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MIASTO
Bezpiecznie 

na trasie
Już za tydzień rozpocznie się ósma 

edycja naszej akcji „Bezpieczny Sa-
mochód – Bezpieczna Rodzina”. 
W ramach niej na trzech stacjach dia-
gnostycznych mieszkańcy będą mogli 
bezpłatnie skontrolować swój samo-
chód. To ważne szczególnie teraz, kie-
dy zmieniają się warunki pogodowe, 
a w kolejnych tygodniach wielu z nas 
zamierza wybrać się w dalekie podró-
że. Kolejna edycja kampanii potrwa 
przez ponad dwa tygodnie.

Czytaj więcej str. 2

INTERWENCJA
Halemba 

bez boiska
Razem z budynkiem dawnego Ze-

społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
zniknęło boisko z działki przy 
ul. Kłodnickiej 91 w Halembie. 
Dotychczas korzystali z niego naj-
młodsi mieszkańcy okolicznego osie-
dla oraz podopieczni Ośrodka dla Nie-
pełnosprawnych Najświętsze Serce Je-
zusa. Nowy właściciel terenu zaznacza, 
że dotychczas nie dotarły do niego sy-
gnały o tym, że mieszkańcom brakuje 
boiska. Teraz przyjrzy się sprawie.

Czytaj więcej str. 4

WOKÓŁ NAS
Muzyka dała 

mu siłę
Paweł Siluk Steiner wydał właśnie 

swoją pierwszą płytę dla fanów na 
Śląsku. Do tej pory artysta znany był 
w kręgach disco polo, gdzie występo-
wał pod pseudonimem Roni. Z Paw-
łem rozmawiamy o sile muzyki, która 
potrafi  działać cuda. Artysta z Gdań-
ska jest pewien, że to właśnie chęć 
powrotu na scenę i dawania radości 
słuchaczom była jednym z głównych 
powodów, które pozwoliły mu wygrać 
z ciężką chorobą. 
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,,Wiadomości Rudzkie” grają po śląsku! KUP PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI!
www.wiadomoscirudzkie.pl

.Naprawmy Polskę!

Patrycja
Pluta-Szymajda
Kandydatka do Sejmu RP

Lista nr 8 
Miejsce 19
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.Naprawmy Polskę!

Marcin Stiller
Kandydat do Sejmu RP

Lista nr 8. Miejsce 18.

Na początku sierpnia na rudzkim 
odcinku autostrady A-4 doszło do po-
ważnego karambolu, w którym zde-
rzyło się aż siedem pojazdów. Powód? 
Samochód marki ford mondeo miał 
wystrzał opony, a pozostali kierowcy 
nie zdążyli wyhamować. To wpraw-
dzie drastyczny przykład, ale być mo-
że skłoni on kierowców, by nawet je-
żeli na pierwszy rzut oka samochód 
działa sprawnie, warto zapobiegaw-
czo skorzystać z bezpłatnych kontroli 

pojazdów. Okazją do tego będzie 
ósma już edycja akcji „Bezpieczny 
Samochód – Bezpieczna Rodzina”, 
którą „Wiadomości Rudzkie” organi-
zują razem z grupą AUTO-BUD. 

Powoli dobiega końca czas, kiedy 
wybieraliśmy się na wakacyjne woja-
że. Dla tych, którzy zdecydowali się 
na samochodowe podróże, wiązało 
się to z większą eksploatacją pojazdu. 
Tymczasem przed nami miesiące, 
w których czekają nas kolejne, długie 
wyjazdy. Związane czy to z okresem 
Wszystkich Świętych, czy później – 
przy okazji bożonarodzeniowych wi-
zyt. Dlatego też rozpoczynamy akcję 
„Bezpieczny Samochód – Bezpieczna 
Rodzina”. – Podczas ostatniej, wio-

„BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA”

By kolejna podróż 
była bezpieczna

sennej edycji naszej kampanii z bez-
płatnych kontroli pojazdów skorzy-
stało ponad tysiąc osób – podkreśla 
Anna Piątek-Niewęgłowska, prezes 
spółki Śląskie Media. – Te liczby cie-
szą, bo świadczą o tym, że rośnie 
świadomość kierowców i ich dbałość 
o bezpieczeństwo podróży.

Bezpłatne kontrole pojazdów w ra-
mach 8. akcji „Bezpieczny Samochód 
– Bezpieczna Rodzina” rozpoczną się 
14 października (środa) i potrwają do 
30 października (piątek). Można 
z nich skorzystać na stacjach dia-

gnostycznych należących do Gru-
py AUTO-BUD. To: Stacja Kon-
troli Pojazdów Alfa z Bykowiny 
(ul. Szpaków 51), Okręgowa Sta-
cja Kontroli Pojazdów Omega 
w Goduli (ul. Stara 1) oraz Sta-
cja Kontroli Pojazdów Gamma 

w Świętochłowicach (ul. Ka-
towicka 73). – Nasi diagno-
ści zadbają o to, by komplek-

sowo sprawdzić sprawność 
układów hamulcowego, kie-
rowniczego, zawieszenia, 
ogumienia, a także oświetle-

nia i ogólnego stanu technicznego 
samochodów – zachęca Damian 
Śledź, kierownik Centrum Motoryza-
cyjnego Grupy AUTO-BUD. – Prze-
glądy rejestracyjne wykonywane są 
raz na rok. A wiadomo, że nie każdego 
stać, by pozwolić sobie w międzycza-
sie na dodatkową, kompleksową kon-
trolę samochodu – podkreśla.

Dodajmy, że kierowcy, którzy ze-
chcą wziąć udział w naszej kampanii, 
otrzymają zapachowe zawieszki sa-
mochodowe z logotypem kampanii. 
Jednak co najważniejsze – zyskają 
pewność, że ich kolejne podróże będą 
przebiegały bez dodatkowych proble-
mów.  

Joanna Oreł

– Niestety część spraw, które wiążą 
się z dużymi nakładami fi nansowymi, 
czy dotyczą terenów, które nie należą 
do miasta, nie zawsze da się rozwi-
kłać, a na pewno nie w krótkim czasie 
– wyjaśnia Krzysztof Mejer, zastępca 
prezydent miasta.

Pod tym kątem Kochłowice to trud-
na dzielnica. Prezydent Grażyna Dzie-
dzic przypominała podczas spotkania 
w dzielnicy, że większość jej terenów 
jest w rękach prywatnych, co utrudnia 
inwestowanie.  Mimo tego nie brakuje 
zadań realizowanych w tym roku 
w Kochłowicach. Modernizowane są 
ulice Jagiełły i Dojazdowa. Utwar-
dzoną nawierzchnię zyska również 
ul. Przemysłowa. Wśród zrealizowa-
nych już inwestycji drogowych znaj-
dują się  także m.in.: rozbiórka mostu 
w ciągu ul. ks. Tunkla przy skrzyżo-
waniu z ul. Przemysłową, remonty 
nawierzchni ul. Tatrzańskiej i Piłsud-
skiego oraz chodnika przy ul. Aleja 
Dworcowa, a także montaż progów 
akustycznych na ul. ks. Tunkla. Po-
nadto podczas spotkania w Kochłowi-
cach pytania mieszkańców dotyczyły 
m.in tempa remontu w Szkole Pod-
stawowej nr 20. Przedstawiciel 
Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska uspokajał i za-
pewniał, że w szkole trwają już przy-
gotowania do prostowania budynku. 
Mieszkańcy zgłaszali także tematy 
dotyczące m.in. stanu dróg. Sporo 
emocji wzbudziła kwestia liczby 
marketów w mieście. Jeden z miesz-
kańców argumentował, że jest ich za 
dużo, przez co stanowią zagrożenie 
dla małych sklepików. 

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

O tym co najbliższe
1 października rozpoczął się kolejny cykl spotkań prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkań-
cami Rudy Śląskiej. Spotkania odbywają się dwa razy w roku – wiosną i jesienią od pięciu 
lat. Pierwsze spotkanie w tym sezonie odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 
w Kochłowicach. Z kolei w ten poniedziałek władze miasta odwiedziły Bykowinę. Była to 
okazja do podsumowania tego, o czym mówiono podczas spotkań wiosennych. Większość 
zgłoszonych spraw załatwiana jest od ręki przez służby obecne podczas spotkań. 

Podobne tematy poruszano także 
w Bykowinie. Podobnie jak w Ko-
chłowicach, sporo kontrowersji wy-
wołał tutaj temat podwyżki opłat za 
garaże. Mieszkańcy zwracali również 
uwagę na zagospodarowanie ciągu 
pieszego prowadzącego od ulicy Gór-
nośląskiej do ulicy Brygadzistów. Po-
nadto pytano o możliwość zmiany 
przebiegu trasy autobusów oraz o to, 
czy i kiedy powstanie cmenatrz. 

Podczas spotkania mieszkańcy mo-
gli zapoznać się także z zrealizowany-
mi i planowanymi inwestycjami w By-
kowinie. Wśród inwestycji wykona-
nych w 2015 roku zrealizowano 
m.in. odcinek obwodowej trasy rowe-

Drugie spotkanie w tej turze odbyło się w Bykowinie.
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rowej w ciągu ul. Górnośląskiej od 
ul. ks. Tunkla do ul. Kasztanowej, re-
monty chodników na ul. Siekiela oraz 
Skowronków, remonty nawierzchni 
jezdni ul. Chrobrego, Zgrzebnioka, 
11 Listopada i Katowickiej. Trwają 
także prace nad oznakowaniem obwo-
dowej trasy rowerowej, związane 
z utwardzeniem dróg gruntowych 
wzdłuż Potoku Bielszowickiego wraz 
z oznakowaniem szlaku rowerowego, 
a także prowadzona jest termomoder-
nizacja budynku Miejskiego Przed-
szkola nr 43 przy ul. Drozdów 6 oraz 
Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przy ul. Grzegorzka. 

Arkadiusz Wieczorek
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Ambasador śląskich spraw
Rozmowa z posłanką Danutą Pietraszewską

– Niektórzy posłowie mają problem z odpowiedzią 
na pytanie: co jest ważniejsze – interes partii, czy re-
gionu, który reprezentują?

– Ja nie mam problemu z odpowiedzią na to pytanie 
i jest ona niezmienna od początku mojej politycznej 
drogi. Byłam, jestem i będę Ślązaczką. Zajęłam się po-
lityką, ponieważ daje ona największe możliwości zro-
bienia czegoś dobrego i pożytecznego dla małej ojczy-
zny. Pamiętam, kiedy byłam radną w Rudzie Śląskiej 
i namawiano mnie, abym została wiceprezydentem mia-
sta, nie paliłam się do tego stanowiska. Ostatecznie 
zwyciężył argument, że wiceprezydent może zrobić dla 
miasta więcej niż radny. I rzeczywiście. Po sobie zosta-
wiłam czternaście świetlic socjoterapeutycznych, dwa 
Zakłady Aktywności Zawodowej, zrestrukturyzowany 
szpital z całkowicie odnowionym zabytkowym Pawilo-
nem C i nowoczesnym tomografem, kompleks sporto-
wy przy SPS 15, dwie sale gimnastyczne i basen kryty 
przy SP 30.

– Mała ojczyzna jest jedna, ale partii wiele. Dla-
czego zdecydowała się Pani realizować swoje śląskie 
plany w szeregach Platformy Obywatelskiej? 

– To był naturalny wybór, jeżeli weźmie się pod uwa-
gę wartości, którymi kieruje się Platforma Obywatelska. 
Jedną z nich jest idea decentralizmu w kluczowych 
dziedzinach. Platforma Obywatelska stawia na mocne 
regiony, a ja jestem zdecydowaną regionalistką, zarów-
no w kategoriach kultury, jak i gospodarki. W PO nikt 
nie kwestionuje mojej śląskiej tożsamości, nikt mi nie 
mówi, że jestem „zakamufl owaną opcją niemiecką”. 

Nikomu nie przeszkadza, że jestem ambasadorem ślą-
skich spraw. Dla moich koleżanek i kolegów jest natu-
ralne, że walczę o interesy Śląska, oni robią zresztą to 
samo dla swoich regionów. Ze względu na schematycz-
ne postrzeganie Ślązaków w przeszłości, przebijanie się 
do przodu wymaga większego wysiłku, ale warto.

– W Warszawie zapracowała sobie Pani na opinię 
„upartej posłanki ze Śląska”…

– I bardzo się z tego cieszę, bo to jest dla mnie duży 
komplement. Koledzy z Platformy Obywatelskiej żartu-
ją, że nawet jeżeli pomyślą o czymś niekorzystnym 
z punktu widzenia Śląska, to zaraz Ślązaczka podniesie 
larmo. To doskonale obrazuje mój pogląd na pracę po-
sła. Oczywiście, w Parlamencie musimy dbać o to, aby 
tworzyć prawo dobre dla wszystkich obywateli, ale ja 
nawet przez moment nie zapominam, gdzie mieszkam 
i kto wybrał mnie na swojego przedstawiciela. Pracując 
nad ustawami, zawsze zadaję sobie pytanie, czy są one 
społecznie sprawiedliwe i korzystne dla ludzi, a w szcze-
gólności dla mieszkańców mojego regionu. Nie boję się 
też powiedzieć „nie”, jeżeli rozwiązanie nie wydaje mi 
się właściwe.

– W tym roku, jak nigdy wcześniej, w Parlamencie 
sporo się działo wokół Śląska. W Sejmie odbyła się 
przygotowana przez Panią konferencja na temat 
Tragedii Górnośląskiej. Towarzyszyła jej wystawa 
na ten sam temat przygotowana przez IPN. Z kolei 
w Senacie ciekawą wystawę zaprezentowało Mu-
zeum Powstań Śląskich. Także z Pani inicjatywy po 
raz pierwszy w Sejmie RP uchwałą, którą poparło 

404 posłów, oddano hołd ofi arom Tragedii Górnoślą-
skiej. Nasz region staje się modny na politycznych 
salonach Warszawy?

– Organizując konferencję na temat Tragedii Górno-
śląskiej nie myślałam o reakcji warszawskich salonów, 
ale o bolesnej prawdzie, którą trzeba ujawnić, opowie-
dzieć i zapamiętać. Od 25 lat żyjemy w demokratycz-
nym i wolnym państwie, ale Tragedia Górnośląska 
wciąż pozostaje białą plamą na kartach historii. Polska 
musi usłyszeć o tym, co działo się na Śląsku w 1945 
roku, po wkroczeniu Armii Czerwonej, a my musimy 
być strażnikami tej pamięci. Naszym obowiązkiem jest 
ocalenie od zapomnienia najbardziej dramatycznego 
momentu w powojennych dziejach naszego regionu. Je-
steśmy to winni tym wszystkim, którzy w tamtych dra-
matycznych czasach ponieśli największą ofi arę.

– W 2013 roku Telewizja Sfera przyznała Pani Te-
leobiektyw za krzewienie w Sejmie śląskiej mowy. 
Odbierając nagrodę wygłosiła Pani krótkie, ale dow-
cipne przemówienie w gwarze. Musiała się Pani do 
tego przygotować?

– Jako rodowita Ślązaczka „poradza godać” i nie mu-
szę sobie niczego wcześniej układać w głowie. Nie wy-
obrażam sobie, aby za taką nagrodę podziękować ina-
czej, niż w gwarze. Od lat zabiegam w Sejmie, aby 
uznać odrębność śląskiej godki. Włączenie naszej godki 
na listę języków regionalnych otworzyłoby furtkę do 
rządowego i unijnego dofi nansowania na promocję ślą-
skiej kultury. Jest o co walczyć. Z oczywistych wzglę-
dów przekonanie do tego pomysłu posłów z innych re-

gionów nie jest łatwym zadaniem, ale kropla drąży 
skałę. Nie można wykluczyć, że gwara zostanie wpisa-
na na listę języków regionalnych, bo procedowanie 
ustawy obywatelskiej udało mi się jako przewodniczą-
cej podkomisji nadzwyczajnej doprowadzić do pozy-
tywnie zakończonego głosowania. Projekt tej ustawy 
nie traci na ważności i może być kontynuowany w na-
stępnej kadencji. Chętnie podejmę się tego zadania, je-
śli wyborcy dadzą mi szansę.

– Woli Pani warszawskie salony, czy kontakty 
z ludźmi na Śląsku?

– W stolicy trzymają mnie obowiązki w czasie posie-
dzeń Sejmu, ale po sesjach wsiadam w pociąg i jadę 
pracować na Śląsk. AW

Ruda Śląska-Halemba 
ul. Rybnicka 5 
tel. 32 24-22-722
pn.-pt. 7.00-18.00
sob. 7.00-13.00 www.alex.slask.pl

Oferujemy
drzwi
i podłogi
z montażem

Oferujemy farby, tapety, 
fototapety
tapety na zamówienie

Ruda Śląska-Godula, ul. Joanny 18 
tel. 32 34-23-320
Ruda Śląska-Wirek, ul. Dąbrowskiego 18 
tel. 32 24-20-171
Ruda Śląska-Halemba, ul. Zamenhofa 2a 
tel. 32 34-20-191
Zabrze-Zaborze, ul. Korczoka 78 
tel. 32 274-96-10

www.alex.slask.pl

SKŁ AD BUDOWL ANY ZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓW
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Losy boiska pod znakiem zapytania | HALEMBA

Tak wygląda teren po rozbiórce szkoły.

Dziesięć lat temu przy ówczesnym 
ZSP nr 3 za ponad 300 tys. zł wybudowa-
ne zostało wielofunkcyjne boisko. Wtedy 
jednak nikt nie zakładał, że szkoła zosta-
nie sprzedana. Kiedy jednak opuścili ją 
uczniowie, atrakcyjnie położona działka 
przy ul. Kłodnickiej 91 została wystawio-

na do przetargu i trafi ła w ręce fi rmy Fra-
po-Invest z Konina, na zlecenie której wy-
burzono szkołę. Podobny los spotka rów-
nież boisko. W warunkach przetargu nie 
było bowiem zapisu, by w zamian za to 
wybudować podobny obiekt w innym 
miejscu. Tym bardziej, że dotychczaso-

wym od kilku 
lat opiekował się 
Ośrodek dla Niepeł-
nosprawnych Naj-
świętsze Serce Jezu-
sa w Halembie. 

Miejscy urzędni-
cy twierdzą, że in-
westor wstępnie wy-
raził gotowość wy-
konania wielofunk-
cyjnego boiska 

Dotychczas boisko przy ul. Kłodnickiej 91 służyło podopiecznym Ośrodka dla Nie-
pełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Halembie oraz dzieciom i młodzieży 
z pobliskich szkół. Obecnie trwa jego demontaż. Inwestor, który wykupił teren po 
dawnym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, początkowo obiecał, że odbu-
duje boisko. Jest jednak ostrożny, jeżeli chodzi o konkretne deklaracje.

– Tutaj jest naprawdę niebezpiecznie. 
Kiedy samochody są zaparkowane przy ul. 
Łukasiewicza, kierowcy wyjeżdżający 
z ulicy Strzeleckiej nic nie widzą. Nieraz 
byłam świadkiem wymuszeń czy hamowa-
nia awaryjnego – mówi Aleksandra Ro-
wińska, mieszkanka Kochłowic.

W 2013 roku pani Aleksandra postano-
wiła zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu 
problemu do Urzędu Miasta. Mieszkanka 
Kochłowic napisała pismo, prosząc w nim 
o rozpatrzenie możliwości ustawienia lu-
ster ułatwiających wjazd na skrzyżowanie. 
Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego odrzuciła jednak tę prośbę. 
– Zgodnie z opinią komisji montaż lustra 
drogowego, którego podstawą są ciągłe 
wykroczenia w ruchu drogowym, byłby 

tzw. cichym przyzwoleniem na tego typu 
proceder – tłumaczy Mariusz Pol z Wy-
działu Dróg i Mostów. – Dlatego też, roz-
wiązaniem problemu wydaje się być budo-
wa nowych miejsc postojowych w tym re-
jonie, w co zaangażować powinni się 
przede wszystkim administratorzy pobli-
skich bloków mieszkalnych – dodaje.

Skrzyżowanie znajduje się przy osiedlu 
mieszkaniowym. W pobliżu są dwa bloki, 
w których łącznie mieszka ponad 200 ro-
dzin. Niestety miejsc do parkowania sa-
mochodów brakuje. Rudzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, która zarządza pobliskimi 
budynkami, zapowiedziała, że każdy zło-
żony wniosek o budowę parkingu zostanie 
dokładnie sprawdzony i przeanalizowany.

Karolina Bauszek

Samochody zaparkowane na ulicy oraz brak lustra ułatwiającego wjazd na skrzyżowanie od lat przysparza wielu problemów mieszkańcom Kochłowic. 
Wjazd na skrzyżowanie ulic Strzeleckiej i Łukasiewicza, bo o nim mowa, często wiąże się z dużym ryzykiem i „jazdą na czuja”.

Na skrzyżowaniu widoczność jest mocno ograniczona.

Dotychczas z boiska przy ul. Kłodnickiej 91 korzystał 
Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce 

Jezusa w Halembie. – Boisko oblegane było nie tylko 
przez zawodników olimpiad specjalnych, ale również 

młodych mieszkańców okolicznego osiedla – podkreśla 
Witold Hanke, zastępca dyrektora halembskiego 

ośrodka. – Przedstawiciele fi rmy, która wykupiła teren, 
przejęli się tą sytuacją. W odruchu serca wspomnieli, 

że chcieliby pomóc, jeśli będzie to możliwe, w 
odtworzeniu boiska w innym, wskazanym miejscu. 

Jednak nie były to żadne konkretne deklaracje.

– Tutaj przydałyby się lustra – apelują mieszkańcy| KOCHŁOWICE
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl

REKLAMA

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA
informuje 

o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda 
Śląska wykazu nieruchomości 

Gminy Ruda Śląska 
o oznaczeniu geodezyjnym 

1165/21 o powierzchni 
62 m2, zapisanej na karcie 
mapy 11, obręb Ruda, KW 

GL1S/00028569/6 położonej 
w Rudzie Śląskiej 

przy ul. Kędzierzyńskiej, 
przeznaczonej do zbycia 

w drodze bezprzetargowej 
przez oddanie w użytkowanie 

wieczyste udziału Gminy 
Ruda Śląska wynoszącego 

3133/10000 części oraz 
nieodpłatnego przeniesienia 

lokalu garażowego nr 3 na 
rzecz jego najemcy w trybie 

art. 211 ustawy z dnia 
21.08.1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami.

OGŁOSZENIA

w miejscu wskazanym przez ośrodek. 
– Nie wiedziałem, że ze strony mieszkań-
ców padają takie prośby. Przyjrzę się tej 
sprawie – obiecuje Zbigniew Olejniczak, 
członek zarządu grupy Frapo. – Niemniej 
jednak nie postawiono takich warunków 
w postępowaniu przetargowym. Jedynie 

widniał w nich zapis o użyczeniu boiska dla 
ośrodka. W ciągu najbliższych miesięcy 
mamy uzyskać koncesję, o którą się stara-
my i dopiero od tego będą zależały nasze 
dalsze plany, jeżeli chodzi o przeznaczenie 
tego terenu oraz losy boiska – tłumaczy.

Joanna Oreł
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Sezon na palenie… śmieci

Może się wydawać, że po spaleniu 
śmieci w piecu nie ma dowodów 
i osoba dopuszczająca się tego czy-
nu, pozostaje bezkarna. Nic bardziej 
mylnego. – Straż Miejska może prze-
prowadzić kontrolę na terenie pose-
sji. Kontrola ta może się odbyć w go-
dzinach od 6 rano do 22 na terenie 
posesji prywatnych oraz przez całą 
dobę na terenie przedsiębiorstw  
– tłumaczy Henryk Szydłowski, kie-
rownik referatu dzielnicowych rudz-
kiej Straży Miejskiej. – Podczas 
kontroli pobierane są np. próbki po-
piołu, dokonywane są też oględziny 
kotłowni, pieca i materiału przezna-
czonego do spalenia. Przypominam, 
że także drewno może być odpadem, 
a nie materiałem przeznaczonym do 
palenia, jeśli jest to jakiś drewniany 
odpad nasączony jakimkolwiek ma-
teriałem np. lakierem czy farbą – za-
strzega. 

RUDA ŚLĄSKA

Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim pojawił się problem spalania śmieci w piecach, co jest 
niekorzystne dla środowiska i uciążliwe dla sąsiadów. Osoby posiadające w domu piec, często ulegają 
pokusie pozbycia się domowych odpadów właśnie w ten sposób. Taki sposób na likwidację śmieci 
nie pomaga jednak zaoszczędzić na kosztach węgla. Wydajność energetyczna nieposegregowanych 
odpadów jest bowiem niewielka, a może stać się przyczyną kosztownych kłopotów.
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Mimo że na osobę palącą w piecu 
odpadami można nałożyć grzywnę 
w wysokości do 500 zł, to do Straży 
Miejskiej wciąż docierają nowe sygna-
ły o osobach palących śmieci. – Pierw-
szym sygnałem, że ktoś spala odpady, 
jest po prostu zapach. Każdą sprawę 
traktujemy indywidualnie, wysyłamy 
patrol i dokonujemy oględzin zewnętrz-
nych – mówi Henryk Szydłowski.

Przy spalaniu odpadów 
w przydomowych instalacjach 

grzewczych wydzielają się m.in. tlenek 
i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, 

kadm, chlorowodór, cyjanowodór 
i metale ciężkie. Spalanie wilgotnych 

odpadów grozi zatkaniem 
przez mokrą sadzę przewodów 

kominowych, czego skutkiem może 
być cofanie się tlenku węgla.  

To zaś grozi zatruciem.
REKLAMA

W okresie jesiennym możemy za-
obserwować również spalanie na po-
sesjach prywatnych tzw. odpadów zie-
lonych, czyli m.in. traw, gałęzi, czy 
chwastów. Tutaj też sprawę regulują 
przepisy. – Nie ma generalnie w Pol-
sce zakazu palenia ognisk, ale poja-
wia się tutaj kwestia tego, co spalamy. 
Liście i trawy powinny zostać skompo-
stowane lub przekazane do odbioru 

przez firmę wywożącą 
śmieci. Właściciel posesji 
nie musi za to dodatkowo 
płacić, więc nie ma potrze-
by na narażania się ukara-
nie – podkreśla Szydłow-
ski.

Dodajmy, że domowe 
sposoby pozbywania się 
śmieci są także zagroże-
niem. Nie daje to żadnych 
oszczędności w naszym do-
mowy budżecie, a może 

spowodować nieprzyjemne konsekwen-
cje w postaci kary. Jednak przed wszyst-
kim jest szkodliwe dla środowiska. Od-
pady w warunkach domowych palone 

są w stosunkowo niskich temperatu-
rach, przez co do atmosfery wydostają 
się szkodliwe substancje chemiczne. 

Arkadiusz Wieczorek

Niestety nadal wielu mieszkańców pali śmieci w piecach.
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Patrycja Rutkowska
córka Alicji i Darka

ur. 17.08. (3360 g i 54 cm)

Borys Sitek
syn Ewy i Sebastiana

ur. 20.09. (3830 g i 57 cm)

Jan Sychowicz
syn Anny i Tomasza

ur. 20.09. (3000 g i 55 cm)

Nestor Dziedzic
syn Patrycji

ur. 19.09. (3100 g i 53 cm)

Maja Wojdanowska
córka Magdaleny i Jarosława
ur. 27.09. (2620 g i 49 cm)

Kacper Janiszewski
syn Katarzyny i Krzysztofa
ur. 26.09. (3250 g i 53 cm)

Alicja Bujoczek
córka Katarzyny i Marka

ur. 25.09. (3165 g i 54 cm)

Wojciech 
i Przemysław 
Wnuk
synowie 
Katarzyny 
i Marcina
ur. 23.09. 
(2330 g 
i 47 cm, 
2090 g 
i 46 cm)

Julia Morawiec
córka Sylwii i Damiana

ur. 24.09. (4210 g i 59 cm)

Alicja Kołodziejek
córka Joanny i Patrycjusza
ur. 27.08. (2550 g i 51 cm)

Wojciech Stolorz
syn Agnieszki i Krzysztofa

ur. 26.09. (3550 g i 56 cm)

Jakub Saternus
syn Anety i Grzegorza

ur. 26.09. (3580 g i 54 cm)

Hanna Saweczko
córka Darii i Mariusza

ur. 23.09. (3870 g i 55 cm)

Filip Hońca
syn Ewy i Rafała

ur. 24.09. (3450 g i 55 cm)

Alan Walczuch
syn Aleksandry i Roberta

ur. 27.09. (3100 g i 54 cm)

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

Aproduction
Agnieszka Rolnik

pierwsza sesja Twojego malucha

tel. 798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik

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. Piotra Niedurnego 
50d, stanowiącego własność 

Miasta Ruda Śląska, który 
przydzielony zostanie w trybie 

bezprzetargowym na podstawie 
umowy najmu zawartej na okres 
3 lat na rzecz dotychczasowego 

użytkownika.
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25 października możemy wspólnie zrobić 
coś dla naszej ojczyzny, tej dużej i małej. 
Nie obiecujemy gruszek na wierzbie, ale 
wskazujemy strategiczne kierunki zmian. 

Próbują nas atakować, bagatelizować 
i wyśmiewać, ale to my jesteśmy 

najbardziej autentyczną od czasów 
narodzin Solidarności, bo wychodzącą 

wprost ze społeczeństwa, siłą polityczną. 
Bardzo proszę o głos 

– KWW Kukiz’15 pozycja nr 9 

Chcemy dotrzymać słowa, nie tylko obiecywać
WYWIAD

Krzysztof TOBOŁA urodził się w Świętochłowicach w 1968 roku. Od czwartego roku życia jest mieszkańcem Rudy Śląskiej. 
Z wykształcenia jest politologiem oraz technikiem w zawodzie naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. 

Od wielu lat jest właścicielem warsztatu samochodowego. Ma żonę Grażynę oraz troje dzieci. O powodach startu 
w wyborach parlamentarnych rozmawiamy z rudzkim przedsiębiorcą Krzysztofem Tobołą. 

AW: – Próbował Pan już startu 
w wyborach samorządowych. Tym razem 
z ramienia KWW Kukiz’15 postanowił 
Pan ubiegać się o mandat poselski… 

Krzysztof TOBOŁA: – Sprawy poli-
tyczne zawsze były dla mnie interesujące. 
Najważniejsze są dla mnie sprawy Śląska. 
Chciałbym, żeby nasz region rozwijał się 

pod względem gospodarczym i społecznym. 
Denerwuje mnie, że o Śląsku mówi się 
wyłącznie w sytuacji, kiedy dochodzi do 

dużych protestów w górnictwie. Na co dzień o Śląsku się nie 
mówi i nie pamięta. 

AW: – Co jest więc najważniejszym punktem Pana 
programu?

Krzysztof TOBOŁA: – Nasz region ma bardzo dobre 
położenie, jeśli chodzi o połączenia drogowe z innymi 
częściami kraju. Trzeba to wykorzystać i zadbać o to, żeby 
powstały tu nowe, duże zakłady pracy. Będę oczywiście 
walczył o utrzymanie miejsc pracy w górnictwie, ale 
równocześnie trzeba myśleć już o przyszłości i rozwijać 
w naszym regionie działalność produkcyjną. 

Moim zdaniem poseł musi reprezentować swoich 
wyborców. W Warszawie trzeba być przede 
wszystkim przedstawicielem swojego lokalnego 

środowiska, ale najważniejsze problemy 
naszego regionu powinny być załatwiane 
tutaj, a nie w stolicy. Ważnym punktem 
mojego programu jest także zadbanie 
o to, żeby większa część wypracowanych 
tutaj dochodów zostawała w regionie 
i była przeznaczona na jego rozwój. 
Kolejnym ważnym aspektem jest rozwój 
szkolnictwa zawodowego, które 
w ostatnich latach zostało zaniedbane. 
Od ponad 20 lat szkolę w moim zakładzie 

uczniów. Wiem że młody człowiek z zawodem ma po prostu 
łatwiejszy start i to zwiększa jego szanse na rynku pracy. 

AW: – Dlaczego postanowił pan wesprzeć szeregi 
KWW Kukiz’15?

Krzysztof TOBOŁA: – Uważam, że KWW Kukiz’15 to nowa 
szansa i nowa jakość na scenie politycznej. PO i PiS to dwa bardzo 
skonfl iktowane obozy polityczne, co powoduje, że sprawy nie idą 
w dobrym kierunku. Politycy skupili się na kłótniach, a nie na pracy 
dla dobra kraju. Taka odnowa i przebudowanie sceny politycznej są 
konieczne. Nasze główne punkty strategii to przywrócenie 
obywatelom kontroli nad państwem oraz ich fi nansami, a także 
przywrócenie obywatelom bezpieczeństwa wewnętrznego 
i zewnętrznego. Ważne jest też to, że my nie obiecujemy 
– my zamierzamy słowa dotrzymać.   AW 
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Strażnicy świętowali
W sali sesyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska swoje 

święto obchodziła Straż Miejska. Doroczne spotkanie 
było okazją do wręczenia nagród strażnikom wyróż-
niającym się w służbie oraz do przyznania awansów. 
Podziękowano także osobom i instytucjom współpra-
cującym z rudzką formacją.     

–  W ubiegłym roku rozpoczęliśmy tradycję odzna-
czania osób, z którymi współpracujemy. Wybranym 
wręczyliśmy statuetki „Honorowy strażnik miasta”. 
Druga nagroda, czyli „Przyjaciel Straży Miejskiej” 
trafiła do tych, dzięki którym możemy skutecznie dzia-
łać – mówi Krzysztof Piekarz, komendant rudzkiej 
Straży Miejskiej. 

Straż Miejska w Rudzie Śląskiej powstała w 1991 
roku. Od tego czasu liczba zadań, które leżą w kompe-
tencji strażników, wciąż rośnie. – Jedna z naszych 
ostatnich akcji to znakowanie rowerów. Tylko pierw-
szego dnia wzięło w niej udział 50 osób. Nie jesteśmy 
tylko od wręczania mandatów. Wbrew obiegowej opi-

nii, mandaty z fotoradarów, które nałożyliśmy w Rudzie 
Śląskiej,  to zaledwie kilka procent w stosunku do 
wszystkich nałożonych kar – podkreśla Krzysztof Pie-
karz.  AW

Strażnicy miejscy obchodzili swoje święto.

BIELSZOWICE

Nasi złoci rzemieślnicy

Rudzki Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości został 
odznaczony „Złotą odznaką honorową” za zasługi dla 
województwa śląskiego. Równocześnie, podczas 
piątkowej (2.10.) gali w Domu Kultury Bielszowice, 
do rąk Grzegorza Skudlika, starszego rudzkiego ce-

chu trafiła odznaka „Kamrata rudzkiego”. – Odznaka 
jest dowodem na to, że nasza praca jest widoczna  
w skali całego województwa i na rzemieślniczej ma-
pie zajmujemy godne miejsce, także w szkolnictwie 
zawodowym. Mamy naszych przedstawicieli w komi-
sjach egzaminacyjnych różnych branż – mówił Grze-
gorz Skudlik. 

„Złota odznaka” i tytuł „Kamrata rudzkiego” nie by-
ły jednak jedynymi nagrodami przyznanymi podczas 
piątkowej gali. Około 30 osób, wieloletnich pracowni-
ków z 16 zakładów rzemieślniczych z Rudy Śląskiej 
zostało uhonorowanych za krzewienie zamiłowania do 
swojej sztuki zawodowej. – Mamy nadzieję, że przygo-
towana strategia rozwoju szkolnictwa zawodowego 
w naszym mieście, jeszcze bardziej umocni pozycję rze-
mieślnictwa w Rudzie Śląskiej – podkreślała podczas 
gali prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Dodajmy, że w naszym mieście działa ok. 90 zakła-
dów rzemieślniczych. JO

 Rudzki cech otrzymał złotą odznakę.

BYKOWINA

Wspólnie dla dzielnicy
Mieszkańcy Starej Bykowiny spotkali się w sobotę 

(3.10.) na festynie zorganizowanym przez stowarzy-
szenie Pro Ethica. Na terenie starego basenu nie brako-
wało atrakcji dla najmłodszych. Swoich sił spróbować 
można było m.in. w konkursach plastycznych, robieniu 
baniek, rzutach do celu i biegach z przeszkodami. – Im-
preza była częścią cyklu organizowanego przez nasze 
stowarzyszenie w ramach projektu „Niechaj zalśni By-
kowina w barwie malin”. Ideą tego projektu jest zakła-
danie ogrodów społecznych. Sobotnie spotkanie miało 
cel integracyjny, ale najważniejszym punktem było 
wspólne sadzenie rabatki – mówiła Anna Nawrot, zało-
życielka stowarzyszenia Pro Ethica.

Projekt ma przekonać mieszkańców Bykowiny, że 
zamiast narzekać na „nieposprzątane, niezagospodaro-
wane, nieodśnieżone”, można się zintegrować, zadbać 
o okolicę przy współpracy z samorządem i zarządcami 
budynków, którzy mają wiele dobrej woli i możliwości.  
Kolejna okazja do wspólnego tworzenia ogrodu  

GODULA

Dyskutowali 
o budownictwie

Spotkaniu towarzyszyła debata nt. budownictwa.

W Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło 
się kolejne śniadanie biznesowe, którego założeniem 
jest nawiązanie kontaktów różnych środowisk bizneso-
wo-społecznych.  Wiodącym tematem spotkania było 
budownictwo mieszkaniowe. Mówiono m.in. o bonifi-
katach przy budowie domku jednorodzinnego w Ru-
dzie Śląskiej.  

– Program jest elementem szerokiego wsparcia, ja-
kiego udzielamy budownictwu mieszkaniowemu. Wy-
chodzimy naprzeciw osobom, które marzą o wybudo-
waniu własnego domu – podkreślał podczas spotkania 
Michał Pierończyk, zastępca prezydent miasta.  

Do tej pory w ramach programu oddano w użytko-
wanie wieczyste 9 działek z 54 przewidzianych w tym 
roku. Realizowany program zakłada, że każdy, kto 
w tym celu kupi działkę w wieczyste użytkowanie, bę-
dzie mógł ją po pięciu latach nabyć z 75-procentową 
bonifikatą po spełnieniu określonych wymagań, w tym 
m.in. prawa użytkowania wieczystego od co najmniej 5 
lat, a także wybudowanie budynku, zgłoszenie go do 
użytkowania i do opodatkowania oraz zamieszkanie 
w nim w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy. AW

BYKOWINA

Z wizytą  
u działkowców
W sobotę (3.10.) w świetlicy Rodzinnych Ogro-

dów Działkowych „Sielanka” w Bykowinie odbyły 
się doroczne Dni Działkowca. Podczas uroczystości 
spotkali się przedstawiciele ogrodów działkowych  
z Rudy Śląskiej i Świętochłowic. Nie zabrakło ży-
czeń i gratulacji od zaproszonych gości. – Władze 
samorządowe Rudy Śląskiej zawsze będą wspierać 
działalność Rodzinnych Ogrodów Działkowych – za-
pewniał podczas spotkania Krzysztof Mejer, zastępca 
prezydent miasta.

W zarządzie rudzkiej delegatury Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych jest 36 ogrodów. 26 z nich 
znajduje się w Rudzie Śląskiej, pozostałe 10 leży na 
terenie Świętochłowic. W sumie to ponad 5.5 tysiąca 
działek. – Chętnych do prowadzenia ogródków nie 
brakuje, jedyne co nas ogranicza to ich liczba. Póki 
co każda wolna działka natychmiast znajduje nowego 
właściciela – mówił Józef Nawój, kierownik delega-
tury rejonowej ROD w Rudzie Śląskiej. – Każdego 
roku na koniec sezonu podsumowujemy to co udało 
nam się zrobić przez cały sezon, wręczamy dyplomy 
i puchary dla najlepszych ogrodów. Spotkanie to też 
okazja do wzajemnej wymiany doświadczeń – doda-
wał. AW

NOWY�BYTOM

Nie daj się
cukrzycy!

Przez ostatnie lata coraz więcej osób zapada na cu-
krzycę. Na szczęście rośnie także społeczna świado-
mość odnośnie tej choroby. Dzieje się to m.in. dzięki 
Śląskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków w Rudzie Ślą-
skiej, które po raz kolejny organizuje Dzień Zwalcza-
nia Cukrzycy dla wszystkich mieszkańców naszego 
miasta.

Wydarzenie to odbędzie się 13 października  
(wtorek) w Miejskim Centrum Kultury w Nowym By-
tomiu. – Będzie można wysłuchać wykładów znanych 
i zaufanych lekarzy oraz przebadać się bezpłatnie  
– zachęca Krystyna Cebularz, prezes Śląskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków w Rudzie Śląskiej. – Zaprasza-
my wszystkich chętnych na nasze spotkanie.

W godzinach od 10 do 14 w ramach Dnia Zwalcza-
nia Cukrzycy będzie można skorzystać m.in. z pomia-
rów glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego oraz tlenku 
węgla w wydychanym powietrzu. Zaplanowano także 
promocję zdrowej żywności oraz możliwość skorzysta-
nia z analizy składu masy ciała. Ponadto zainteresowa-
ni uczestnicy będą mogli skorzystać z porad dotyczą-
cych stopy cukrzycowej oraz zapoznać się z produkta-
mi farmaceutycznymi. JO

RUDA�ŚLĄSKA

Sukces 
rudzianina

Judycki znalazł się w gronie laureatów.

Kolejna nagroda trafiła w ręce rudzkiego artysty 
Marka Wacława Judyckiego. Tym razem prace naszego 
heraldyka dostrzeżone zostały podczas  VI Konkursu 
Sztuki Ludowej organizowanego przez Muzeum Czę-
stochowskie, odbywającego się w tym roku pod hasłem  
„ Z tradycji wzięte, na nowo wycięte”. 

– Korzystając z elementów ludowych, przygotowa-
łem pięć prac-wycinanek. Jest to seria człekoptaków, 
poprzez które chciałem pokazać ludzkie cechy – zarów-
no pozytywne jak i te negatywne – mówi Marek Judyc-
ki, autor prac.

Marka Judyckiego inspirują bowiem przede wszyst-
kim przeżycia dnia codziennego oraz artystyczne  
– spektakle, czy koncerty. Ulubione motywy autora to 
fauna, flora i symbole ludowe. Na tworzenie wycina-
nek rudzki artysta poświęca nawet pięć godzin dzien-
nie. 

W Konkursie Sztuki Ludowej rudzki artysta brał 
udział po raz pierwszy, ale nagród na swoim koncie ma 
sporo. W 2004 roku został wyróżniony w Konkursie 
Plastyki Nieprofesjonalnej za grafikę oraz zdobył III 
nagrodę w Konkursie Twórców Intuicyjnych im. Juliu-
sza Marcisza w Nakle Śląskim. Kilka prac Marka Ju-
dyckiego można też znaleźć w Muzeum Miejskim 
w Rudzie Śląskiej.   AW

NOWY�BYTOM
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Na rabatce sadzono kwiaty, maliny i poziomki.
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w dzielnicy już dziś o godzinie 16. Tym razem organi-
zatorzy akcji chcą stworzyć ogród dla dzieciaków 
z Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie.  AW
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Piekarok 
ul. Bujoczka 24, 41-700 Ruda Śląska
8 października 2015, godz. 18.00
POWITANIE JESIENI PRZY PIEKAROKU
Wstęp wolny
Powitanie jesieni przy piekaroku, połączone 
z fi nałem konkursu plastycznego „Śląski paryzol”. 
Impreza plenerowa: piekarok przy ul. Bujoczka 24 
w Rudzie. W razie niepogody impreza odbędzie 
się w muzeum.
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka 
Bisty, ul. Piotra Niedurnego 69, 
41-709 Ruda Śląska
10 października 2015, godz. 16.00
KLIMAKTERIUM… I JUŻ
Spektakl w wykonaniu artystów
Teatru Capitol z Warszawy. 
Reż. Cezary Domagała
Bilety w cenie: 80 zł i 50 zł
Bohaterkami musicalu są cztery kobiety w wieku 
„menopauzalnym”. Wszystkie mają problemy, 

więcej na
www.rudaslaska.pl

z którymi muszą się uporać. Autorzy spektaklu 
pragną pokazać, że klimakterium jest wpisane 
w życie kobiety – mają je bohaterki występujące 
na scenie, ale także kobiety siedzące na widowni 
– miały, mają albo będą je miały. Sztuka ilustruje 
w sposób zrozumiały, przystępny i humorystyczny, 
jak rożnymi sposobami można sobie z tym radzić. 
Jedne bohaterki chcą się poddać zastępczej 
terapii hormonalnej, inne boją się jej i wybierają 
ziołolecznictwo, jeszcze inne idą w kierunku 
jogi lub ćwiczeń gimnastycznych. Widowisko 
ma pokazywać owe różne zachowania, zawsze 
jednak w sposób humorystyczny – tym bardziej, 
że sam humor jest doskonałym lekarstwem 
(bez skutków ubocznych). Śmiejąc się łatwiej 
znosimy przeciwności losu. Obsada (zamiennie): 
PAMELA: Elżbieta Jodłowska, Małgorzata Duda, 
Elżbieta Okupska, MALINA: Elżbieta Jarosik, Ewa 
Śnieżanka, Jolanta Chełmicka, KRYCHA: Ewa 
Złotowska, Małgorzata Gadecka, Ewa Cichocka, 
Małgorzata Duda, Joanna Jeżewska, Marzena 

Kipiel-Sztuka, ZOSIA: Grażyna Zielińska, Ludmiła 
Warzecha, Małgorzata Gadecka.
Młodzieżowy Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej, ul. Janasa 28, 
41-700 Ruda Śląska
15 października 2015, godz. 11.00
WYSTAWA: KONKURS PLASTYCZNY 
„WODO, NASZA WODO”
Wstęp wolny
Wystawa prac konkursu plastycznego dla dzieci 
przedszkolnych „Wodo, nasza wodo”. Termin 
nadsyłania prac upłynął 5 października 2015 r.
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, 
ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska
16 października 2015, godz. 18.00

„DOBRY WIECZÓR BIELSZOWICE” 
Program autorski Grzegorza Poloczka
Bilety w cenie: 30 zł
Dom Kultury rozpoczyna nowy cykliczny program 
kabaretowo-muzyczny, w którym prowadzący 
Grzegorz Poloczek zaprasza Gościa. Gościem 
pierwszego spotkania będzie Tomasz Stockinger, 
znany polski aktor fi lmowy i teatralny.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska 
23 października 2015, godz. 19.00
Koncert zespołu „Mały Śląsk”
Bilety w cenie: 20 zł
Koncert Grupy Reprezentacyjnej. W trakcie 60 
minutowego programu można zobaczyć między 

innymi tańce narodowe takie jak: krakowiak, 
kujawiak z oberkiem, polonez z mazurem oraz 
tańce z regionów.
Muzeum Miejskie im. M. Chroboka
ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska
23 października 2015, godz. 17.30
OTWARCIE WYSTAWY VI KONKURSU 
SZTUKI INTUICYJNEJ
Wstęp wolny
Otwarcie wystawy pokonkursowej VI Konkursu 
Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza, 
organizowanego przez Stowarzyszenie „Barwy 
Śląska” i Kolekcję „Barwy Śląska” w Rudzie Śl., 
we współpracy z Muzeum Miejskim 
im. M. Chroboka i Urzędem Miasta w Rudzie 
Śląskiej. Podczas wernisażu nastąpi ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród laureatom.

www.rudaslaska.pl
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Facet po czterdziestce pokochał Śląsk

– Pamiętasz swoje muzyczne początki?
– Zacząłem w 1997 roku od piosenek 

szlagierowych. Jednak w tamtym czasie 
nie było gdzie promować swojej twórczo-
ści. Nagrana wówczas płyta przeszła bez 
echa. Ja zająłem się pracą w telewizji na 
stanowisku prezentera. Później przyszła 
choroba, która w bardzo krótkim czasie 
całkowicie wyłączyła mnie z życia. Prze-
stały interesować mnie moje pasje, przesta-
łem grać na pianinie, po prostu leżałem. 
Zebrałem się jednak w sobie, chciałem 
uczestniczyć w życiu mojego dorastające-
go syna, chciałem żyć. W Internecie znala-
złem przypadkiem teledysk do śląskiej 
piosenki, powiedziałem do żony – zobacz, 
w tym wieku można śpiewać. Zawziąłem 
się, udało mi się nawiązać kontakt z Justy-
ną Adamczak, znaną z duetu Justyna i Piotr. 
Udało nam się zaprzyjaźnić i dzięki temu 
powstały moje piosenki. 

– Piosenka „Facet po czterdziestce” to 
nie jedyna nowa piosenka, którą promu-
jesz na Śląsku. Ponadto występujesz te-
raz pod własnym nazwiskiem. 

– Wcześniejsze projektu muzyczne opa-
trzone były pseudonimem Roni. Teraz jed-

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Artysta z Gdańska udowadnia, że po czterdziestce można wystartować 
na nowo. Z nowymi pomysłami i nową płytą Paweł Siluk Steiner wkracza 
na śląski rynek muzyczny. Z tej okazji rozmawiamy z nim w ramach cyklu 
„Wiadomości Rudzkie grają po śląsku”.
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Wygraj płytę
Pawła Siluka Steiner!

Wyślij SMS-a o treści:  
wiad.plyta40 + imię i nazwisko 

na numer 71100 (koszt  
SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 

1,23 zł brutto). Na SMS-y cze-
kamy 7.10.2015 od godz. 10.00 
do 12.10.2015 do godz. 12.00.

SKLEP INTERNETOWY I SPRZEDAŻ PŁYT  
W SIEDZIBIE WIADOMOŚCI RUDZKICH

TYLKO U NAS KUPISZ 
PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI

Już dostępne pod adresem: 
www.wiadomoscirudzkie.pl

nak postanowiłem występować pod wła-
snym nazwiskiem. Jednak nie byłbym sobą 
gdybym czegoś nie zmienił. Wydawało mi 
się, że Siluk to takie trudne niefonetyczne 
nazwisko, które często jest przekręcane, 
dlatego postanowiłem dołożyć drugi człon 
Steiner. 

– Przyjechałeś na Śląsk promować no-
wą płytę, którą kupić można także w na-
szej redakcji. Poznałeś już śląską pu-
bliczność?

– Jestem zaskoczony tym, jak szybko 
stałem się popularny. To zasługa mojego 
wydawcy, Marcina Skalskiego, który po-
mógł mi zaistnieć na tym rynku. Z gwarą 
śląską nie miałem do czynienia, ale muszę 
się pochwalić, bo zaraz po przyjeździe do 
Katowic, na stacji benzynowej pani z ob-
sługi powitała mnie słowami: „Witom cho-
pa po czterdziestce”. Na pierwszym kon-
cercie, który miałem okazję tu zagrać, by-
łem bardzo zaskoczony miłym przyjęciem 
przez publiczność. Najchętniej już dziś zo-
stałbym na Śląsku na stałe. 

– Z Gdańska to jednak spory kawałek 
drogi... Często zamierzasz odwiedzać 
swoją publiczność?

– Myślę, że ta odległość jest coraz 
mniejsza. Z Gdańska do Katowic to zaled-
wie 5,5 godziny drogi, dlatego zamierzam 
być tu tak często jak tylko będzie trzeba. 
Nagrałem płytę dla publiczności i chcę się 
teraz muzyką cieszyć. Muzyka pozwoliła 
mi wrócić do aktywnego życia, dzięki temu 
mogę spełniać swoje muzyczne marzenia, 
a przede wszystkim uczestniczyć w życiu 
mojego syna i żony nie tylko z pozycji le-
żącej. 

Arkadiusz Wieczorek 
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 W najbliższy czwartek, 8 paździer-
nika od godz. 18.00 przy jedynym 
czynnym w regionie zabytkowym pie-
cu chlebowym, tzw. piekaroku (ul. Bu-
joczka 24, dzielnica Ruda) będzie moż-
na podziwiać prace laureatów konkursu 
na „Najpiękniejszy śląski paryzol”, 
który został zorganizowany przez Mu-
zeum Miejskie w Rudzie Śląskiej. – Na 
konkurs wpłynęło 45 prac, przepięk-
nych, różnorodnych  parasoli. Tak jak 
w poprzedniej edycji bardzo ucieszyła 
nas pomysłowość autorów i przede 
wszystkim regionalne akcenty w pra-
cach – mówi Ewelina Pieczka, etnolog 
i kustosz w rudzkim muzeum. Jak zwy-
kle będzie okazja do degustacji chleba, 
wypiekanego na naturalnym zakwasie, 
w tradycyjnym piekaroku opalanym 
drewnem. Najmłodsi będą mogli też na 
miejscu przyozdobić kartonowy para-
sol według własnego pomysłu. Podsu-
mowaniem imprezy i tegorocznego se-
zonu przy piekaroku będzie ognisko 
przygotowane przez Hufi ec ZHP Ruda 
Śląska, połączone z pieczeniem kiełba-
sek ufundowanych przez Zakłady Mię-
sne „Kuś”. 

Kilka razy w roku rudzki magistrat 
wraz z piekarnią „Jakubiec” – opieku-
nem  piekaroka  – organizuje spotka-
nia, na których można częstować się 

świeżo wypieczonym chlebem trady-
cyjną metodą. – W ubiegłym roku świę-
towaliśmy ostatki przy piekaroku, ba-
wiliśmy się na pikniku z bajlagą  i że-
gnaliśmy lato – mówi Krzysztof Pie-
cha, naczelnik Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Promocji Miasta Urzędu 
Miasta. – W marcu tego roku witaliśmy 
wiosnę, organizowaliśmy  letni piknik, 

a sezon kończymy powitaniem jesieni 
– zachęca do udziału w imprezie 
Krzysztof Piecha.  Piekarok przy ul. 
Bujoczka powstał około 1900 roku. 
Chleb wypiekano w nim do lat 50. 
ubiegłego wieku. Składa się z przed-
sionka i pieca. Swego czasu został za-
gospodarowany na pomieszczenie dla 
królików. By obiekt doprowadzić do 

stanu pierwotnego, trzeba było roze-
brać i odtworzyć na nowo część, w któ-
rej znajdował się piec. Wymieniono 
również dach i niektóre elementy ele-
wacji. Piekaroki były nieodłącznym 
elementem XIX-wiecznych familoków. 
Z czasem ulegały zniszczeniu lub wy-
korzystywano je do innych celów niż 
piekarnicze. IM

Ostatni raz w tym roku będzie można skosztować chleba z rudzkiego piekaroka. 8 października br. (czwartek) przy zabytko-
wym piecu chlebowym w Rudzie Śląskiej-Rudzie zostanie zorganizowanie powitanie jesieni. Będzie ono połączone z roz-
strzygnięciem konkursu na najpiękniejszy rudzki „paryzol”. Impreza zakończy się ogniskiem. 

Zakończenie sezonu przy piekaroku

8 października rudziania powitają jesień przy piekaroku.

Zaplanowane na 10 października 
br. (sobota) warsztaty „motywa-
TOR” odbywać się będą w godzi-
nach od 10.00 do 16.00. Zajęcia roz-
poczną się od rozgrzewki, następnie 
dzieci zapoznają się z jazdą na 
pumptracku. Przed nimi wspólny 
trening, czyli nauka „pompowania”, 
rozciągnięcie partii mięśniowych po 
treningu oraz indywidualne konsul-
tacje. – Instrukcja zabawy na pump-
tracku jest dziecinnie prosta i bez-
pieczna: należy balansować ciałem 
na rowerze, łapać „hopki” i jeździć 
bez pedałowania. Jazda po torze po-
lega na wykonywaniu intuicyjnych  
i skoordynowanych ruchów „góra 
– dół” – tłumaczy Maciej Kucbora 
z fi rmy Veloprojekt. – Do udziału 
w warsztatach zapraszamy wszystkie 
dzieci, które boją się korzystać z to-
ru. W ramach „motywaTORa” na-
uczymy każdego podstaw bezpiecz-

nego poruszania się po pumptracku 
– zachęca.

Uczestnicy warsztatów proszeni są 
o przybycie z rodzicem lub opieku-
nem prawnym. Niezbędna jest także 
pisemna zgoda na udział w warszta-
tach. Do dyspozycji najmłodszych 
uczestników (2-5 lat) będą dwa ro-
wery testowe oraz kaski. Starsze 
dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach 
na własnym sprzęcie. Co istotne, nie-
zbędnym elementem uczestnictwa 
w warsztatach jest kask! Udział 
w warsztatach jest bezpłatny.

Rudzki tor rowerowy znajduje się 
przy ul. Sportowców w Bielszowi-
cach. W bezpośrednim jego sąsiedz-
twie zlokalizowane są działające od 
ubieglego roku: nowoczesny plac za-
baw oraz siłownia napowietrzna. 10 
października wykorzystany zostanie 
również potencjał tej ostatniej atrak-
cji. – W czasie gdy dzieci będą szaleć 

na pumptracku, dorosłych zaprasza-
my do ćwiczeń pod chmurką, które 
poprowadzi instruktor „Studia Ener-
gia” – informuje Krzysztof Piecha, 
naczelnik Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Promocji Miasta.

Przypomnijmy, że długość znajdu-
jącego się w Parku Strzelnica toru 
wynosi 125 m (powierzchnia całko-
wita obiektu 520 m2). Obiekt składa 
się z ziemnych garbów oraz profi lo-
wanych ramp łukowych. Ma układ 
zamknięty, złożony z odcinków pro-
stych i zakrętów. Elementami wy-
kończeniowymi są miejsca zjazdu 
i wyjazdu. Nie brak także oznakowań 
poziomych wyraźnie określających 
krawędzie zakrętów. Dopełnieniem 
budowy obiektu było wyposażenie 
go m.in. w ławkę, stojak rowerowy 
oraz regulamin użytkowania. Koszt 
inwestycji wyniósł około 120 tys. zł. 

DR

Mariusz Jarek – wielokrotny mistrz Polski w jeździe ekstremalnej na rowerze będzie uczył rudzian jak jeździć na pump-
tracku. 10 października br. w Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej zostaną zorganizowane specjalne warsztaty pod hasłem 
„motywaTOR”. Ich uczestnicy nauczą się, jak prawidłowo korzystać z nowego rowerowego placu zabaw. Dodatkową atrakcją 
będą zajęcia na siłowni „pod chmurką” prowadzone pod okiem profesjonalnego trenera ze „Studia Energia”.  

Warsztaty na dwóch kółkach

HARMONOGRAM 
SPOTKAŃ 

JESIEŃ – 2015

7 października, 
godz. 17.00 

– Wirek i Czarny Las 
– SP 8, ul. Główna 1.

* * *
14 października, 

godz. 17.00 
– Halemba – Gimnazjum nr 8, 

ul. ks. Lexa 14.
* * *

19 października, 
godz. 17.00 

– Godula i Orzegów 
– SP nr 36, ul. Bytomska 45. 

* * *
21 października, 

godz. 17.00  
– Bielszowice 

– Dom Kultury, ul. Kokota 169.
* * *

27 października, 
godz. 17.00 

– Ruda – MDK, ul. Janasa 28.  
* * *

28 października, 
godz. 17.00 

– Nowy Bytom i Chebzie 
– MCK, ul. Niedurnego 69.

W najbliższą sobotę w Parku Strzelnica zostaną zorganizowane 
bezpłatne warsztaty rowerowe  oraz instruktaż 

korzystania z siłowni napowietrznej.
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– Miejsca, które już się zmieniły zgodnie 
z pomysłami mieszkańców, są chyba naj-
lepszą zachętą dla tych, którzy do tej pory 
nie angażowali się w inicjatywę budżetu 
obywatelskiego, czy to jako wnioskodawcy, 
czy głosujący – podkreśla prezydent Gra-
żyna Dziedzic. – Liczba oddanych głosów 
w kolejnych edycjach naszego budżetu 
obywatelskiego rośnie i mam nadzieję, że 
ten trend się utrzyma – dodaje.

W tegorocznym głosowaniu najwięcej, 
bo ponad 1300 głosów, otrzymał projekt 
zagospodarowania brzegu stawu Kokotek. 
Projekt w założeniu ich wnioskodawców 
polegać ma na budowie dwóch pomostów 
przystosowanych dla niepełnosprawnych 
wędkarzy oraz umożliwiających korzysta-
nie ze sprzętu pływającego. Ponadto w ra-
mach inwestycji powstanie betonowa po-
chylnia, która umożliwi bezpieczne wodo-
wanie sprzętu pływającego. Drugim z za-
dań, które otrzymało najwięcej głosów 
(blisko 1300), była rozbudowa parku ak-
tywności Stara Bykowina o boisko do piłki 
nożnej. W miejscu inwestycji, która zreali-
zowana została w ramach pierwszego bu-
dżetu obywatelskiego w 2013 r., powstanie 
boisko ze sztucznej nawierzchni wraz za-
pleczem. 

– Obydwa zadania mają charakter ogól-
nomiejski. Na ich realizację w budżecie 
obywatelskim zarezerwowana została kwo-
ta 1 mln zł. Jednakże z uwagi na to, że sza-
cunkowy koszt ich realizacji po przeprowa-
dzonej weryfi kacji określony został na kwo-
tę 850 tys. zł., niewykorzystane w ten spo-
sób środki przeznaczone zostaną na możli-
we do zrealizowania zadanie, które uzyska-
ło najwięcej głosów, a nie zakwalifi kowało 
się do puli zadań lokalnych – wyjaśnia 
Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta. 

Po przeliczeniu głosów okazało się, że 
jest to projekt przebudowy i adaptacji po-
mieszczeń na Centrum Rozwoju Rodziny 
w dzielnicy Halemba, na który głosowało 
656 mieszkańców.

Jeśli chodzi o pozostałe zadania lokalne, 
na które łącznie przeznaczonych zostanie 
1,65 mln zł, to zgodnie z wolą mieszkań-
ców zrealizowanych zostanie łącznie 12 
zadań – po jednym w każdej dzielnicy, za 
wyjątkiem Halemby, gdzie oprócz zadania 
dotyczącego Centrum Rozwoju Rodziny 
wybrukowany zostanie parking przy cmen-
tarzu w Kłodnicy. – Wybrane przez miesz-
kańców projekty mają różnorodny charak-
ter. Niewątpliwie mieszkańcy, podobnie jak 

Rekordowa liczba mieszkańców Rudy Śląskiej wzięła udział w głosowaniu 
na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok. 
Ponad 6 tysięcy osób dokonało wyboru 14 zadań, które będą realizowane 
w przyszłym roku. Wśród zwycięskich przedsięwzięć dominują inwestycje 
o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Na ich realizację miasto przezna-
czy  2,6 mln zł.

Rekordowe 
głosowanie

Wykaz zadań ogólnomiejskich wybranych przez mieszkańców
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 roku

Nazwa zadania i lokalizacja Dzielnica
Szacunkowy 

koszt realizacji 
po weryfi kacji

Liczba 
głosów

Zagospodarowanie brzegu stawu Kokotek, 
z przygotowaniem infrastruktury dla osób 

niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających 
ze sprzętu pływającego. Ścieżka edukacyjna

Ruda 300 000,00 1 346

Rozbudowa Parku Aktywności „Basen-Stara 
Bykowina” o boisko do piłki nożnej Bykowina 550 000,00 1 280

Wykaz zadań lokalnych wybranych przez mieszkańców 
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 roku

Nazwa zadania i lokalizacja Dzielnica
Szacunkowy 

koszt realizacji 
po weryfi kacji

Liczba 
głosów

Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu 
Bykowina – etap II 

(rejon ulicy Gwareckiej i Górnośląskiej)
Bykowina 150 000,00 734

Ułożenie kostki brukowej na parkingu przy 
cmentarzu w Kłodnicy 

(skrzyżowanie ulic Traugutt a i Zacisze)
Halemba 145 000,00 702

Rewitalizacja Parku Gorgol
przy ul. Wolności w Rudzie Śląskiej 1 Ruda 150 000,00 666

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

młodzież, seniorzy) oraz działań profi laktycznych 
wśród osób wykluczonych społecznie 

(ul. Wyzwolenia)

Wirek 150 000,00 603

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

łącznie z wymianą ławek i oświetlenia

Bielszowice 150 000,00 371

Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP18 
oraz ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach Kochłowice 150 000,00 351

Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej Czarny Las 123 764,00 295

Modernizacja (remont) sali gimnastycznej
(Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Bytomska 8) Orzegów 150 000,00 256

Remont i modernizacja hali zapaśniczej w Rudzie 
Śląskiej przy ulicy Markowej 20 a Nowy Bytom 150 000,00 244

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
przy Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich 

w Rudzie Śląskiej (ul. Bytomska 1)
Godula 120 000,00 177

Budowa strefy aktywności rodzinnej (siłowni 
plenerowej) przy ul. Plac Szkolny w Rudzie 

Śląskiej-Chebziu
Chebzie 150 000,00 94

Niewykorzystane środki

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok niewykorzystane środki zostaną 
zsumowane i przeznaczone na możliwe do zrealizowania zadanie, które uzyskało największą ilość głosów 
w skali Miasta, tj.:

Nazwa zadania i lokalizacja Dzielnica
Szacunkowy 

koszt realizacji 
po weryfi kacji

Liczba 
głosów

Centrum Rozwoju Rodziny – przebudowa 
i adaptacja pomieszczeń (ul. Solidarności 21) Halemba 110 000,00 656

w latach ubiegłych, najchętniej wnioskują, 
a później głosują na inwestycje służące re-
kreacji. Kolejną grupą zadań są te, które 
dotyczą infrastruktury sportowej, drogo-
wej oraz oświatowej – wylicza prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Z ciekawszych inwestycji, które w przy-
szłym roku powstaną w ramach budżetu 
obywatelskiego w dzielnicach wymienić 
należy budowę II etapu strefy aktywności 
w Bykowinie, budowę podobnej strefy 
w dzielnicy Chebzie. Ponadto w dzielnicy 
Ruda zrewitalizowany zostanie Park Gor-
gol, natomiast w Wirku, w pobliżu kościo-
ła św. Andrzeja Boboli, nowego wyglądu 
nabierze znajdujący się tam skwer. Ponad-
to w głosowaniu mieszkańcy zdecydowali 
o remontach sal gimnastycznych przy 
Szkole Podstawowej nr 6 w Orzegowie, 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Czarnym Lesie oraz przy Gimnazjum 
nr 5 w Goduli. Pozostałe zadania lokalne 
wyłonione w głosowaniu to: rozbudowa 
infrastruktury sportowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 18 w Kochłowicach, remont 
i modernizacja hali zapaśniczej w Nowym 
Bytomiu oraz remont chodników przy 
ul. Kokota 170 stanowiących dojście do 
Domu Kultury w Bielszowicach. 

Głosowanie na projekty w ramach bu-
dżetu obywatelskiego na 2016 r. trwało od 
4 do 18 września. Wzięło w nim udział po-
nad 6 tys. osób. Dla porównania w roku 
2014 głosowało ponad 3,6 tys. osób, 
a w 2013 blisko 3,5 tys. osób. W tym 
roku najwięcej głosów – ponad 800 odda-
no w fi lii nr 16 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w dzielnicy Ruda. Natomiast pro-
jekty, które otrzymały największą liczbę 
głosów to: wśród projektów ogólnomiej-
skich – zagospodarowanie brzegu stawu 
Kokotek (1346 głosów), a wśród zadań lo-
kalnych – II etap budowy strefy aktywno-
ści w Bykowinie (734 głosy).

Przypomnijmy, że w 2016 roku na reali-
zację inwestycji w ramach budżetu obywa-
telskiego przeznaczonych zostanie 
2 650 000 zł. Wydzielenie z przyszłorocz-
nego budżetu miasta specjalnej puli do 
dyspozycji mieszkańców to trzecia tego 
typu inicjatywa, która realizowana jest 
w Rudzie Śląskiej. W 2013 roku rudzianie 
decydowali, na co wydać 2 mln zł w roku 
2014, natomiast rok temu wybierali propo-
zycje inwestycji, które realizowane są 
w tym roku. Na ten cel w budżecie miasta 
zarezerwowano niemal 2,4 mln zł. TK
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Polska jako jeden z nielicznych krajów jest najbardziej zalesionym obszarem w Europie. Zajmują one pra-
wie 30% powierzchni całego kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta 
i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Edukacja ekologiczna w lesie
W chwilach wolnych coraz częściej 

spędzamy czas w naszych lasach. Cisza, 
spokój, kontakt z przyrodą pomagają 
nam zrelaksować się i złapać chwilę wy-
tchnienia. Coraz modniejsza staje się tu-
rystyka leśna. Lasy Państwowe wycho-
dząc naprzeciwko oczekiwaniom użyt-
kowników ułatwiają dostęp do swoich 
zasobów. Powstają ścieżki edukacyjne, 
rowerowe oraz do jazdy konnej. W eko-
systemie leśnym zachodzi wiele proce-
sów, mających również wpływ na nas 
ludzi. To nie tylko zielony zakątek, ale 
kopalnia wiedzy ekologicznej, którą 
warto poznać. Dlatego przy nadleśnic-
twach powstaje wiele ciekawych inicja-
tyw w postaci sal edukacyjnych, ścieżek 
dydaktycznych. Las będzie funkcjono-
wał tylko wtedy prawidłowo, kiedy my 
ludzie będziemy o niego dbali i odpo-
wiednio go użytkowali. 

Z jedną z ciekawszych inicjatyw wy-
stąpiło Nadleśnictwo Świerklaniec. 
Program pod nazwą „Rok w lesie” jest 
kontynuacją programu, który rozpoczął 
się w Świerklańcu w roku 2010. Warsz-
taty w ciekawy sposób przybliżają dzie-
ciom i młodzieży tematykę przyrodni-
czo-leśną. Celami wiodącymi programu 
są:

rozwijanie zainteresowań i wiedzy • 
o ekosystemach leśnych w różnych 
porach roku,
kształtowanie świadomości ekolo-• 
gicznej społeczeństwa i właściwego 
stosunku do lasu oraz do czynności 
gospodarczych wykonywanych w le-
sie przez leśników oraz myśliwych,
podnoszenie świadomości społeczeń-• 
stwa w zakresie racjonalnego i odpo-
wiedzialnego korzystania z zasobów 
i funkcji lasu,
budowa zaufania społeczeństwa do • 
przedstawicieli Lasów Państwo-
wych,
promowanie walorów przyrodni-• 
czych, ekologicznych oraz turystycz-
nych na terenie lasów świerklaniec-
kich,
uwrażliwienie społeczeństwa na pro-• 
blemy ekologiczne,
ochrona i zachowanie wartości przy-• 
rodniczych i krajobrazowych,

kształtowanie postaw proekologicz-• 
nych w środowisku lokalnym.

Jak wspominają sami autorzy projek-
tu edukacyjnego, warsztaty cieszą się 
dużym zainteresowaniem wśród lokal-
nych szkół i przedszkoli. W 2014 roku 
w spotkaniu podsumowującym warszta-
ty wzięło udział ponad 350 dzieci i mło-
dzieży. Od 2011 roku dodatkowo organi-
zowany jest konkurs plastyczny dla 
przedszkolaków pn. „Leśna przygoda”.

Z roku na rok zainteresowanie warsz-
tatami wzrasta. Dzieci coraz chętniej 
uczestniczą w tego typu zajęciach. Tak 
naprawdę jest to nauka na „żywym orga-
nizmie”, a nie przekazywanie suchych 
faktów. Dzieci podczas warsztatów mają 
okazję nie tylko znaleźć się w lesie i ob-
serwować przyrodę, ale mają również 
styczność z lupami, atlasami, busolami, 
lornetkami, średnicomierzami, wysoko-
ściomierzami, mapami, itp. Czyli tak 
naprawdę przy pomocy dorosłych, same 
stają się odkrywcami przyrody. Od wrze-
śnia tego roku aż do wakacji przyszłego 
roku pracownicy Nadleśnictwa spróbują 
przybliżyć uczestnikom warsztatów po-
szczególne aspekty pracy leśnika oraz 

zmiany zachodzące w lesie w poszcze-
gólnych porach roku. W maju/czerwcu 
2016 r.zostanie zorganizowane spotka-
nie podsumowujące cały program. Takie 
działania chętnie wspierane są przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. W roku bieżącym Zarząd Fundu-
szu postanowił wesprzeć zajęcia eduka-
cyjne realizowane przez Nadleśnictwo 
Świerklaniec kwotą 16.700,00 zł.

Drugim projektem realizowanym 
przez Nadleśnictwo Świerklaniec przy 
wsparciu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach jest program pod na-
zwą „Ochrona zagrożonych wyginię-
ciem zwierząt w 2015/2016 roku w Nad-
leśnictwie Świerklaniec”. 

Na terenie nadleśnictwa występuje 
wiele rzadkich i chronionych gatunków 
ptaków, płazów oraz gadów, dla których 
należy stworzyć optymalne warunki lę-
gowe i bytowe.

Zgodnie z instrukcją ochrony lasu  
w Nadleśnictwie Świerklaniec, głównym 
czynnikiem zagrażającym rodzimej awi-
faunie, czyli miejscu występowania okre-

ślonego gatunku ptaków – jest zanik bądź 
degradacja naturalnych siedlisk, skutku-
jące niedostatkiem miejsc gniazdowych 
i pokarmu. Tereny leśne nadleśnictwa to 
lasy ochronne znajdujące się w II bądź III 
strefie uszkodzeń przemysłowych. 
W związku z tym nadleśnictwo prowadzi 
przebudowę drzewostanów z pozostawie-
niem drzew biocenotycznych, dziupla-
stych itp. Dodatkowo, aby umożliwić 
utrzymanie licznej populacji chronionych 
ptaków, w lasach są wywieszane nowe 
oraz wyczyszczone stare budki lęgowe. 
W okresie zimowym (od późnej jesieni 
do wczesnej wiosny, kiedy warunki at-
mosferyczne utrudniają zdobycie pokar-
mu) wykładana jest  karma dla ptaków. 
Dla płazów i gadów zakładane są specjal-
ne remizy śródleśne, które spełniają funk-
cję bytową i dodatkowo są miejscem że-
rowania dla ptactwa.

Jednym z gatunków ptaka występują-
cego na obszarze Nadleśnictwa Świer-
klaniec jest sóweczka – niewielki, bo 
zaledwie 17 cm ptak z rodziny puszczy-
kowatych. W Polsce gatunek ten jest ob-
jęty ścisłą ochroną. Szacuje się, że popu-
lacja wynosi ok. 300 – 400 par. Najwięk-
szym zagrożeniem dla tego ptaka jest 
degradacja naturalnych siedlisk – sta-
rych drzewostanów. 

Poprzez realizację zadania zwiększy 
się populacja lokalnie występujących 
chronionych gatunków ptaków, gadów i pła-
zów oraz ssaków z rodziny popielicowa-
tych. Efektem rzeczowym zadania będzie: 
zakup 900 kg karmy, czyszczenie 1 416 
szt. budek lęgowych, zakup i wywiesze-
nie 220 szt. budek lęgowych, wykonanie 
3 remiz śródleśnych, wykonanie 3 szt. 
pojników, wysadzenie gatunków bioceno-
tycznych, zakup i wywieszenie 100 szt. 
schronów dla nietoperzy. Dzięki przepro-
wadzonym działaniom utrzymany zosta-
nie prawidłowy stan liczebny ok. 200 ga-
tunków ptaków, 13 gatunków płazów i 6 
gatunków gadów. 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu na 
realizację zadania postanowił przy-
znać dofinansowanie w formie dotacji 
do kwoty 21 850,40 zł, co stanowi 
54,83% kosztu całkowitego.

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

EK
O
w
ia
do
m
oś
ci w

w
w

.w
ik

im
ed

ia
.o

rg



www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIE |7.10.201515

ORGANIZATORZY



www.wiadomoscirudzkie.pl OGŁOSZENIA| 7.10.201516

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu 

lokali użytkowych na terenie Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu
Pow. 

lokalu 
(m2)

Wyposażenie w 
instalację

Stawka 
wywoł. 
(zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin lokalu

1

Ruda Śląska 1 – Ruda 
ul. Matejki 7/01 lokal 

na parterze w budynku 
mieszkalnym 

44,40 + 

piwnica

 9,20 

elektryczna, 
wod.-kan. 6,00 500,00 20.10.2015 r.

godz. 10.00

2

Ruda Śląska 6 – Halemba 
ul. Solidarności 7/4 lokal 
na piętrze w pawilonie 

handlowym 

105,00 elektryczna, 
wod.-kan., c.o. 7,00 1.000,00 20.10.2015 r.

godz. 10.30

3
Ruda Śląska 10 – Wirek ul. 
Sienkiewicza 1a/5 lokal na 

piętrze w budynku użytkowym

78,05 

+ pow.
przyn. wspólna 

10,60 

elektryczna, 
wod.-kan., c.o. 6,00 1.000,00 20.10.2015 r.

godz. 11.00

4
Ruda Śląska 10 – Wirek ul. 

Tuwima 8/02 lokal na parterze 
w budynku mieszkalnym 

13,41 + pow.

przyn. wspólna 

4,25 

elektryczna, 
wod.-kan., c.o. 6,00 500,00 20.10.2015 r.

godz. 11.30

5
Ruda Śląska 10 – Wirek ul. 

Tuwima 8/01 lokal na parterze 
w budynku mieszkalnym 

42,84 + pow.

przyn. wspólna 

13,56 

elektryczna, 
wod.-kan., c.o. 6,00 500,00 20.10.2015 r.

godz. 11.45

6
Ruda Śląska 10 – Wirek ul. 

Tuwima 8/07 lokal na parterze 
w budynku mieszkalnym 

10,22 + pow.

przyn. wspólna 

3,23 

elektryczna, 
wod.-kan., c.o. 6,00 500,00 20.10.2015 r.

godz. 12.00

7
Ruda Śląska 10 – Wirek ul. 1 

Maja 363/2 lokal na parterze w 
budynku mieszkalnym 

87,33 elektryczna, 
wod.-kan. 9,00 1.000,00 20.10.2015 r.

godz. 14.45

UWAGA!
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu po-

datkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębior-

stwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użyt-

kowe przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w 
terminie do dnia 23 października 2015 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Orga-
nizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 
7.30 do 16.30 (w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: 
wpłata wadium na przetarg w dniu 28.10.2015 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 23 października 
2015r. do siedziby MPGM Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro – Dział 
Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.

Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu bez 
podania przyczyny.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lo-
kalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym 
licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 
oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony 
w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.
pl.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, pokój nr 23, 
24 lub pod numerem tel. 32 242-01-33; 32 242-01-75; 32 242-00-82, wew. 744, 745.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w 
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej 

położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli 
przy ulicy Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 16.09.2015 
r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem zbycia w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego 
jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod bu-
dowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-
Goduli przy ul. Akacjowej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyj-
nym 1445/24 o powierzchni 1462 m2, użytki: Lz-III, R-IIIa, R-IIIb, obręb Orzegów, 
zapisanych na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy 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 zbywana działka stanowi teren 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 symbolem MN1.

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 90.000,00 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 notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą 
do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wyso-
kość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w usta-
wie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat 
od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może sta-
nowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opła-
ty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2015 r. o godz. 12.00 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) i w ter-
minie do dnia 8.12.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.500,00 zł, 
z dopiskiem „wadium – ul. Akacjowa, działka nr ………” 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 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przed-
łożą Komisji Przetargowej 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.

Mamy najwięcej 
fanów na FB 
wśród 
rudzkich mediów

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie  

13 Dziękujemy!PONAD
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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�ofertowy�nieograniczony,�którego�przedmiotem�będzie�ustalenie�

najwyższej�stawki�czynszu�najmu�i�na�jej�podstawie�zapewnienie�
pierwszeństwa�do�zawarcia�umowy�najmu�dla�niżej�wymienionych�mieszkań�

przetarg 
adres , struktura, piętro pow.  wypos.  stawka 
 użytkowa  wywoł. 

czynszu
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul.�Czereśniowa�9/60,�2�p.�+�k., IX�piętro� 37,00 m2  winda  14,00 zł 
ul.�Konstantego�Latki�6/13,�2�p.�+�k., IV�piętro� 50,64 m2  13,00 zł 
w Rudzie Śl. – orzegowie:
ul.�Walentego�Fojkisa�8/21,�1�p.�+�k., IV�piętro� 35,98 m2  13,00 zł 
ul.�Bytomska�5c/4,�2�p.�+�k., I�piętro� 50,49 m2  12,50 zł 
w Rudzie Śl. – 1:
ul.�Wolności�20/89,�2�p.�+�k.,�V�piętro� 38,90 m2  winda  14,00 zł
w Rudzie Śl. – wirku:
ul.�Ignacego�Paderewskiego�7b/26,�4�p.�+�k.,�I�piętro� 69,60 m2  winda  13,50 zł 
ul.�Ignacego�Paderewskiego�7a/5,�4�p.�+�k.,�II�piętro� 71,00 m2  winda  13,50 zł 
w Rudzie Śl. – nowym Bytomiu:
ul.�Jana�Stefana�Dworaka�9a/18,�2�p.�+�k.,�III�piętro� 32,87 m2  winda  15,00 zł 

* oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne 
tj. za energię cieplną (co),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę, wywóz śmieci oraz gaz zbiorczy 
w zależności od wyposażenia budynku.

warunki uczestnictwa w przetargu:
Złożenie�w�sekretariacie�Rudzkiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej�–�pokój1.�  213 pisemnej 
oferty�w�zamkniętej�kopercie�z�dopiskiem:�„najem�lokalu�mieszkalnego�przy�ul.�......
...........................” do dnia 20.10.2015 r. do godz. 14.00. Ofertę�należy�złożyć�w�od-
powiedniej�formie�wg�załączonego�druku�dostępnego�w�Registraturze�Spółdzielni�lub�
stronie�internetowej�RSM.
Wpłacenie�przelewem�wadium�w�wysokości�2.� 2.000,00 zł�/dwa�tysiące�PLN/�oraz 100,- 
zł + 23%VaT tytułem�opłaty�przetargowej�na�każde�mieszkanie,�o�które�oferent�się�
ubiega do dnia 20.10.2015r do godz. 14,00� i�dołączenie�kserokopii�wpłat�do�ofer-
ty.�Konto�bankowe�Spółdzielni�PKO�BP�O/Gliwice�nr�43�1020�2401�0000�0302�0039�
3751.
Komisyjne�otwarcie�ofert�nastąpi�dnia 21.10.2015 r. o godz. 11.00 przy udziale ofe-

rentów�za�okazaniem�dowodu�wpłaty�wadium.�Obecność�nie�jest�obowiązkowa. 
Oferta�winna�zawierać�proponowaną�cenę�co�najmniej�równą�kwocie�wyjściowej.
O�wyborze�oferty�zdecyduje�najwyższa�zaoferowana�kwota�na�dane�mieszkanie�stano-

wiąca�nadwyżkę�ponad�cenę�wywoławczą.�
Remont�mieszkania�należy�przeprowadzić�we�własnym�zakresie�i�na�własny�koszt�łącz-

nie�z�ewentualną�wymianą�okien.�
Wadium�oferenta,�którego�oferta�zostanie�uznana�za�najkorzystniejszą�zostanie�prze-

lana�na�poczet�kaucji�zabezpieczającej�opłaty�czynszowe.
Przystępujący�do�przetargu�traci�wadium,�jeżeli�w�terminie�14�dni�od�daty�wygrania�

przetargu�nie�podpisze�umowy�i�nie�uzupełni�kaucji�do�wysokości�6-miesięcznego�czyn-
szu�wyliczonego�w�oparciu�o�zaoferowaną�stawkę.�Umowa�najmu�może�zostać�zawarta�
jedynie�na�czas�określony�do�5�lat�z�możliwością�jednokrotnego�przedłużenia�nie�dłużej�
niż�na�kolejne�5�lat.�Osobie,�która�zawrze�umowę�najmu�przysługuje�prawo�pierwokupu�
zajmowanego�lokalu�po�cenach�rynkowych�bez�konieczności�prowadzenia�postępowa-
nia�przetargowego.�Umowa�najmu�oraz�Regulamin�najmu�lokali�mieszkalnych�w�RSM�są�
dostępne�na�stronie�internetowej:�www.rsm.com.pl
W�przypadku�nie�wygrania�przetargu�zwrot�wadium�nastąpi�na�wskazane�konto�ban-

kowe�nie�póżniej�niż�3�dni�od�pisemnego�powiadomienia�o�wyniku�przetargu.
Oględzin�mieszkań�można�dokonać�w�dniu 12.10.2015 r w godz. od 14.00 do 16.00. 
O�wyniku�przetargu�oferenci�zostaną�powiadomieni�pisemnie.�

Szczegółowych�informacji�udziela�Dział�Członkowsko-Lokalowy�Spółdzielni�tel.32�248-
24-11�wew.�209.�Spółdzielnia�może�odwołać�przetarg�bez�podania�przyczyn.

MiejSkie pRzedSięBioRSTwo GoSpodaRki 
MieSzkaniowej Spółka z o.o. 

w Rudzie ŚląSkiej 
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu 

lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego zasobu Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres�lokalu Pow.
�użytkowa Wyposażenie�w�instalacje Stawka�

wywoł. Wadium
Termin 
oględzin�

lokalu

1. Ruda�Śląska-Wirek
ul.�Nowary�33/1

31,00�m2

(1�p.+�k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
inst. gazowa, ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce 
schodowej

4,76�zł/m2 700�zł 19.10.2015�r.
godz.�10.50

2. Ruda�Śląska-Wirek
ul.�Nowary�33/5

31,00�m2

(1�p.+�k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
inst. gazowa, ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce 
schodowej

4,76�zł/m2 700�zł 19.10.2015�r.
godz.�10.50

3. Ruda�Śląska-Wirek
ul.�1�Maja�247/7

38,00�m2

(1�p.+�k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe wc na 

klatce�schodowej
3,81�zł/m2 700�zł 19.10.2015�r.

godz.�11.30

4. Ruda�Śląska-Wirek
ul.�Kałusa�23/2

37,50�m2

(1�p.+�k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe, wc 
na�klatce�schodowej

3,81�zł/m2 700�zł 19.10.2015�r.
godz.�12.00

5. Ruda�Śląska-Wirek
ul.�Kałusa�23/12

48,10�m2

(2�p.+�k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe, wc 
na�klatce�schodowej

3,81�zł/m2 700�zł 19.10.2015�r.
godz.�12.00

6. Ruda�Śląska-Wirek
ul.�Kałusa�23/13

39,00�m2

(1p+k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe, wc 
na�klatce�schodowej

3,81�zł/m2 700�zł 19.10.2015�r.
godz.�12.00

7. Ruda�Śląska-Wirek
ul.�Kałusa�23/15

40,60�m2

(1�p.+�k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe, wc 
na�klatce�schodowej

3,81�zł/m2 700�zł 19.10.2015�r.
godz.�12.00

8. Ruda�Śląska-Ruda
ul.�Piastowska�11/11

34,29�m2

(1�p.+�k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe, wc 
na�klatce�schodowej

3,54�zł/m2 700�zł 19.10.2015�r.
godz.�13.30

9. Ruda�Śląska-Orzegów
ul.�Orzegowska�60/4

35,54�m2

(1�p.+�k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe, wc 
na�klatce�schodowej

3,81�zł/m2 700�zł 19.10.2015�r.
godz.�14.30

Przetarg�odbędzie�się�w�dniu 28 października 2015 r. o godz. 12.00  w�świetlicy�Miejskiego�Przed-
siębiorstwa�Gospodarki�Mieszkaniowej�Sp.�z�o.o.�w�Rudzie�Śląskiej�10�przy�ul.�1�Maja�218.
Uczestnicy�przetargu�zobowiązani�są�do�złożenia�w�Dziale�Eksploatacji�MPGM�Sp.�z�o.o.,�pokój� 

nr�17�dokumentów�warunkujących�przystąpienie�do�przetargu, nie później niż do dnia 23  paź-
dziernika 2015 r., do godz. 13.00 oraz do�wpłaty�wadium�w�podanej�wysokości�na�poszczególne�
lokale�mieszkalne�przelewem�na�konto:�ING��Bank��Śląski��O/Ruda�Śląska�nr�03 1050 1331 1000 
0010 0109 0321 do dnia 26 października 2015 r. (data  wpływu wadium na  konto  MpGM  
Sp. z o.o.).
Informacje� o� lokalach� oraz� warunkach� przystąpienia� do� przetargu� można� uzyskać� w� MPGM�  

Sp.�z�o.o.�w�Rudzie�Śląskiej�10,��ul.�1�Maja�218,�pokój�17�lub�pod�nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 
wew. 743.
Właściciel�lokalu�lub�organizator�przetargu�za�zgodą�właściciela�mogą�wycofać�dany�lokal�z�prze-

targu bez podawania przyczyny. 
Ogłoszenie�o�przetargu�dostępne�jest�również�na�naszej�stronie�internetowej:�www.mpgm.com.pl.

PREZyDENt�MIAStA�RUDA�ŚLąSKA
wykonujący� zadania� z� zakresu� administracji� rządowej,� informuje� o� wywieszeniu�
na�okres�21�dni�na� tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska,�plac� Jana�Pawła� II� 6�  
(II�piętro,�obok�pokoju�217)�wykazu�nieruchomości�gruntowej�własności�Skarbu�Państwa,�
położonej�w�Rudzie�Śląskiej-Bykowinie�u�zbiegu�ulic�Wojciecha�Korfantego�i�Gwareckiej,�
stanowiącej�działkę�oznaczoną�numerem�geodezyjnym�809/83�o�powierzchni�381�m2,�
obręb�Bykowina,� k.m.1,� zapisaną�w�księdze�wieczystej�KW�nr�GL1S/00016838/6,�któ-
ra zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod 
zabudowę�zgodną�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�
miasta�Ruda�Śląska.�

PREZyDENt�MIAStA�RUDA�ŚLąSKA
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�wykazu�nieruchomości�

własności�Gminy�Ruda�Śląska�o�oznaczeniu�geodezyjnym�2046/170�o�powierzchni�21�m2, 
zapisanej�na�karcie�mapy�4,�obręb�Kochłowic,�KW�GL1S/00042170/6�położonej�w�Rudzie�

Śląskiej�przy�ul.�ks.�L.�tunkla�67,�przeznaczonej�do�zbycia�w�drodze�bezprzetargowej�na�poprawę�
warunków�zagospodarowania�nieruchomości�przyległej.
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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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej

-Goduli przy ulicy Akacjowej z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nie-
ograniczonego 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-Goduli przy ul. Akacjo-
wej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1436/24 
o powierzchni 350 m2, obręb Orzegów, zapisana na karcie mapy 2 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Ślą-
skiej pod nr KW GL1S/00007517/4 (działy III i IV ww. księgi wolne są od 
wpisów). 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1436/24 stanowi teren zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z peł-
ną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem 
MN1.

Zbywana nieruchomość o kształcie prostokąta położona jest w są-
siedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięta samosiejkami, posiada 
dojazd z drogi publicznej ul. Akacjowej przez gminne działki nr 1450/24 
(KW GL1S/00007869/6), 1433/24 i 1437/24 (KW GL1S/00007517/4). 
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.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 43.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona 

o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2015 r. o godz. 12.00 w sali 213 

Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapo-

znają 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 3.12.2015 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokości 2.200,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Akacjowa” 
przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Ślą-
ska (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-
18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Ko-
misji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się 
prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna 
Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek 
(redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna 
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Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział 
reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-306-
007, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. 

Dział ogłoszeń drobnych: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny 
w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-
15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. 
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R Serwis� naprawa� komputerów� laptopów�
Ruda� Śl.-Wirek� zadzwoń,� tel.� 605-338-087�
lub� odwiedź� FB:� www.facebook.com/vitec-
serwis.

Usługi pogrzebowe

R� DOM�POGRZEBOWY� ,,HOFMAN”.� Usługi�
pogrzebowe� i�kremacyjne. Ruda�Śląska-Wi-
rek,� 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�sprzedam�
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,�57�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.�

R Wirek,� dwupokojowe,� 43� m2,� 95� tys.,�
www.ANEL.pl�tel.�502-052-885.

R Halemba,� dom,� 106�m2,� 250� 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 Wirek�–�osiedle�Elsnera,�sprzedam�42�m2. 
GABRIEL�tel.�607-706-692.

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�pil-
ne,�tel.�794-041-006.

R Kawalerki:�Wirek�29�m2,�57�tys.,�Solidar-
ności�30�m2,�komfort�73�tys.,�Czarny�Las,�34�
m2,�65�tys.�LOKATOR,�tel.�793-017-323.

R Dwupokojowe:�Lecha�38�m2,�95�tys.,�Gi-
lów� 48� m2,� 95� tys.,� Potyki� 47� m2,� 99� tys.,�
Energetyków�35�m2.�LOKATOR,�tel.�793-017-
323.

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

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

R�Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

R REM-MAX�–�kompleksowe�remonty�łazie-
nek,�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,� kafel-
kowanie,�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�Rencista,�,,złota�rączka”,�oferuje�profesjo-
nalne,�kompleksowe�kafelkowanie�łazienek,�
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.

R Czyszczenie�dywanów,� tapicerek,�wykła-
dzin.�Solidnie.�Tel.�606-274-056.

 
R �Siatka�ogrodzeniowa�–�sprzedaż,�montaż.�
Tel.�505-702-764.

 
R Instalacje�wod.-kan.,� gaz.� Tel.� � 504-612-
269.

R Trzypokojowe:�Sztygarska�59�m2,�139�tys.,�
Bocianów� 61�m2,� 137� tys.,� Czarnoleśna� 54�
m2,�118�tys.,�Robotnicza�60�m2,�155�tys.�LO-
KATOR,�tel.�793-017-323.

R Czteropokojowe:� Paderewskiego� 70�m2,�
149�tys.�LOKATOR,�tel.�793-017-323.

R M-4,�50�m2,�95�tys.�zł,�Nowy�Bytom,�c.o.�
miejskie.�CONTRACTUM,�tel.�893-396-040.

R M-3,�38�m2,�78�tys.�zł,�Godula,�c.o.�miej-
skie.�CONTRACTUM,�tel.�893-396-040.

R Do�wynajęcia�pokój.�Tel.�32�242-06-28.

R Mieszkanie�2-pok.,�kuchnia,�37�m2,�Ruda,�
Wolności�20�sprzedam.�Tel.�664-934-808.

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

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

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

R Sprzedam�mieszkanie�37m2,�2-pokojowe�
w�Goduli.�Tel.�721-099-169.

R Sprzedam�51�m2�–�Godula.�Tel.�506-066-
860.

R Do�wynajęcia�lokal�handlowy�25�m2�–�
Kochłowice�rynek.�Tel.�698-735-443.

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

R Sprzedam�M-3,�Nowy�Bytom�Centrum,�
kamienica�44�m2,�92�tys.�Tel.�605-978-004.

R Wynajmę�lub�sprzedam�ładną�kawaler-
kę�36�m2�–�Godula.�Tel.�666-349-881.

R Do�wynajęcia�komfortowe�mieszkanie�
44�m2,�Bytom,�600�zł/mc�+�media.�Tel.�607-
219-491

R Do� wynajęcia� 2-pokojowe� wyre-
montowane�mieszkanie�–�Orzegów,�750�
zł/mc.�Tel.�606-717-534..

R Sprzedam�M-4�49,5�m2,�3�słoneczne�po-
koje,� kuchnia� północna,� łazienka.,� Ruda� 1,�
ul.�Mickiewicza.�Tel.�607-792-027.

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

R Kupię�skorodowane�auta,�powypadko-
we,�do�wyrejestrowania.�Tel.�507-572-625.

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
Pani Joannie Szolc
z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ
składają koleżanki i koledzy

z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej

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

R Pomoc�drogowa,�złomowanie�pojazdów,�
skup� samochodów� wszystkich� marek,� ca-
łych,� 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�naj-
lepiej.�Tel.�502-752-634,�502-865-808.

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

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

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

R Zatrudnię�techników�dentystycznych�
do�pracy�na�akryl� i�na�metal.�Tel.�601-
888-820.

R Praca�dla�opiekunek�w�Niemczech.� �Tel.�
32�271-09-66,�781-98-98-73.�

R Firma�Madej�Wróbel�Sp.��z�o.o.�poszukuje�
osób�chętnych�do�podjęcia�pracy�na�stano-
wiskach� produkcyjnych.� Skontaktuj� się� z�
nami!� Kontakt:� rekrutacja@madejwrobel.
pl�/�nr�tel.�501-958-983.�Osobiście�Ruda�Ślą-
ska,�Magazynowa�45.

R Przyjmę�do�pracy�elektryka�oraz�pracow-
nika�fizycznego.�Tel.�668-189-468.

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-Wi-
rek,�ul.�Westerplatte�36.�Tel.�607-468-787.

R Odstąpię�czynny�bar�w�Rudzie�1.�Tel.�
660-491-019.

R Sprzedam�pianino.�Tel.�508-817-534.

R Tarot�wróżenie.�Tel.�517-472-138.

R Antikpol,� skup� antyków.� Tel.� 883-792-
678.

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

Państwu Krzysztofowi i Joannie Szolcom
pracownikom Urzędu Miasta Ruda Śląska

wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach 

po śmierci

MaTKI i TEŚCIOWEJ
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYDENT�MIASTA�
RUDA�ŚLĄSKA�
ogłasza pierwszy ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż czterech 
nieruchomości gruntowych położonych 

w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy 
Górnej z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Przedmiotem�sprzedaży�w drodze�pierwszego�ust-
nego�przetargu�nieograniczonego�z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska są� trzy niezabudowane�nieruchomość�
gruntowe� własności� Gminy� Miasta� Ruda� Śląska,�
położone� w� Rudzie� Śląskiej-Bielszowicach� przy�  
ul. Górnej,�stanowiące�działki�oznaczone�numerami�
geodezyjnymi:

–� 4873/434 o� powierzchni� 1411�m2,� użytki:� Bp,�
Ps-IV,

–�4874/434 o�powierzchni�640�m2,�użytek�RV,
–�4875/434 o�powierzchni�881�m2,�użytek�RV,
obręb�Bielszowice,�zapisane�na�karcie�mapy�3�oraz�

w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejono-
wy�w�Rudzie�Śląskiej�pod�nr�KW�GL1S/00030687/6.�
Działy�III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów.�W�celu�
zapewnienia�dojazdu�z�drogi�publicznej�każda�z�ww.�
nieruchomości� inwestycyjnych� zostanie� sprzedana�
łącznie�z�udziałem�wynoszącym�1/3�część�niezabu-
dowanej�działki�przeznaczonej pod drogę dojazdo-
wą,� oznaczonej� numerem� geodezyjnym� 4876/434 
o�powierzchni�602�m2,�użytek�RV,�obręb�Bielszowice,�
k.m.�3,�nr�KW�GL1S/00030687/6.

Zgodnie� z� ustaleniami�miejscowego� planu� zago-
spodarowania� przestrzennego� miasta� Ruda� Śląska�
działki�nr�4874/434�i�4875/434�stanowią�teren�zabu-
dowy�mieszkaniowej�jednorodzinnej�(symbol�planu�
MN2),� działki� nr� 4873/434� i� 4876/434� oznaczone�
są�symbolem�MN2�oraz�fragmentarycznie�stanowią�
teren� ulicy� dojazdowej� o� liniach� rozgraniczających�
w�pasie�o�szerokości�min.�10�m;�przekrój�ulic�jedno-
jezdniowy�o�2�pasach�ruchu�o�szerokości�pasa�min.�3�
m�(symbol�planu�KD1/2).

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. 
działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udzia-
łem wynoszącym 1/3 działki nr 4876/434 wyno-
szą:

–�dla�działki�nr�4873/434�–�176.000,00 zł,
–�dla�działki�nr�4874/434�–�98.000,00 zł,
–�dla�działki�nr�4875/434�–�127.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zo-

stanie powiększona o należny podatek od towarów 
i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.11.2015 r.  
o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska, 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� miejskim�
www.rudaslaska.bip.info.pl)� i� w� terminie� do� dnia�
10.11.2015 r. dokonają wpłaty� wadium� w� wyso-
kościach� dla� działki� nr� :� 4873/434� –� 8.800,00 zł, 
4874/434� –� 4.900,00 zł, 4875/434� –� 6.400,00 zł, 
z�dopiskiem�„wadium�–�ul.�Górna,�działka�nr�………”�
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�za-
płaty�przyjmuje�się�dzień�wpływu�środków�pienięż-
nych� na� rachunek�Urzędu�Miasta� Ruda� Śląska)� lub�
w�kasie�tut.�Urzędu�pok.�nr�13�i�14�w�godzinach:�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� doku-
menty�i�oświadczenia.�Zastrzega�się�prawo�do�odwo-
łania�przetargu�z�uzasadnionej�przyczyny.

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

MASZ PROBLEMY ZE ZDROWIEM? 
ZGŁOŚ SIĘ NA BADANIE IRYDOLOGICZNE!

Doświadczony lekarz irydolog z Odessy na podstawie 
tęczówki oka oceni i wskaże, w którym narządzie 
zaczyna się lub trwa proces chorobowy. 
Stosuje naturalne metody oparte o terapie ziołowe. 
Skutecznie zapobiega, wzmacnia 
i wyprowadza ludzi z różnych powikłań  
i dolegliwości chorobowych.

100% trafna diagnoza bezbolesna 

i bezinwazyjna – 23.10.2015 r.

w Rudzie Śląskiej, ul. Zwycięstwa 3/2.

Badanie + wynik 80 PLN. Rejestracja pod nr tel. 607-261-411.



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 23.10.2015r. parter w bud.  

mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 10
ul. ludomira Różyckiego 30

56,76 11,82 2.294,00
+ 123,00 23.10.2015r. I piętro w pawilonie 

wolnostojącym z c.o. 

Ruda Śl. 
ul. Magazynowa 12

104,85 11,82
3.461,00
+ 123,00 23.10.2015r. poniżej parter  

w bud. Dyrekcji z c.o.

Ruda Śl. 
ul. Cypriana norwida 26

17,70 11,82
515,00

+ 123,00 23.10.2015r. 

I piętro w pawilonie 
wolnostojącym bez c.o. 
(zaliczka na c.o. za po-
mieszczenia wspólne)

Ruda Śl 3
ul. Joanny 14

44,32 19,24
2.701,00
+ 123,00 23.10.2015r w pawilonie wolnosto-

jącym z c.o.
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 
20.10.2015 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 „najem 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 
 ul. Joanny 14 o pow. 44,32 m2  w terminie do dnia 23.10.2015 r. do godz. 9.00..

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2015 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna. 
8. Oferta winna zawierać:
 a) szczegółowe określenie oferenta 
 a) 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.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia 

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

o g ł a s z a
o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na podstawie 

umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których wartość zgodnie  
z wyceną rzeczoznawcy wynosi: 

w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Podlas 2/20, 2 p. + k., III piętro o pow. 36,80 m2  86.400,- zł
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro o pow. 37,00 m2  85.000,- zł
ul. Podlas 4/59, 2 p. + k., IX piętro o pow. 37,50 m2  72.700,- zł
ul. Heleny Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro o pow. 38,00 m2  74.836,- zł
ul. Joanny 7/17, 2 p. + k., IV piętro o pow. 48,80 m2  99.600,- zł
ul. Podlas 10c/3, 2 p. + k., I piętro o pow. 44,70 m2  93.738,- zł
ul. Podlas 4/61, 2 p. + k., X piętro o pow. 37,10 m2  67.578,- zł
ul. Podlas 20b/1, 1 p. + k., parter  o pow. 32,60 m2  67.120,- zł
w Rudzie Śl. – orzegowie:
ul. Wojciecha Bogusławskiego 7/12, 2 p. + k., II piętro o pow. 48,40 m2  106.129,- zł 
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7b/3, 4 p. + k., parter  o pow. 62,00 m2  128.200,- zł 
ul. Bzów 3a/11, 1 p. + k., III piętro o pow. 36,70 m2  93.400,- zł 
ul. Cypriana Norwida 6/83, 2 p. + k.,VII pietro o pow. 38,70 m2  83.100,- zł 
ul. Adama Mickiewicza 6/106, 3 p. + k., VIII piętro o pow. 44,20 m2  90.336,- zł 
ul. Adama Mickiewicza 8 m 38, 2 p. + k., III piętro o pow. 39,00 m2  82.157,- zł 
ul. Fiołków 6/5, 2 p. + k., I piętro o pow. 50,70 m2  114.494,- zł 
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Równoległa 5a/13, 3 p. + k., IV piętro o pow. 45,30 m2  104.000,- zł 
ul. Adolfa Kempnego 2b/14, 1 p. + k., IV piętro o pow. 35,00 m2  73.522,- zł 
w Rudzie Śl. – wirku: 
ul. Ignacego Paderewskiego 15/16, 3 p. + k., V piętro  o pow. 54,70 m2  123.700,- zł 
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/21, 4 p. + k., X piętro o pow. 62,20 m2  130.000,- zł 
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/19, 2 p. + k., IX piętro o pow. 34,30 m2  73.470,- zł 
ul. Obrońców Westerplatte 9a/1, 3 p. + k., parter o pow. 54,70 m2  117,685,- zł 
ul. Fryderyka Joliot-Curie 4d/1, 2 p. + k., parter o pow. 46,40 m2  105.861,- zł
w Rudzie Śl. – nowym Bytomiu:
ul. Ks. Jana Szymały 10b/19, 2 p. + k., IV piętro o pow. 37,90 m2  85.031,- zł 
w Rudzie Śl. – Bykowinie: 
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 4/5, 2 p. + k., I piętro o pow. 48,65 m2  100.326,- zł 
ul. Gwarecka 31/24, 3 p. + k., III i IV piętro o pow. 61,41 m2  139.930,- zł 
w Rudzie Śl. – Halembie: 
ul. Energetyków 13a/23, 3 p. + k., IV piętro o pow. 47,30 m2  108.992,- zł 
ul. Solidarności 4a/14, 2 p. + k., IV piętro o pow. 40,90 m2  91.142,- zł 
ul. Energetyków 7b/17, 2 p. + k., II piętro o pow. 34,00 m2  87.377,- zł 
w Rudzie Śl. – kochłowicach: 
ul. Oświęcimskiej 85b/26, 2 p. + k., V piętro o pow. 42,63 m2  81.805,- zł 

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej ważności winien 
zawierać:

Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny pod-1. 
pis;
Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem ceny wynikającej 2. 
z niniejszego ogłoszenia;
Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;3. 
Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu (należy4.  podać 
miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące zwrotu i przepadku kaucji;

Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. 
Magazynowa 12 pokój 121 we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. Pracownik Spółdzielni 
przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.

Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67102024010000000200450502 w PKO 
BP O/Gliwice. 

Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza złożyła 
wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący na mieszka-
nie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek zostanie o tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpa-
trzenia wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym wnioskodawcom.

Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej wska-
zanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 m-ca od dnia wpłaty całej należności. W przypadku nieprzy-
stąpienia do zawarcia umowy wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.

Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do kore-
spondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spółdzielni.

Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym ter-
minie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.

Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w ban-
ku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.

Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające 
niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.

Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla ban-
ków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.

Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z wymianą 
okien (do 5 lat).

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni  tel. 32 248-24-11 wew. 
209.

KOMUNIKAT 
PREZYDENT MIASTA  

– SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Informuję, że w dniach 13-16 października 2015 roku zostanie przeprowadzony trening sprawności syren 
alarmowych wykorzystywanych, w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, w ramach ćwiczeń RENE-
GADE-SAREX 15/II, organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ramach treningu przewiduje się wykorzystanie syren alarmowych do:
– ogłoszenia alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty,
– odwołania alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.
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Trening prosto z USA
SIATKÓWKA

Udany występ w Kępnie
PIŁKA RĘCZNA

W dniach 25-27.09. w Kępnie odbył się 
Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt 
i Dziewcząt Młodszych. Drużyna Zgody Biel-
szowice okazała się najlepsza wśród ośmiu 
drużyn turnieju dziewcząt rocznika 2003, od-
nosząc komplet zwycięstw. Siódemka z Rudy 
Śląskiej wygrała kolejno z MOSM I Tychy I, 
MKS Kępno, Tor Dobrzeń Wielki, MOSM II 
Tychy i w fi nale z gospodyniami – Polonią 
Kępno 17:7. Kolejność końcowa: 1. KS Zgoda 
Ruda Śląska, 2. Polonia Kępno, 3. MOSM II 
Tychy, 4. MOSM I Tychy. Skład zwycięż-
czyń: Oliwia Suliga, Aleksandra Krupa, Mar-

tyna Hajda, Julia Gardian, Karolina Wyso-
czańska, Paulina Krzon, Natalia Gardian, 
Aleksandra Knapik, Nikola Cierpka, Laura 
Niemaszyk. Trenerem szczypiornistek z Biel-
szowic jest Adam Michalski. Najlepszą bram-
karką została Oliwia Suliga (Zgoda), a naj-
skuteczniejszą zawodniczką turnieju Karolina 
Wysoczańska (Zgoda). Trzydniowe zmagania 
Dziewcząt Młodszych przyniosły podium 
dwóm śląskim zespołom SPR Sośnica Gliwi-
ce – II miejsce i KS Zgoda Ruda Śląska 
– III miejsce. Najlepsza w rywalizacji okazała 
się stołeczna Varsovia.

W środę (30.09.) w trakcie zajęć Młodzieżowej 
Akademii Siatkówki trener Marcin Widera, który 
w sierpniu stażował w USA, poprowadził zajęcia 
dla połączonej – najstarszej grupy Akademii oraz 
kadetek KPKS-u. Zajęcia były dosyć intensywne, 
ale zawodniczki opuszczały halę z uśmiechem na 
twarzy. Swojego zadowolenia nie krył również tre-
ner asystujący w zajęciach Adam Michna. – Takie 
łączenie grup pozwala nie tylko młodszym wynieść 
z zajęć nowe doświadczenia, ale i starsze dziew-
czyny, które ten etap szkolenia mają już za sobą, 
mogą porównać, jakie postępy poczyniły w prze-

ciągu dwóch lat i jak bardzo opłacalna jest syste-
matyczna praca na treningach – mówi trener 
Michna. – Szczerze mówiąc, to skorzystały nie tyl-
ko zawodniczki, ale i ja sam. Nie tylko mogłem ob-
serwować rozwój zawodniczek, które niebawem 
będą walczyć o miejsca w naszych zespołach mło-
dzieżowych, ale przede wszystkim to przyjemność 
asystować trenerowi Widerze. Od początku mojej 
pracy mogłem liczyć na jego cenne rady, które jesz-
cze bardziej zyskują na wartości po stażach takich 
jak ten, który odbył on w Stanach Zjednoczonych 
– dodaje.

Tonsmeier Południe Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej prowadzi na zlecenie Miasta 

CAŁODOBOWE POGOTOWIE INTERWENCYJNE WRAZ Z USUWANIEM 
SKUTKÓW NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU 

RUCHU DROGOWEGO I PIESZEGO W PASIE DROGOWYM

Mimo iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring dróg wojewódzkich i powiato-
wych, zachęca się wszystkich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe 
na drodze zagrożenia, takie jak: wyciek oleju i innych substancji niebezpiecznych, przeszkody 
w postaci rozsypanej stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu, rozlanego betonu, złamanych 
gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Tonsmeier Południe Sp. z o.o. pod numerem 
32 248-10-81 w godzinach 8.00-16.00 oraz całodobowo 693-000-701, w Straży Miejskiej pod 
numerem tel. 32 248-67-02 lub bezpłatnym numerem 986, a także w Wydziale Zarządzania Kry-
zysowego (WZK), Ruda Śl. ul. gen J. Hallera 61, Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) adres 
jw. tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32 248-63-58, 603-880-887 dla osób słabosłyszących, 
z wadami wymowy – SMS o treści POMOC; 32 248-62-81 wew. 7605, 32 244-49-00 do 10 wew. 
7605.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta 

(II piętro, naprzeciw pokoju 
215) wykazów nieruchomości 
gruntowych znajdujących się 

w rejonie ul. Piastowskiej, 
które zostaną oddane w najem 

z przeznaczeniem pod istniejące 
garaże, Orzegowskiej, która 
zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem na cele 

składowo-magazynowe, Szczęść 
Boże, która zostanie oddana 

w dzierżawę z przeznaczeniem 
pod istniejący ogródek 

przydomowy, Storczyków, 
która zostanie oddana 

w dzierżawę z przeznaczeniem 
pod istniejący ogródek 

przydomowy, Powstańców, 
która zostanie oddana w najem 

z przeznaczeniem pod kiosk 
handlowy wraz z gruntem 

przyległym.

CHWILÓWKI
Na dowolny cel. W zależności od Twoich 

aktualnych potrzeb i wymagań.

SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!
Tel. 690-020-740

Worek medali pływaków Manty
PŁYWANIE

W sobotę (3.10.) odbyła się I runda 
Międzynarodowych Zawodów Pływackich „So-
bota w Cieszynie”. Jak co roku nasi zawodnicy 
reprezentowali UKS Manta Ruda Śląska na tych 
zawodach. W Cieszynie rudzianie pojawili się 
jako jedna z najliczniejszych ekip (16 zawodni-
ków). Podczas zawodów zawodnicy rudzkiego 
klubu czterokrotnie stawali na podium. Dwa 
medale – złoty na dystansie 50 m stylem dowol-
nym oraz srebrny na 100 m stylem grzbietowym 
trafi ły na szyję Michała Trzcionki, także dwoma 
medalami może pochwalić się Arkadiusz Grych-
toł, który zdobył brązowy medal na dystansie 50 
m stylem dowolnym oraz złoty na dystansie 
100 m stylem grzbietowym. Ponadto wielu pły-
waków plasowało się w pierwszej „dziesiątce” 
a nawet „piętce” klasyfi kacji końcowej po-
szczególnych konkurencji, a co najważniejsze, 
niemal wszyscy zawodnicy poprawili swoje 
rekordy życiowe oraz zdobyli kolejne cenne 
doświadczenia związane ze startami oraz rywa-
lizacją sportową. 

Podczas gdy młodsi zawodnicy Manty rywa-
lizowali w Cieszynie, ich bardziej doświadczeni 
koledzy sprawdzali swoje umiejętności podczas 
Międzynarodowych Zawodów Grand Prix Opo-
la (3-4 października). Mantę reprezentowało 
8 zawodników z roczników 2001 i 2002, którzy 
ze stolicy województwa opolskiego przywieźli 
8 medali. Trzy złote medale wywalczył Wiktor 
Kijek w konkurencjach: 200 m stylem klasycz-
nym, 100 m stylem motylkowym i 100 m sty-
lem zmiennym. Wiktor do worka z medalami 

dorzucił również srebro na 200 m stylem 
zmiennym. Kolejny złoty medal to zasługa Pa-
trycji Szymczak, która była pierwsza w konku-
rencji 100 m stylem grzbietowym, zawodnicz-
ka wywalczyła również trzy srebrne medale na 
dystansach: 50 m, 100 m i 200 m stylem dowol-
nym. Miejsca czwarte, najmniej lubiane przez 
wszystkich sportowców, w łącznej liczbie 
ośmiu, zajęli: Marta Skudlik, Dawid Kowal-
czyk, Dawid Nowotny i sztafeta męska w skła-
dzie: Kijek, Nowotny, Ptak, Kowalczyk. Pozo-
stali zawodnicy zajmowali wielokrotnie miej-
sca w pierwszej dziesiątce zawodów, poprawia-
jąc swoje rekordy życiowe.

Dla zawodników Manty były to pierwsze za-
wody w nowym sezonie, owocne w znakomite 
wyniki, co jest dobrym prognostykiem przed 
kolejnymi zawodami w październiku: Liga 
Klubów Śląskich, Miting Pływacki w Tarnow-
skich Górach oraz Miting w Rybniku. Warto 
dodać, iż trenerami pływaków Manty są  Ro-
bert Mośko i Mateusz Niegot.

Manta na basenie w Opolu.

OGŁOSZENIA
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PIŁKA RĘCZNA

Demolka na Halembie 
PIŁKA NOŻNA – III LIGA

Festiwal bramek  
nie dla Grunwaldu

Bramki: Szewczyk, Gilewicz, Rzu-
chowski 2 – Fredyk, Stanisławski, Ko-
walski

Grunwald: Lamlih – Wolek, Sikora, 
Kiepura (Kowalski), Szczypior – Fre-
dyk, Maciongowski (Szczygieł), Cymań-
ski (Cichecki), Stanisławski – Chwastek 
(Kot), Dreszer 

Trener: Teodor Wawoczny
Po bardzo emocjonującym spotkaniu 

podopieczni trenera Wawocznego ulegli 
rezerwom chorzowskiego Ruchu 3:4. Po 
kolejnej porażce sytuacja halembian w ta-
beli staje się nie do pozazdroszczenia.

„Niebiescy” już od początku spotkania 
przejęli inicjatywę i narzucili rywalom 
własny styl. Na pierwszą bramkę nie mu-
sieliśmy czekać długo. W 5. minucie pro-
stopadłe podanie w pole karne otrzymał 
Michał Szewczyk, który stanął oko w oko 
z bramkarzem Grunwaldu i mocnym 
strzałem po ziemi pokonał Mohameda 
Lamliha. Podopieczni trenera Mateusza 
Soboty nadal atakowali. W 20. minucie 
idealne podanie na prawą stronę dostał Pa-
tryk Cheba, który szybko ruszył skrzydłem 
i wyłożył idealną piłkę w pole karne do 
Konrada Gilewicza, a ten nie miał proble-
mu ze skierowaniem jej siatki. Od tego 
momentu „niebiescy” prowadzili 2:0. 
Chwilę później w polu karnym Grunwaldu 
Lamlih faulował Kamila Włodykę, za co 
sędzia podyktował „jedenastkę”. Szew-
czyk uderzył mocno, ale w środek bramki 
i golkiper rywali złapał futbolówkę. Nie-
wykorzystane sytuacje lubią się mścić. 
W przypadku zespołu Ruchu doszło do te-
go już minutę później. Kontaktowego gola 
dla gości wypracowali byli piłkarze Ruchu. 
Na indywidualną akcję zdecydował się Ro-
bert Chwastek, który uderzył na bramkę 
chorzowian, ale fenomenalnie wyciągnął 
się Wojciech Skaba, jednak do piłki dopadł 
jeszcze Kamil Fredyk i nie dał już szans 
bramkarzowi „niebieskich”. W zespole 
Grunwaldu mogliśmy oglądać wielu in-
nych byłych graczy klubu z Cichej m.in. 
Rafała Stanisławskiego, Mateusza Sikorę 
czy Dawida Szczypiora. Od momentu zdo-

Grunwald: Błaś, Borecki, Wilk – Kle-
mentowicz 10, Zarzycki 6, Wodarski 4, 
Stogowski 4, Giebel 3, Kurzawa 2, Mi-
lewski 2, Gansiniec 2, Konert 1, Mięso-
pust 1, Nowak 1, Ciepliński 1, Maj-
chrzak

SPR Grunwald Ruda Śląska po raz 
pierwszy w tym sezonie zaprezentował się 
przed własną publicznością i występ moż-
na zaliczyć do bardzo udanych. W drugim 
swoim ligowym meczu podopieczni trene-
ra Kąpy zaaplikowali rywalom z Przewor-
ska 37 bramek tracąc jedynie 17. Zwycię-
stwo mogło być jeszcze bardziej okazałe, 
ale gospodarze zmarnowali trzy rzuty kar-
ne oraz kilka dogodnych sytuacji. Cieszy 
z pewnością dobra gra w obronie. Halem-
bianie po raz drugi nie stracili więcej niż 
20 bramek w meczu, a to świadczy o do-
brej grze w defensywie. Tylko na początku 
spotkania goście toczyli wyrównany poje-
dynek z Grunwaldem, ale po 10 minutach 
zaznaczyła się kilkubramkowa przewaga, 
którą gospodarze z każdą minutą powięk-

bycia bramki przez Grunwald mecz stał 
się bardziej wyrównany, czego efektem 
były coraz częstsze ataki gości. W 35. mi-
nucie rywale popisali się ładną, kombina-
cyjną akcją zakończoną minimalnie nie-
celnym strzałem Łukasza Cymańskiego. 
Chwilę później wynik na 3:1 podwyższył 
Michał Rzuchowski, który strzałem gło-
wą po dośrodkowaniu Tomasza Podgór-
skiego z rzutu rożnego pokonał golkipera 
Grunwaldu. „Niebiescy” schodzili więc 
na przerwę z dwubramkową przewagą.

 Druga część meczu nie rozpoczęła się 
najlepiej dla chorzowian. Zaledwie kilku-
dziesięciu sekund zespół z Halemby po-
trzebował na zdobycie kontaktowego gola. 
Po stracie piłki w środku pola i prostopa-
dłym podaniu Chwastka za linię obrony 
Rafał Stanisławski pewnym strzałem po-
konał Skabę. Kilka minut później mógł 
być już remis, ale Łukasz Maciongowski 
w idealnej sytuacji trafił tylko w poprzecz-
kę. Z kolei w 52. minucie to „niebiescy” 
mogli zdobyć bramkę. Po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego nieznacznie pomylił się 
Michał Koj. Choć tempo gry nadal było 
niezłe, to jednak brakowało sytuacji bram-
kowych. Podopieczni trenera Mateusza 
Soboty dyktowali warunki, jednak brako-
wało otwierających podań, po których 
można było podwyższyć prowadzenie. 
Grunwald ograniczył się do szybkich 
kontrataków. Idealną okazję chorzowianie 
mieli w 76. minucie. Z prawej strony do-
środkował Patryk Cheba, a niepilnowany 
Konrad Korczyński uderzył prosto w ręce 
bramkarza gości. Pięć minut później 
Lamlih nie miał nic do powiedzenia wo-
bec kapitalnego uderzenia Rzuchowskie-
go. Pomocnik Ruchu świetnie przymie-
rzył z dystansu i piłka po odbiciu od słup-
ka wpadła do siatki. W 88. minucie Skabę 
pokonał jeszcze wprowadzony w drugiej 
połowie Daniel Kowalski, przez co do 
ostatnich sekund gospodarze musieli 
drżeć o końcowy wynik. „Niebiescy” do-
wieźli jednak prowadzenie do ostatniego 
gwizdka i odnieśli trzecie zwycięstwo  
w sezonie.

szali. Przy takim rezultacie na parkiecie 
mogli się pojawić wszyscy zawodnicy, 
którzy raz po raz wpisywali się z bramka-
mi do meczowego protokołu. Za tydzień 

SPR czeka daleki wyjazd do Biłgoraju, ale 
po pierwszych dwóch kolejkach można 
przypuszczać, iż to rudzianie pojadą na 
wschód Polski w roli faworyta.

SPR GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA – ORZEŁ PRZEWORSK 37:17

RUCH II CHORZÓW – GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA 4:3 (3:1)

ZAPASY

Sukcesy zapaśników Pogoni
W dniach 2-3.10. w Krasnystawie 

odbyły się młodzieżowe mistrzostwa 
Polski w zapasach w stylu wolnym, 
gdzie zawodnik rudzkiej Pogoni Patryk 
Szałowski wywalczył złoty medal 
w kat. 57 kg. Przypomnijmy, że tydzień 
wcześniej wraz z Robertem Strzałką 
zdobyli tytuły Akademickich Mistrzów 
Polski. Z kolei młodsi adepci zapasów 

walczyli 4.10. w Pabianicach na 
XXXIII Memoriale Tadeusza Wnuka 
w młodzikach, kadetach i jednej kate-
gorii juniora. Najlepiej spisał się Kamil 
Zakrzewski, który zdobył złoty medal 
w kat. 85 kg w młodzikach. Trzecie 
miejsce zdobył Marek Noga w kat. ju-
niora. Twórcami sukcesów są Jan Wal-
kowiak i Piotr Topolski.

SPORTOWY  
ROZKŁAD JAZDY

Piłka nożna
KS Stal Bielsko Biała  

– Grunwald Ruda Śląska 
10 października, 15.00)

Górnik Wesoła  
– Slavia Ruda Śląska 

(10 października, 15.00)
Polonia Marklowice  

– Jastrząb Bielszowice 
(10 października, 15.00)

Naprzód Zawada  
– Urania Ruda Śląska 

(11 października, 15.00)
Wawel Wirek  

– Gwiazda Skrzyżów 
(10 października, 15.00)

Pogoń Nowy Bytom  
– AKS Mikołów 

(10 października, 15.00)

Piłka ręczna
MKS Biłgoraj  

– SPR Grunwald Ruda Śląska 
(11 października, 14.00) 

Sośnica Gliwice  
– Zgoda Ruda Śląska 

(10 października, 16.30)

Rugby
Rugby Ruda Śląska  
– Juvenia Kraków 

(11 października, 13.00)

Koszykówka
KS Pogoń Ruda Śląska  
– KK Polonia Bytom 

(10 października, 17.00)
Kolumny sportowe zredagował Łukasz Wodarski

Na boisku widoczna była różnica klas.

Podopieczni Damiana Seweryna.

SZTUKI WALKI

5 medali rudzian w MMA

W sobotę (3.10.) zawodnicy KTJ 
MMA TEAM Ruda Śląska wystartowali 
na Mistrzostwach Śląska MMA ALMMA 
90. Podopieczni Damiana Seweryna wy-
walczyli pięć medali. Brąz zdobyli: Pa-
tryk Kowalski (66 kg), Rafał Wrona (70 
kg) i Bartosz Tasarz (77 kg). Natomiast 
srebrny krążek wywalczyli Kamil Pia-

secki (70 kg) i Krzysztof Dulski  
(+93 kg). Bliski medalu był Łukasz Pie-
cha nieznacznie przegrywając w walce 
o brąz. Ostatecznie zajął on czwarte miej-
sce. Z dobrej strony pokazali się również 
Daniel Białas (84 kg) i Paweł Adamek 
(77 kg) przegrywając jedynie z później-
szymi finalistami.
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PROMOCJA!!!
PILARKA SPALINOWA

STIHL MS 170 – 699 zł
Autoryzowany Dealer:
SPRZEDAŻ – SERWIS
41-710 Ruda Śląska – Wirek
ul. Obrońców Westerplatt e 20 (obok Shell-a)
tel. 32 340-78-97
kom. 505-11-44-37

www.pilarki.sti hl-dealer.pl

Tylko u nas:
bogaty wybór produktów STIHL i VIKING• 
łańcuchy tnące zwykłe oraz widiowe DURO• 
szeroki asortyment materiałów eksploatacyjnych• 
oleje, smary, środki ochrony osobistej, żyłki tnące• 
naprawa, diagnostyka oraz dostęp do części zamiennych• 
ostrzenie łańcuchów i tarcz tnących• 

Przyjdź i przekonaj się sam...
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PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

Wyrwany i podrzucony medal
W sobotę (3.10.) odbył się w Tarnow-

skich Górach turniej w podnoszeniu cięża-
rów z okazji 95-lecia Śląskiego Związku 
Podnoszenia Ciężarów. W turnieju tym 
startowało dwóch zawodników z ciężaro-
wego klubu sportowego Slavia. Klasyfi ka-
cja zawodników odbyła się w kategorii 
open według punktacji Sinclaira. Patryk 
Żuławnik startujący w kategorii +105 wy-
rwał 105, podrzucił 135, co w dwuboju 

dało 240 kg w skali Sinclaira (258 pkt). 
Tym samym zajął trzecie miejsce w tym 
turnieju. Natomiast Adam Kotarski w kat. 
85 kg wyrwał 82 i podrzucił 100 kg. 
W dwuboju dało to 182 kg w punktacji 
Sinclaira (221 pkt) i tym samym Kotarski 
zajął piąte miejsce w turnieju. Zawodnicy 
i trenerzy zostali odznaczeni statuetkami 
z okazji 95-lecia Śląskiego Związku Pod-
noszenia Ciężarów.

PIŁKA NOŻNA – ORLIKI

ZZRG Bielszowice najlepsi w Polsce
ZZRG Bielszowice najlepszą 

amatorską drużyną w Polsce! Druży-
na z Rudy Śląskiej brała udział 
w Turnieju Amatorskich Lig Orlik, 
który odbył się w gminie Łąck 
w dniach 26-27.09. Zawodnicy 
ZZRG Bielszowice pokonali wszyst-
kich rywali, a w wielkim fi nale nie 
dali szans drużynie Albatrosa Ząbki. 
Warto zaznaczyć, że zawodnicy tej 
drużyny na co dzień grają w Lidze 
Rudzkich Orlików, której organiza-
torem jest MOSiR Ruda Śląska, a ich 
zwycięstwo cieszy tym bardziej, że 
potwierdza wysoki poziom sportowy 
naszej ligi. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów! Ogromny sukces ZZRG Bielszowice.

RUGBY

Intensywny weekend rudzkiego rugby
Wszystkie seniorskie ekipy grały 

swoje wyjazdowe mecze w sobotę 
(3.10.). Diablice wzięły udział w II tur-
nieju mistrzostw Polski kobiet w Socha-
czewie, Gryfy wystąpiły w meczu V 
kolejki I ligi w Warszawie z Legią, 
a drugi zespół Gryfów brał udział w tur-
nieju rugby 7 w Bytomiu.

Diablice pojechały do Sochaczewa 
w mocno okrojonym i nieco kontuzjo-
wanym składzie i niestety nie skończyło 
się to dla nich dobrze. Zaczęły wysokim 
i przekonującym zwycięstwem w fazie 
grupowej 33: 0 z Frogs Warszawa, jed-
nak w drugim spotkaniu tej fazy musiały 
uznać wyższość drugiego warszawskie-
go zespołu, Syrenek. Wynikiem 7:15 
Diablice zajęły drugie miejsce w grupie, 
dlatego pozostała im walka tylko o miej-
sca 5-8. Już przed pierwszym meczem 
tej fazy na skutek kontuzji miały pro-
blem z grą w „pełnosprawnym” skła-
dzie, ale ambitnie walczyły z Fetą Olsz-
tyn, jednak sama ambicja nie wystarczy-
ła i przegrały 7:24. Drugie spotkanie tej 
fazy (z Juvenią Kraków) Diablice były 
już zmuszone oddać walkowerem i osta-
tecznie zajęły 8. miejsce. Cały turniej 
wygrały Biało-Zielone Ladies Gdańsk.

Z kolei Gryfy po wygranej w Lublinie 
z Budowlanymi i przełożonym meczu 
z Czarnymi Pruszcz Gdański jechały do 
Warszawy na mecz z Legią z zamiarem 

sprawienia kolejnej niespodzianki. Po-
czątek spotkania na to wskazywał, bo 
już w 4. minucie Krzysztof Tokarski 
przechwycił piłkę podawaną przez le-
gionistów i zdobył przyłożenie, którego 
jednak Płusie nie udało się podwyższyć. 
Niestety kolejne minuty należały już do 
gospodarzy. Pierwsza połowa zakończy-
ła się wynikiem 5:20. Druga połowa by-
ła pokazem świetnego rugby z obu stron. 
Jednak to rudzianie cały czas parli do 
przodu, świetnie linię obrony przełamy-
wał Bryński, w 72. minucie Legia popeł-
niła przewinienie około 40 metrów od 
słupów, Płusa kopnął karnego, jednak 
piłka minimalnie przeszła obok słupka. 
Dwie minuty później sędzia żółtą kartką 
ukarał Kamila Peplińskiego za nieodsu-
nięcie się w przegrupowaniu. Oznaczało 
to, że spotkanie nasz zespół będzie koń-
czył w osłabieniu. Był to niestety punkt 
zwrotny w świetnej grze rudzian, bo 
przy stanie 19:20 w 75. minucie Legia 
znowu poczuła wiatr w żaglach i w cią-
gu trzech minut zdobyła trzy przyłoże-
nia, każde kolejne z coraz większą ła-
twością. Ewidentnie obrona rudzian była 
już złamana. Ostatecznie spotkanie za-
kończyło się wynikiem 19:41.

Drugi zespół Gryfów, złożony nie-
malże w całości z wchodzących do se-
niorskiej kadry zawodników, wziął 
udział w turnieju rugby 7 w Bytomiu. 

Na starcie stawiło się pięć zespołów, tur-
niej rozegrano systemem każdy z każ-
dym. Nasi zawodnicy nie byli w stanie 
przeciwstawić się jeszcze dłużej grają-
cym rywalom, ale głównie chodziło 
o zdobywanie przez nich doświadcze-
nia. Zajęli ostatnie miejsce, przegrywa-
jąc wszystkie spotkania, jednak zostawi-
li po sobie dobre wrażenie i sporo na-
dziei na przyszłość.

Na boisku nie brakowało emocji.



Przygotuj cztery kółka do jesieni
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MICHAŁ  KOZŁOWSKI
KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI 
KONTROLI  POJAZDÓW OMEGA

TEL. 506-113-356

OMEGA Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Godula 
Ruda Śląska, ul. Stara 1 (róg ulicy Joanny i Starej), czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14, tel. 32 725-58-88

ALFA Stacja Kontroli Pojazdów – Bykowina 
Ruda Śląska, ul. Szpaków 51, czynne pn.-pt. 7-19, sob. 8-14, tel. 32 740-92-21

GAMMA Stacja Kontroli Pojazdów  – Świętochłowice
ul. Katowicka 73 (naprzeciw Gazowni), czynne pn.-pt. 7-19, sob. 7-14, tel. 32 245-28-91

Jesienna aura, coraz niższe temperatury i deszcz – zmienne warunki atmosferyczne dają się we znaki nie tylko, 
jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, ale także jeżeli chodzi o stan pojazdów. O tym, jak przez najbliższe tygodnie 
dbać o samochód, rozmawiamy z Michałem Kozłowskim, kierownikiem Okręgowej Stacji Pojazdów OMEGA, nale-
żącej do fi rmy AUTO-BUD Sp. z o.o., przy której znajduje się również Myjnia Bezdotykowa BETA.

– Temperatury robią się już coraz niższe. 
Jak zmieniające się warunki atmosferyczne 
wpływają na pojazdy?

– To ważne, aby samochód już teraz przygoto-
wać do gorszych warunków pogodowych. Mam 
tutaj na myśli m.in. czystość pojazdu. Nie czekaj-
my na mróz i śnieg, bo wtedy mycie samochodu 
jest bardziej skomplikowane – trzeba się spieszyć 
z wycieraniem karoserii, żeby nie zamarzła na 
niej woda, bo to szkodliwie działa zarówno na la-
kier jak i plastikowe elementy. Kierowca, dla któ-
rego priorytetem jest bezpieczeństwo, nie może 
zapominać o tym, że liczy się nie tylko stan tech-
niczny pojazdu, ale także jego czystość. Ubru-
dzone auto często bowiem może być przyczyną 
niebezpiecznych sytuacji. Na przykład – źle umy-
te szyby mają ogromny wpływ na widoczność na 
drodze i szybkość reakcji za kółkiem. Z kolei wo-
skowanie na gorąco w myjni samoobsługowej 
sprawi, że metalowe części samochodowe nie bę-
dą się tak szybko korodowały.

– Jaka jest więc „fi liozofi a” odpowiedniego 
mycia samochodu jesienią?

– Najlepiej skorzystać z naszej myjni samoob-
sługowej, w której jest pięć programów. Pierwszy 
z nich stosuje się do mycia felg i obręczy kół. 
Rozpyla on środek specjalnie nadający się do te-
go typu czyszczenia. Drugi program to mycie za-
sadnicze (naniesienie środka chemicznego przy 
użyciu zmiękczonej wody w odpowiedniej tem-
peraturze i pod ciśnieniem 110-120 bar). Tą opcją 
myjemy cały samochód, a podczas rozpylania 
tworzy się charakterystyczna biała piana. Kolej-
nym programem jest spłukiwanie zwykłą wodą 
pod ciśnieniem. Następnie woskujemy karoserię. 
Pamiętajmy, że jest to zabezpieczenie auta przed 
ponownym zabrudzeniem oraz poprawienie efek-
tywności pracy wycieraczek podczas opadów 
deszczu, co szczególnie istotne będzie podczas 
okresu jesienno-zimowego. Ostatni program – 
nabłyszczanie – zapewnia efekt bez plam i zacie-
ków osuszając i nabłyszczając karoserię. Dzięki 
czemu auto bez wycierania wysycha równomier-
nie. Nabłyszczanie zabezpiecza również samo-
chód przed negatywnym oddziaływanie zanie-
czyszczeń środowiska.  

– Nie każdy jednak ma czas na taką wizy-
tę...

– Nasza myjnia czynna jest codziennie od godz. 
7 do godz. 22, więc każdy kierowca w tygodniu 

powinien znaleźć chwilę, by do nas zajrzeć. Tym 
bardziej, że jesteśmy jedną z najnowocześniej-
szych myjni w regionie. Z jednej strony pracuje-
my na najbardziej nowatorskich urządzeniach, 
a zarazem dbamy o to, by nasze działanie by-
ło jak najmniej uciążliwe dla środowiska. 
A przy tym ceny u nas są naprawdę 
konkurencyjne. Warto dodać, że przy 
naszej Myjni Bezdotykowej BE-
TA działa także Okręgowa Sta-
cja Pojazdów OMEGA, gdzie 
można bezpłatnie sprawdzić 
samochód, jeżeli nie jest to 
przegląd rejestracyjny. 
Natomiast kierowcy, któ-
rzy zdecydują się wyko-
nać u nas cykliczny prze-
gląd rejestracyjny, otrzy-
mują w myjni BETA trzy 
mycia gratis.

– No właśnie. Co ze 
stanem technicznym po-
jazdu? Śniegu wprawdzie 
jeszcze nie ma, ale o czym 
warto już teraz pomyśleć?

– Pamiętajmy, że z wymia-
ną opon nie czeka się do mo-
mentu aż spadnie śnieg. Powinno 
się to zrobić w momencie, gdy 
średnia temperatura spada poniżej 
siedmiu stopni Celsjusza. Wymieniając 
opony pamiętajmy o tym, że powinny mieć 
one odpowiedniej wielkości bieżnik – nie mo-
że być on mniejszy niż 3,5-4 milimetry. Zwróć-
my także uwagę na odpowiednie ciśnienie 
w kołach. Jednak aby opony służyły nam 
tyle czasu, warto o nie dobrze zadbać. 
Myjmy je i zabezpieczajmy przeznaczo-
nymi do tego środkami, które sprawiają, 
że guma nie traci tak szybko swoich wła-
ściwości. Należy je także przechowywać 
we właściwy sposób.  Ponadto by mieć 
pewność, że wszystko jest w porządku, 
m.in. przy okazji wizyty na Myjni Bezdoty-
kowej BETA, można skorzystać z fachowych 
porad oraz usług pracowników Okręgowej Sta-
cji Pojazdów OMEGA i tam sprawdzić stan 
układu kierowniczego, hamulcowego, a także 
sprawność zawieszenia, oświetlenia, czy ogu-
mienia. 

1 zł
= 60 sekund 

mycia

BETA – MYJNIA BEZDOTYKOWA
Ruda Śląska, ul. Stara 1 (róg ulicy Joanny i Starej)
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