. Żółtą kartką w 56. minucie zo-
stał ukarany Krzysztof Jopert za niebez-
pieczną szarżę i z każdą chwilą zwiększa-
ła się przewaga gości, udokumentowana 
przyłożeniem w 60. minucie, dająca im 
prowadzenie 14:13. Rudzianie starali się, 
często dochodzili tuż pod pole punktowe 
rywali, ale ciągle nie potrafili przyłożyć 
tam piłki. W momencie powrotu na bo-
isko Joperta żółtą kartkę zobaczył Jur-
czyński i w dalszym ciągu Gryfy grały 
w czternastu (w sumie drugą połowę 
przez ostatnich 20 minut Gryfy grały 
w osłabieniu o jednego zawodnika). Do-
piero wprowadzone w końcówce zmiany 
(weszli Nowak i Markowski) pozwoliły 
na jeszcze większą dominację w młynie 
i dzięki temu już po 75. minucie emocje 
sięgnęły zenitu. Jedna stracona piłka za-
kończyłaby spotkanie, jednak Gryfy cią-
gle grały na „korzyść” po częstych błę-
dach łodzian. W ostatniej, 83. minucie 
gry, Michał Markowski przebił się na po-

Kolumny sportowe  
zredagował  

Łukasz Wodarski

Rudzka łuczniczka na trzecim miejscu podium.

Fo
to

: K
ar

ol
 K

ow
al

sk
i

le punktowe i Burloch eksplodował! 
Krzysztof Płusa podwyższył i rudzianie 
odnieśli pierwsze zwycięstwo w roz-
grywkach I ligi 20:14! 

– Zagraliśmy z ambicją i wiarą w zwy-
cięstwo do końca. Przez ¼, ostatnią część 
meczu graliśmy w osłabieniu 14 na 15 po 
naszych żółtych kartkach, a jednak to 
ostatnie minuty należały do nas. To tylko 
podkreśla naszą determinację i chęć zwy-
cięstwa. Pierwsze I-ligowe zwycięstwo 
dedykujemy wszystkim naszym kibicom, 
którzy mimo zimna i deszczu byli z nami 
do końca – skomentował kapitan zespołu 
Dawid Markowski.

Dzięki temu zwycięstwu rudzianie 
przesunęli się na czwartą pozycję w tabe-
li. Za tydzień liga nie gra, dopiero 19 
września czeka ich spotkanie na wyjeź-
dzie z Budowlanymi Lublin, którzy w tym 
sezonie jeszcze nie wygrali. Na Burloch 
Gryfy wrócą w ostatni weekend września, 
a będzie ich czekać niesamowicie ciężkie 
zadanie, bowiem przyjedzie lider – Czar-
ni Pruszcz Gdański.

KS Rugby Ruda Śląska  
– KS Budowlani Łódź 20:14 (13:9)
Punkty dla Rudy zdobyli: Krzysztof 

Płusa 5 pkt (1pd, 1k), Dominik Bryński 5 
pkt (1p), Jakub Skoczylas 5 pkt (1p), Mi-
chał Markowski 5 pkt (1p)

Skład Rudy Śląskiej: Kamil Pepliń-
ski, Łukasz Fura (Mateusz Nowak), 
Krzysztof Jopert, Artur Stankiewicz, Jan 
Muc (Michał Markowski), Wojciech Mi-
dor, Rafał Szaciłowski, Dawid  Mańkow-
ski, Krzysztof Płusa, Krzysztof Tokarski, 
Jakub Skoczylas, Dominik Bryński (Pa-
weł  Siiwula), Marcin Mucha, Michał 
Jurczyński, Paweł Mol.

Rezerwowi: Marcel Gawron, Jakub 
Krupiński, Łukasz Ruda.

Udany  
początek  
sezonu  

rudzkich 
akrobatów

W Zielonej Górze odbył się 11 Mię-
dzynarodowy Turniej w Akrobatyce 
Sportowej ,,Winobranie 2015”. Nie mo-
gło zbraknąć w tej sportowej imprezie 
także młodych akrobatów KPKS „Ha-
lemba”. Po ciężko przepracowanych wa-
kacjach przyszedł czas na weryfikację 
przeprowadzonego okresu przygotowaw-
czego. Wyniki turnieju sugerują, iż akro-
baci z Rudy Śląskiej nie tylko wygrzewa-
li się na słońcu, ale wylewali pot na cięż-
kich treningach. Efektem wytężonej pra-
cy są wyniki międzynarodowych zawo-
dów. 

Łukasz Wojtaszczyk i Kinga Lewicka 
zajęli 2. miejsce  w kategorii 12-18 lat. 
Wyprzedził ich tylko zespół z Niemiec, 
lecz różnice w końcowym wyniku były 
minimalne. Był to pierwszy sprawdzian 
tej utalentowanej pary po przerwie waka-
cyjnej przed Mistrzostwami Europy. Ko-
lejna okazja do rywalizacji z innymi ze-
społami już za 2 tygodnie podczas Mi-
strzostw Polski Juniorów w Katowicach

W kategorii młodzieżowiec w dwój-
kach kobiet świetnie spisały się Weronika 
Jessel i Monika Skorupa, które zajęły 
pierwsze miejsce.

W kategorii wiekowej 11-16 lat 
w dwójkach mieszanych Przemysław 
Wiącek i Martyna Hyba zajęli 5. miejsce, 
a Aleksandra Jawoszek, Dominika Bryła 
i Oliwia Szafran 8. miejsce w trójkach.

– Ogólnie starty uważam za udane i je-
stem zadowolona z moich zawodników. 
Mam nadzieję, że za 2 tygodnie forma bę-
dzie wyższa  – skomentowała trenerka 
akrobatów z Halemby Dorota Kies

stian Ziętek, zajął ostatecznie 57. pozy-
cję, strzelając w sumie 1123 pkt, w skład 
których weszły: 281 pkt (odl. 40 m) + 
305 pkt (odl. 20 m) + 251 pkt (odl. 40 m) 
+ 286 pkt (odl. 20 m). 

Suma punktów, jaką indywidualnie 
zdobyli nasi młodzicy „młodsi”, dała im 
jako drużynie niezłe 6. miejsce w osta-
tecznej klasyfikacji zespołowej.

Walka trwała do ostatniego gwizdka.

Trenerka z podopiecznymi.



Porażka z Olimpią Piekary 
i wygrany turniej w Komprachcicach
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PIŁKA NOŻNA – LIGA OKRĘGOWA

Kiepski weekend  
w wykonaniu rudzkich drużyn

PIŁKA NOŻNA – III LIGA

Cenny punkt w szalonym spotkaniu

Bramki: 1:0 –  Piewko, Angielski, Dyt-
ko, Budzik – Chwastek 2, Brzozowski 2

Grunwald: Soldak – Cymański, Stani-
sławski, Szczypior, Jagodziński, Macion-
gowski, Chwastek, Sikora, Fredyk, Kiepura 
(Ciołek, Stebel), Brzozowski. 

Trener: Teodor Wawoczny
W Gliwicach na obiekcie Carbo Gliwice 

odbył się mecz rezerw Piasta z Grunwaldem 
Ruda Śląska. Osiem bramek, zwroty akcji 
i zmiany prowadzenia – przybyłych kibiców 
czekało piękne widowisko, Niestety Grun-
wald nie zdołał strzelić jednej bramki wię-
cej niż przeciwnik i do zdobyczy punktowej 
dopisze sobie tylko jedno „oczko”.

Początek spotkania był obiecujący dla 
Piasta, gdyż gospodarze bardzo szybko zdo-

PIAST II GLIWICE – GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA 4:4 (2:2)

PIŁKA NOŻNA – IV LIGA

Porażka na własne życzenie 
SLAVIA RUDA ŚLĄSKA – GÓRNIK PIASKI 1:2 (1:1)

Bramki: Wujec – Pieniążek, Tomczyk
Slavia: Kucharski – Babczyński, Met, 

Wujec, Puschhaus, Moritz, Korban, Macie-
jewski, T. Rejmanowski, Zalewski, Lach.

Trener: Marek Piotrowicz
Slavia Ruda Śląska podejmowała w so-

botnie przedpołudnie (5.09.) drużynę Gór-
nika Piaski, która do tej pory nie zgromadzi-
ła na swoim koncie ani jednego oczka. 
Śmiało można było zatem postawić gospo-
darzy w roli faworyta potyczki. Rzeczywi-
stość okazała się jednak bardzo brutalna dla 
podopiecznych trenera Piotrowicza. 

Już w początkowej fazie meczu goście 
wyszli na prowadzenie za sprawą Pieniążka  
i kontrolowali poczynania na boisku. Koń-
cówka pierwszej połowy to dwa istotne mo-
menty spotkania. Najpierw Slavia nie wy-
korzystała rzutu karnego, ale chwilę później 
Wujec doprowadził do remisu i zdecydowa-
nie poprawił nastroje gospodarzy. Druga 
odsłona to kolejne pasmo nieszczęść Slavii. 
Najpierw Kowalik wyleciał z boiska za 

dwie żółte kartki, a w doliczonym czasie 
gry Tomczyk wydarł Slavii punkt. 

To już piąty z rzędu mecz bez zwycię-
stwa Slavii. Piłkarze z Rudy zajmują obec-
nie przedostatnie miejsce w tabeli, a o punk-
ty w następnym meczu przyjdzie im wal-
czyć  w Ząbkowicach.
1. Gwarek Tarnowskie Góry 5 13
2. Górnik Wesoła 5 13
3. Ruch Radzionków 5 12
4. Polonia Poraj 5 10
5. MKS Myszków 5 10
6. Przemsza Siewierz 5 9
7. RKS Grodziec 5 8
8. Concordia Knurów 5 7
9. GKS II Katowice 5 6
10. Unia Ząbkowice 5 5
11. Sarmacja Będzin 5 5
12. Raków II Częstochowa 5 4
13. Zieloni Żarki 5 4
14. Górnik Piaski 5 3
15.	 Slavia	Ruda	Śląska	 5	 3
16. Przyszłość Ciochowice 5 0

byli dwubramkowe prowadzenie za sprawą 
Piewki i Angielskiego. Dziesięć minut póź-
niej Grunwald odrobił stratę i doprowadził 
do wyrównania. Swoje drugie trafienie 
w sezonie zaliczyli Chwastek i Brzozowski. 
Mimo licznych ataków obydwóch zawodni-
ków, piłka nie potrafiła znaleźć drogi do 
bramki i do przerwy był remis. W drugiej 
odsłonie drużyny nie zwalniały tempa, 
a wręcz jeszcze je podkręciły, czego efektem 
były kolejne cztery bramki w niecałe pół go-
dziny gry. Piast ponownie wyszedł na prowa-
dzenie za sprawą Dytki, jednak w ciągu 
dwóch minut to „niebiesko-czerwoni” prze-
grywali po indywidualnych akcjach Brzo-
zowskiego i Chwastka. Dominik Budzik ura-
tował gospodarzy strzelając bramkę na 4:4.

Pracowity weekend mają za sobą piłka-
rze ręczni Grunwaldu Ruda Śląska. W ty-
godniu zmierzyli się z drużyną  z zaplecza 
ekstraklasy z Piekar i podobnie jak parę 
dni wcześniej ulegli gościom 20:33. 
Znacznie lepiej wyglądała gra rudzian 

w weekend, kiedy to w hali Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Komprachcicach rozegra-
no Turniej Piłki Ręcznej Seniorów o pu-
char Przewodniczącego Zrzeszenia LZS 
w Opolu. W stawce trzech drużyn, z kom-
pletem zwycięstw, najlepszy okazał się 

Olimpia Piekary jest poza zasięgiem rudzian.

PIŁKA RĘCZNA

Grunwald Ruda Śląska. Na drugim miej-
scu turniej zakończył miejscowy LKS 
OSiR Komprachcice, a na trzecim Orlik 
Brzeg. Warto dodać, iż indywidualne na-
grody zdobyli Wojciech Klementowicz 
(najlepszy strzelec turnieju) oraz Dawid 
Wilk (najlepszy bramkarz). Turniej był ko-
lejnym etapem przygotowań drużyny pro-
wadzonej przez trenera Kąpę do rozgry-
wek ligowych. Dotychczas szczypiorniści 
z Halemby sparowali z drużynami z wyż-
szych klas rozgrywkowych i odnosili po-

rażki.
W rywalizacji z dru-

goligowcami pokazali, 
że będą w tym sezonie 
chcieli zawalczyć o gór-
ną część tabeli. W nad-

chodzącym tygodniu czeka rudzian kolej-
ny sprawdzian z pierwszoligowcem. Tym 
razem do Rudy Śląskiej przyjedzie  ekipa 
z Chrzanowa. Mecz rozegrany zostanie 
w środę o godz. 19.00 na hali w Halem-
bie.

Bardzo słabo spisały się rudzkie zespoły 
w miniony weekend (5.-6.09.) w lidze okrę-
gowej nie zdobywając ani jednego punktu. 
Bilans spotkań jest tym bardziej niekorzyst-
ny, że Jastrząb Bielszowice i Urania Kochło-
wice rozgrywały swoje spotkania na wła-
snych obiektach. Jedynie podopiecznym tre-
nera Wodoka udało się strzelić bramkę prze-
ciwnikom, ale to właśnie piłkarze z Bielszo-
wic odnieśli bardzo dotkliwą porażkę. Nie-
ciekawie wygląda zatem tabela ligi okręgo-
wej, w której wszystkie drużyny z naszego 
miasta plasują się w jej dolnej połówce. 
Miejmy nadzieję, że nadchodząca kolejka 
przyniesie korzystniejsze rezulaty.

URANIA RUDA ŚLĄSKA – POLONIA 
ŁAZISKA RYBNICKIE 0:2

Urania: Koperwas, Hejdysz, Jańczak, Ga-
bryś, Skudlik, Kornas (Zawisza), Krzywda, 
Sikora (Wojcik), Mzyk, Miszka (Henisz), Ma-
giera (Barciaga). Trener: Damian Malujda

POLONIA MARKLOWICE  
– WAWEL WIREK 2:0

Wawel: Palka – K. Kałużny, Pyc, Buch-
cik, Sławik (Aleksa), Wawrzyczek, Łęcki, 

Piętoń, Foryś (Leszków), Kałużny G., Lux. 
Trener: Jarosław Zajdel

JASTRZĄB BIELSZOWICE  
– GÓRNIK PSZÓW 1:5

Bramki: Linkiewicz 
Jastrząb:	Botor – Morawiec, Żuk, Ko-

chut, Michalski, J. Łukasik, Bodzenia, Tala-
ga Hondel, Anioł, Kowalski

Trener: Piotr Wodok
1. Naprzód Czyżowice 5 13
2. Orzeł Mokre 5 13
3. Polonia Łaziska Rybnickie 5 12
4. Tempo Paniówki 5 11
5. Polonia Marklowice 5 10
6. Rymer Rybnik 5 9
7. KS 27 Gołkowice  5 9
8. Gwiazda Skrzyszów 5 7
9. Przyszłość Rogów 5 6
10. Naprzód 46 Zawada 5 6
11.	 Urania	Ruda	Śląska	 5	 4
12. Naprzód 32 Syrynia 5 4
13.	 Wawel	Wirek	 5	 4
14. Górnik Pszów 5 4
15.	 Jastrząb	Bielszowice	 5	 1
16 Gwarek Zabrze 5 0

Wyniki meczowe:
LKS OSiR – ORLIK 29:29

GRUNWALD – ORLIK 30:21
LKS OSiR – GRUNWALD 32:38

„Z dystansu” dla Czytelników  
,,Wiadomości Rudzkich”

KOSZYKÓWKA

Andrzej Pluta, wychowanek nowobytomskiej Pogoni, obieżyświat klubo-
wy i reprezentant Polski, zawitał do Rudy Śląskiej, aby promować swoją 
autobiografię „Z dystansu”. Wraz ze współautorem Łukaszem Pszczółkow-
skim opowiadali w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty o kulisach 
powstawania książki. 

Spotkanie prowadzone pół żartem, pół serio odsłaniało kolejne rozdziały 
książki – te poświęcone dzieciństwu na ogródkach działkowych i hali spor-
towej, a także te, które opisywały dalsze koleje sportowej kariery Andrzeja 
Pluty. Dla fanów koszykówki mamy nie lada gratkę. Aby	zdobyć	jeden	eg-
zemplarz	 książki	 z	 podpisem	 koszykarza,	 wyślij	 SMS	 o	 treści:	 
wiad.pluta	+	imię	i	nazwisko	na	numer		71100	(koszt	SMS-a	to	1	zł	+	23%	VAT	
tj.	1,23	brutto).	Na	SMS-y	czekamy	9.09.2015	od	10.00	do	11.09.2015	do	godzi-
ny	12.00.	Książkę	wygra	dziesiąta	osoba,	która	wyśle	do	nas	SMS-a.

Piłka	nożna
Grunwald Ruda Śląska – Górnik II Zabrze (12.09., godz. 11.00)

Unia Ząbkowice – Slavia Ruda Śląska (12.09., godz. 16.00)
KS 27 Gołkowice – Urania Ruda Śląska (12.09., godz. 16.00)

Wawel Wirek – Jastrząb Bielszowice (12.09., godz. 16.00)
Pogoń Nowy Bytom – Siemianowiczanka II Siemianowice Śląskie (12.09., godz. 17.00)

Piłka	ręczna
Grunwald Ruda Śląska – MTS Chrzanów (9.09., godz. 19.00)

Akrobatyka
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (12.09., godz. 10.00 Halemba)

Sportowy rozkład jazdy

1. BKS Stal Bielsko Biała 5 10
2. Rekord Bielsko Biała 5 10
3. LKS Bełk 5 10
4. Odra Opole 5 10
5. Pniówek Pawłowice Śląskie  5 9
6. Górnik II Zabrze 5 8
7. Skra Częstochowa 5 8
8. Piast II Gliwice 5 7
9. GKS 1962 Jastrzębie 5 7
10. Ruch II Chorzów 5 6
11. LKS Czaniec 5 5
12. Podbeskidzie II Bielsko Biała 4 4
13.	Grunwald	Ruda	Śląska	 5	 4
14. Szombierki Bytom 5 4
15. Ruch Zdzieszowice 4 2
16 LZS Piotrówka 5 1

Andrzej Pluta wspomina dzieciństwo w Rudzie Śląskiej.
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