
kie zaniechania w obecnej sytuacji 
będą nieodwracalne i doprowadzą 
do katastrofy całej polskiej gospo-
darki – przestrzegają w piśmie 
przedstawiciele związków zawo-
dowych.

Sprzed  Urzędu Wojewódzkiego 
tłum przemaszerował przed siedzi-
bę Kompanii Węglowej, a następ-
nie Katowickiego Holdingu Wę-
glowego. Protest zakończył się 
przed Spodkiem.

Jeszcze tego samego dnia do sy-
tuacji panującej na Śląsku odniósł 
się Donald Tusk: – W przypadku 
Kompanii Węglowej to związkow-
cy mają dużo więcej racji niż za-
zwyczaj i mają naprawdę obiek-
tywne powody tej troski, czy wku-
rzenia na to, co się działo w Kom-
panii Węglowej. Musimy wspólnie 
z nimi tę sprawę wyczyścić zwią-
zaną także ze złym zarządzaniem 
jeśli chodzi o poprzednie lata – 
mówił w trakcie wtorkowej konfe-
rencji prasowej premier.

Związkowcy podkreślają, że je-
żeli ta manifestacja nie spowoduje 
reakcji rządu, kolejna odbędzie się 
w Warszawie. Planowana jest na 
19 maja. Sandra Hajduk
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Dzień Hutnika
w Rudzie Śląskiej
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Ponad 12 tysięcy uczestników liczyła wtorkowa (29.04.) manifestacja, która przeszła ulicami Katowic, by zwrócić 
uwagę na dramatyczną sytuację w górnictwie. Manifestujący rzucali petardami, palili opony przed Urzędem Mar-
szałkowskim i skandowali „złodzieje”.

W manifestacji wzięło udział ponad 12 tysięcy osób. Foto: SH

Manifestacja rozpoczęła się 
o godzinie 10 przed Urzędem Mar-
szałkowskim. Tam przemawiali li-
derzy związków górniczych.

– Przyszliśmy tutaj, żeby zama-
nifestować swoje niezadowolenie 
z tego, co robi polski rząd. Albo 
z tego, czego nie robi. Nie dba 
o polskie górnictwo, o polskie miej-
sca pracy – powiedział Jarosław 
Grzesik, szef górniczej ,,Solidar-
ności”.

– Donald Tusk nie rozmawia ze 
związkowcami. Rząd nie rozmawia 
z pracownikami. Z nimi trzeba roz-
mawiać przez argument siły, bo 
dialog społeczny się skończył – 
podkreślał Piotr Duda, przewodni-
czący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”.

Następnie związkowcy przeka-
zali przedstawicielom władz woje-
wódzkich petycję skierowaną do 
premiera Donalda Tuska. W niej 
jasno określili, co trzeba zmienić.

– Przede wszystkim chodzi o to, 
by rząd zrobił coś z napływającym 
zza wschodniej granicy węglem, bo 
inaczej nie będziemy sprzedawać 
swojego, a to oznacza, że będą li-
kwidowane w Polsce miejsca pra-
cy. W takich miejscach jak Ruda 
Śląska, gdzie funkcjonują cztery 
kopalnie, będzie to szczególnie do-
tkliwe – mówił Bogusław Ziętek, 
przewodniczący Komisji Krajowej 
WZZ Sierpień 80.

W piśmie przedstawiciele związ-
ków wzywają premiera i rząd mię-
dzy innymi do: natychmiastowego 
przystąpienia do negocjacji 
i uzgodnienia nowej strategii funk-
cjonowania górnictwa węgla ka-
miennego na kolejnych 15-20 lat. 
Domagają się także czasowego ob-
niżenia wysokości, bądź zawiesze-
nia części obciążeń publiczno-
prawnych spółek dotkniętych kry-
zysem oraz zawetowania tzw. dru-
giego pakietu klimatyczno-energe-
tycznego.

– Górnictwo jest jedną z kluczo-
wych gałęzi gospodarki zarówno 
w naszym regionie, jak i w całym 
kraju i od jego kondycji zależy sy-
tuacja wielu innych branż. Wszel-
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Mniej wypadków

Od środy do niedzieli (30.04.
-04.05.) na polskich drogach 
doszło do 369 wypadków, 
w których życie straciło 36 
osób. 457 osób zostało rannych. 
Podczas pięciu ostatnich dni 
policjanci zatrzymali ponad 
1500 pijanych kierowców. Na-
dal wśród głównych przyczyn 
wypadków są: nadmierna pręd-
kość, nieustąpienie pierwszeń-
stwa przejazdu, nieprawidłowe 
wyprzedzanie oraz kierowanie 
pojazdem pod wpływem alko-
holu.

Pożar w Bielszowicach
W środę ( 30.04.) przy ulicy 

Powstańców Śląskich w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach wy-
buchł niegroźny w skutkach po-
żar. Płonęły śmieci i stare opo-
ny zgromadzone w opuszczo-
nych pomieszczeniach gospo-
darczych. Pożar został szybko 
ugaszony i nikt nie ucierpiał.

Wypadek z radiowozem
Do wypadku drogowego do-

szło w niedzielę (27.04.) w go-
dzinach popołudniowych przy 
ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej-
Wirku (w rejonie skrzyżowania 
z ul. Strażacką). W zdarzeniu 
uczestniczyły dwa pojazdy – 
samochód osobowy i policyjny 
radiowóz. Cztery osoby zostały 
odwiezione do szpitala. Policja 
bada przyczyny wypadku.

Statystyki
Urodzenia:  – 37
Zgony:  – 19
Małżeństwa:  – 16
Rozwody:  – 8
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Robiąc coś dla siebie, zrobisz coś dla Piotrka
Ania, instruktorka fitness, od jakie-

goś czasu myślała nad zorganizowa-
niem wielkiego maratonu zumby 
w Rudzie Śląskiej. Jednak gdy dowie-
działa się o chorobie Piotrka, postano-
wiła, by ten maraton był czymś więcej 
niż tylko świetną zabawą.

– Piotrka znam od małego, ponie-
waż był moim sąsiadem. Siostra, która 
jest jego rówieśniczką, opowiedziała 
mi o jego chorobie. Nie potrafiłam 
przyjąć tej informacji i pogodzić się 
z tym co go spotkało, więc postanowi-
łam pomóc. Ale najpierw musiałam się 
dowiedzieć czegoś więcej i spotkałam 
się z rodzicami Piotrka – mówi Anna 
Gierszyńska, instruktorka zumby.

Piotr Wasser ma 17 lat, jest uczniem 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. H.C. Hoovera. Na oddział hemato-
logii i onkologii dziecięcej trafił 
w styczniu ubiegłego roku, ze względu 
na powtarzające się krwotoki z nosa. 

Po wykonaniu szczegółowych badań 
postawiono diagnozę: przewlekła ma-
łopłytkowość – wtedy rozpoczęto le-
czenie w tym kierunku. Choroba Piotra 
jest bardzo nietypowa i dosyć oporna 
na leczenie, dlatego najprawdopodob-
niej konieczny będzie przeszczep szpi-
ku kostnego. Jak twierdzi Ania, Piotrek 
jest aktualnie hospitalizowany, rów-
nież ze względu na to, że każdy ewen-
tualny uraz czy uszkodzenie ciała w je-
go przypadku jest śmiertelnym ryzy-
kiem.

– Gdy postanowiłam zorganizować 
charytatywny maraton, podjęłam 
współpracę z Fundacją Iskierka, która 
sprawuje pieczę nad Piotrem – dodaje 
Ania.

By wziąć udział w maratonie wy-
starczy zakupić cegiełkę w cenie 30 zł, 
która jest biletem wstępu. Można ją na-
być w ODK „Pulsar” w dniach 6, 9, 13 
maja w godz. 18.00-20.00, w ,,Innym” 

Domu Kultury w każdy poniedziałek, 
środę i czwartek w godz. 18.00-19.00 
oraz w dniu maratonu. Podczas impre-
zy, która odbędzie się 17 maja (14.00-
17.00) w ODK „Pulsar”, prowadzona 
będzie także zbiórka pieniędzy. 

– Zebrane pieniądze przeznaczone 
będą na leczenie Piotrka, które niesie 
ze sobą bardzo duże koszty. Zróbmy 
coś dla siebie, robiąc coś dla innych – 
zachęca Ania.

Magdalena Szewczyk

Biorąc udział w maratonie zumby możesz pomóc Piotrkowi. Foto: arch.

Gotowi, do startu, run!
Dzięki projektowi Ruda Run bie-

ganie w Rudzie Śląskiej może stać się 
jeszcze bardziej popularne! W myśl 
znanego powiedzenia – razem raźniej 
– powstała bowiem inicjatywa, która 
ma na celu nie tylko przekonywać do 
tego, że warto biegać, ale także zinte-
grować lokalne środowisko biegaczy. 
Pierwsza okazja do wspólnego prze-
mierzenia kilku kilometrów będzie 
miała miejsce już 10 maja.

– Jesteśmy przekonani, że projekt 
Ruda Run będzie sprzyjać pogłębie-
niu wiedzy na temat biegania i stanie 
się swoistą motywacją dla tych, któ-
rzy jeszcze się wahają przed odda-
niem się przyjemności biegania 
i czerpania z tego jak najwięcej, nie 
tylko dla lepszej formy fizycznej, ale 
i psychicznej – mówi Grzegorz Ry-
dzewski, jeden z koordynatorów pro-
jektu. Impreza rozpocznie się 10 maja 
o godz. 10.30 w Centrum Inicjatyw 

Społecznych w Orzegowie przy ul. 
Hlonda 29. To w tym miejscu przewi-
dziany jest start i meta biegu. Nim jed-
nak miłośnicy biegania wyruszą na li-
czącą 5 kilometrów trasę, czeka ich 
spora dawka niezbędnych do bezpiecz-
nego i zdrowego uprawiania tej dyscy-
pliny informacji. Znany ultramaratoń-
czyk August Jakubik udzieli zaintere-
sowanym kilku rad dotyczących tego, 
co jest ważne przy bieganiu, dietetyk 
Marzena Okoń-Pietraszek powie jak 
uzupełnić dietę, by wyposażyć orga-
nizm w odpowiednie składniki odżyw-
cze, a oficer prasowy Komendy Miej-
skiej Policji w Rudzie Śląskiej Krzysz-
tof Piechaczek opowie o bezpieczeń-
stwie biegaczy w ruchu drogowym.

Po części teoretycznej przyjdzie 
czas na praktyczną. Start biegu prze-
widziany jest na godzinę 12.30., trasa 
natomiast będzie przebiegała przez 
bytomski park „Fazaniec”.

Sam udział w biegu to także sposób 
na pewnego rodzaju powrót do prze-
szłości. Inicjatywa jest bowiem formą 
reaktywacji tradycyjnych biegów 
przełajowych odbywających się w la-
tach 30. XX w właśnie w Orzegowie.

– W latach 30. ubiegłego stulecia 
w Orzegowie corocznie odbywały się ma-

sowe biegi przełajowe, które gromadziły 
na starcie 500-600 osób. Chcemy wrócić 
do tej tradycji i sprawić, by bieganie na 
stałe wpisało się w kalendarz orzegow-
skich wydarzeń – mówi Agnieszka Płasz-
czyk, kierownik CIS Stary Orzegów.

A my zachęcamy do udziału! W koń-
cu razem raźniej. Sandra Hajduk

Dzięki projektowi Ruda Run bieganie w Rudzie Śląskiej może stać się jeszcze bardziej popularne.
 Foto: arch.

PRezyDent Miasta 
RuDa Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw 
pokoju 215) wykazu nieruchomości grunto-
wych znajdujących się w rejonie: ul. Szczęść 
Boże, która zostanie oddana w najem z prze-
znaczeniem pod garaż blaszany, ul. Jana III 
Sobieskiego, która zostanie oddana w dzier-
żawę z przeznaczeniem pod istniejący ogró-
dek rekreacyjny, ul. Solidarności, która zo-
stanie oddana w dzierżawę pod istniejące 
ogródki rekreacyjne, ul. Staropolskiej, która 
zostanie oddana w dzierżawę na cele rekre-
acyjne, ul. Hubalczyków, która zostanie od-
dana w dzierżawę  z przeznaczeniem pod 
istniejący ogródek rekreacyjny.
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– Ciągle słyszymy, że idą coraz 
cięższe czasy, ale dzięki tej licznej 
grupie pracowników, zarządców, 
emerytów i rencistów hutniczych, 
nadzieja przewyższa niepewność. 
I za tę nadzieję, którą obdarowuje 
nas św. Florian, nasz patron, chcemy 
Bogu podziękować – usłyszeli wier-
ni podczas mszy świętej, odprawio-

nej w kościele pw. św. Pawła Apo-
stoła.

Po  nabożeństwie jubilaci pozowali 
do wspólnego zdjęcia, po czym udano 
się na wspólną biesiadę, która trady-
cyjnie odbyła się w hali MOSiR-u.

– Jestem hutnikiem 45 lat i powiem 
szczerze, że bardzo szybko ten czas 
przeleciał. Mieszkam w Nowym Byto-

miu, a więc blisko mojego miejsca 
pracy. W tej chwili nie wyobrażam so-
bie bym mógł pracować w innym za-
kładzie. Tym bardziej, że pozostało mi 
248 dni do emerytury – mówił Marian 
Szindler, pracownik Huty „Pokój”. – 
Już przed I wojną światową Huta była 
bardzo ważna dla tego miejsca i tak 
jest do dzisiaj – dodał pan Szindler.

– Z tym zakładem człowiek związany 
jest całe życie. Najważniejsze, by ludzie 
mieli miejsca pracy – mówił Andrzej 
Żymła, który również w najbliższym cza-
sie stanie się emerytowanym hutnikiem.

– Patrzymy na aktualną sytuację go-
spodarczą jako na nową normalność. 
Uważamy, że konkurencja, zawirowa-
nia gospodarcze i wahania koniunktu-
ralne będą zawsze  i do tego się przy-
stosowujemy. Realizujemy różne stra-
tegie w zależności od biznesu, a pro-
wadzimy ich trzy. W sumie osiągamy 
pozytywny dla nas wynik – o obecnej 
sytuacji spółki opowiadał Henryk Sła-
wik, prezes Huty „Pokój”.

Choć  na każdym kroku podkreśla 
się fakt niesprzyjającej sytuacji gospo-
darczej, w której znajduje się Huta,  
w tym wyjątkowym dla hutników dniu 
rudzianie zapewniali jak istotna jest  
jej działalność w Rudzie Śląskiej: – 
Huta „Pokój” to nie tylko znamię tej 
dzielnicy, ale także miasta. W tym miej-
scu funkcjonuje już 174 lata, stanowiąc 
jeden z większych zakładów w Rudzie 
Śląskiej. Liczymy na to, że Huta pora-
dzi sobie ze wszystkimi problemami,  
z którymi musi się borykać – mówił  
wiceprezydent Michał Pierończyk.

– Życzę byśmy co roku mogli cele-
brować święto hutników w mieście, 
a także wielu sukcesów i powodzenia 
zarówno dla zarządzających, jak i pra-
cowników Huty „Pokój” – dodał.

Magdalena Szewczyk

Obchody hutniczego święta w Rudzie Śląskiej mają ponad stuletnią tradycję. Jak co roku, 4 maja, pracownicy Huty „Po-
kój” uczestniczyli w przemarszu prowadzonym przez orkiestrę dętą, a następnie w mszy świętej sprawowanej w intencji 
pracowników Huty oraz ich rodzin. 

Wiwat hutnikom!

4 maja swoje święto obchodzą m.in. hutnicy. Foto: MS

Ryk silników o ogromnej mocy, hektoli-
try spalonego paliwa, niewiarygodne 
akrobacje, dziesiątki miażdżonych wraków 
aut. Wielkie i głośne Monster Trucki po-
wracają do Polski! 7 czerwca w Krakowie 
na stadionie Cracovii kilkutonowe samo-
chody będą ze sobą zaciekle rywalizować. 
Przekonaj się na własne oczy, jak wysoko 
potrafią wybijać się w powietrze. Masz też 
szansę poznać kierowców, zdobyć auto-
graf i zrobić sobie zdjęcie z gigantycznymi 
Monster Truckami. Dla naszych Czytelni-
ków mamy do przekazania podwójne za-
proszenie na to widowisko. Wystarczy, że 
wyślesz SMS-a o treści wiad.mt+imię  
i nazwisko pod numer 71100 (koszt SMS-a  
to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto). Na SMS-y 
 czekamy od 7 maja od godziny 10.00 do 
8 maja do godziny 15.00. 

Monster Trucki wracają
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Unijna szansa dla społeczności romskiej 36 w Orzegowie. Cały projekt pole-
ga na tym, by otworzyć Romom dro-
gę do świata, dlatego podczas reali-
zacji szkolili głównie język polski. 
Panie w tym właśnie projekcie zajęły 
się krawiectwem, panowie natomiast 
budownictwem. Romowie otrzymali 
zaświadczenia po ukończeniu kursu, 
które mogą zapewnić łatwiejsze wej-
ście na rynek – mówiła Izolda 
Kwiek, prezes Stowarzyszenia Ro-
mów „GANDI” w Rudzie Śląskiej 
oraz koordynatorka projektu.

– Dzieci w ramach zajęć miały 
spotkania, ciekawe wyjścia, wy-
cieczki, warsztaty taneczne, które 
mogły poszerzyć ich horyzonty – do-
dała.

W projekcie udział wzięło 20 do-
rosłych oraz 20 dzieci. Uczestnicy 
mieli również możliwość skorzysta-
nia z warsztatów z doradcą zawodo-
wym czy psychologiem.

– To na pewno nie jest ostatni pro-
jekt, który zdecydowaliśmy się reali-
zować – zapewniała Izolda Kwiek.

MS

W Rudzie Śląskiej aktywnie pro-
wadzi się działalność na rzecz spo-
łeczności romskiej. Właśnie zakoń-
czono realizację projektu „Roma – 
aktywizacja społeczna i zawodowa 
śląskich Romów” współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach EFS, którego pomysło-

dawcą było Stowarzyszenie „God-
ność i praca” w partnerstwie ze Sto-
warzyszeniem Romów „GANDI” 
w Rudzie Śląskiej.

– Jest to drugi projekt, który reali-
zuję wraz ze Stowarzyszeniem „God-
ność i praca”, którego zajęcia odby-
wały się w Szkole Podstawowej nr 

Spotkanie miało na celu podsumowanie realizacji projektu. Foto: MS
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Dzień Ziemi według przedszkolaków
Święto „Dnia Ziemi” obchodzone jest na ca-

łym świecie, także w Rudzie Śląskiej. 25 kwiet-
nia podopieczni Przedszkola św. Elżbiety 
w Orzegowie potwierdzili jak ważna jest dla 
nich Matka Ziemia. Każda grupa przedszkola-
ków przebrała się w wyznaczony kolor – niebie-
ski, zielony, żółty i pomarańczowy, czyli barwy 
symbolizujące kolory Ziemi. Dzieci brały także 
udział w konkurencjach takich jak quiz ekolo-
giczny, zagadki, „coś z niczego” – czyli tworze-
nie stroju ekologicznego, układanie puzzli, czy 
w konkurencjach sprawnościowych. Impreza 
zakończyła się podsumowaniem punktów, na-
grodzeniem dzieci i zabawą przedszkolaków 
przy muzyce. MSTak Dzień Ziemi obchodziły podopieczni przedszkola św. Elżbiety. Foto: MS
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Międzynarodowy Dzień Tańca

Prawie trzystu uczniów wyszło 
we wtorek (29.04.) na boisko 
Szkoły Podstawowej nr 14 w Biel-
szowicach, aby uczcić Międzyna-
rodowy Dzień Tańca. Kibicowali 
im rodzice i nauczyciele.

– Ćwiczyliśmy intensywnie trzy 
tygodnie, od początku kwietnia – 
na zajęciach wychowania fizycz-
nego, starsze i młodsze dzieci ra-
zem. Wszystkim nam te próby 
sprawiły ogromną radość i cie-
szymy się, że dziś możemy brać 

udział w finale. Mam nadzieję, że 
za rok uda nam się zachęcić spo-
łeczność lokalną do wzięcia 
udziału w naszej inicjatywie. Za-
praszamy również władze miasta 
– mówiła Katarzyna Romejko, 
wicedyrektor SP nr 14.

Międzynarodowy Dzień Tańca to 
święto ustanowione w 1982 roku 
przez Komitet Tańca Międzynaro-
dowego Instytutu Teatralnego bę-
dącego pod auspicjami Unesco.

Monika Herman-Sopniewska

Międzynarodowy Dzień Tańca na boisku SP 14. Foto: MHS

Tylko do 31.05.2014 r.
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3 maja
Mieszkańcy Rudy Śląskiej 

mieli możliwość udziału w na-
bożeństwie, które odbyło się 
z okazji obchodów 3 Maja, 
związanych z uchwaleniem 
Konstytucji, wybuchem III po-
wstania śląskiego, a także 
święta Najświętszej Marii Pan-
ny Królowej Polski. Mszę 
świętą odprawiono w parafii 
Trójcy Przenajświętszej w Ko-
chłowicach, po której odbył 
się przemarsz pocztów sztan-
darowych pod pomnik Po-
wstańców Śląskich.

Święto Flagi
30 kwietnia na placu Jana Paw-

ła II o godz. 12.00 zagościły bia-
ło-czerwone barwy. W ten sposób 
rudzka młodzież chciała uczcić 
Święto Flagi, obchodzone 2 maja. 
Młodzi ludzie ubrani w biało-
czerwone kolory z flagami i sztan-
darami przemaszerowali sprzed 
Miejskiego Centrum Kultury 
w kierunku placu Jana Pawła II. 
Obok występów artystycznych, 
konkursów i quizów dotyczących 
historii kraju i symboli narodo-
wych, gimnazjaliści i licealiści 
przygotowali wiele innych biało-
czerwonych atrakcji.

Wyjazd z PTTK 
Rudzki oddział PTTK organi-

zuje wyjazd do Jaskini Raj, zam-
ku w Chęcinach oraz Muzeum 
Wsi Kieleckiej w Tokarni. Wy-
cieczka odbędzie się 10 maja – 
wyjazd o godzinie 6.00. W mię-
dzyczasie będzie możliwość 
udania się na spacer po mieście. 
Koszt wycieczki to 55 zł, a dla 
członków PTTK i młodzieży 
szkolnej – 50 zł ( cena nie obej-
muje wstępu do zwiedzanych 
obiektów). Więcej informacji 
pod nr 32 248-67-48.  

W SKRÓCIEZnów płonęły trawy
Na nic zdają się coroczne ostrzeże-

nia i apele strażaków. Od początku 
roku w samej Rudzie Śląskiej wzy-
wani oni byli ponad 300 razy do palą-
cych się suchych traw.

Jeden z najpoważniejszych poża-
rów traw w Rudzie Śląskiej miał 
miejsce 3 kwietnia w Bielszowicach. 
Najprawdopodobniej w wyniku pod-
palenia płonął tam teren o powierzch-
ni pięciu hektarów. Ogień zagrażał 
domom jednorodzinnym znajdują-
cym się przy ulicach Wspólnej i Lele-
wela. Skutki pożaru odczuli także 
kierowcy. W trawach leżały bowiem 
stare opony, których zapalenie się 
wywołało ogromne zadymienia utrud-
niające widoczność na autostradzie.

– Zaczęło się palić przy torowisku. 
Ogień rozprzestrzeniał się bardzo 
szybko, bo akurat dość mocno wiało. 
W sumie na miejsce przyjechało osiem 
wozów straży pożarnej. Wiele osób 

się bało, bo ogień był blisko ich do-
mów. Ludzie kompletnie nie myślą, 
gdy podpalają pola – mówi pan Da-
rek Wójcik, świadek pożaru. – Tu jest 
dużo traw, które co jakiś czas są pod-
palane – dodaje.

Aktualnie się zazieleniło, więc ry-
zyko takiego pożaru jest mniejsze, ale 
gdy znów przez jakiś czas będzie pa-
nowała susza, problem z pewnością 
błyskawicznie powróci. Warto przede 
wszystkim pamiętać o tym, że ten 
proceder może doprowadzić do trage-
dii – w tym roku w wyniku wypalania 
traw zginęła już jedna osoba – miesz-
kaniec Sosnowca. 

– W starszych przekazach pojawia-
ły się informacje, że wypalanie powo-
duje użyźnienie gleby. To jest nie-
prawda. W ten sposób zabijamy zwie-
rzęta i możemy zagrozić nie tylko 
mieniu, ale także zdrowiu czy życiu 
innych ludzi. Przypominam, że pod-

palanie traw jest karalne – mówi 
Klaudiusz Cop, rzecznik prasowy 
Komendy Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. – Pro-
blem rzeczywiście jest poważny, bo 
w słoneczną pogodę odnotowaliśmy 
nawet po 20 wyjazdów dziennie do 
palących się traw – podkreśla.

Za wypalanie traw grozi kara aresz-
tu albo grzywna mogąca wynosić na-
wet 5000 zł. W przypadku, gdy ogień 
niebezpiecznie się rozprzestrzeni i za-
grozi zdrowiu lub życiu ludzi albo bu-
dynkom, podpalaczowi grozi do 10 lat 
więzienia.

Sandra Hajduk

Pożar traw w Bielszowicach był jednym z najpoważniejszych do jakiego doszło w tym roku.
 Foto: AW
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Strażacy świętowali  
– Życzymy sobie, żebyśmy w zdro-

wiu i szczęściu wracali z każdej akcji 
– mówił st. kpt. Klaudiusz Cop, 
wzruszony uroczystością.

W poniedziałek (5.05.) w parafii 
pw. św. Barbary w Bykowinie odpra-
wiona została msza dziękczynna 
w intencji strażaków połączona z po-
święceniem nowego wozu ratowni-
czo-gaśniczego. W uroczystości 
udział wzięli również przedstawicie-
le władz miasta i służb miejskich. 
Strażacy modlili się m.in. o bezpie-
czeństwo w swojej pracy. 

– Abyśmy tyle razy wrócili ze 
strażnicy ile wyjeżdżamy, bo każdy 
wyjazd strażaka do zdarzenia wiąże 
się z czyjąś krzywdą i każdy nasz wy-
jazd to oczekiwanie kogoś na pomoc  
– dodał st. kpt Klaudiusz Cop, rzecz-
nik prasowy rudzkiej straży pożar-
nej. 

Następnie proboszcz ks. Jerzy No-
wak poświęcił nowy wóz ratowni-
czo-gaśniczy – samochód marki Sca-
nia – będzie wyjeżdżał do różnych 
zdarzeń na terenie miasta. Nowy wóz 
w połowie sfinansowało miasto, 
w połowie Komenda Wojewódzka 
Straży Pożarnej w Katowicach. 
Kosztował ponad 900 tysięcy zło-
tych.

– Samochody strażackie bardzo 
szybko się zużywają, są mocno eks-
ploatowane, wymagają sukcesywnej 
wymiany, i bardzo się cieszymy, że 
otrzymaliśmy taki prezent. Jest to sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy, będzie 
pierwszym wyjazdowym samocho-
dem, który będzie uczestniczył we 
wszystkich zdarzeniach na terenie 
miasta. Mieści 5 ton wody oraz prze-
wozi 6 osób – podkreślał Klaudiusz 
Cop. 

14 maja w MCK w ramach Dnia 
Strażaka odbędzie się uroczysty apel 
połączony z wręczeniem odznaczeń 

i nominacji na wyższe stopnie służ-
bowe oraz nagród Prezydenta Miasta 
Ruda Śląska. MHS
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Ksiądz probosz parafii pw. św. Barbary w Bykowinie poświęcił nowy wóz ratowniczo-gaśniczy.
 Foto: MHS
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Kanonizacyjne obchody

Na korytarzach szkoły pojawiły się 
prace plastyczne dzieci oraz gazetki 
o życiu i działalności papieża.

– W sobotę (26.04.) uczniowie 
obejrzeli przygotowane przez szósto-
klasistów przedstawienie, które przy-
bliżyło dzieciom postać Jana Pawła 
II – nie tylko jako papieża, kapłana, 
ale także jako robotnika, sportowca, 
studenta, artystę, naukowca, a przede 
wszystkim wielkiego patriotę i dobre-
go, radosnego a zarazem pełnego po-
kory człowieka. Człowieka, który ca-
łym swym życiem pokazał nam – ma-

luczkim, na czym polega droga do 
świętości – mówi Elwira Śliwińska, 
nauczycielka w SP nr 14.

W 1981 r. Jan Paweł II został Ka-
walerem Orderu Uśmiechu, który 
przyznała mu Międzynarodowa Ka-
pituła Orderu Uśmiechu na wniosek 
niewidomych dzieci z Krakowa i La-
sek. Wręczenie orderu miało miejsce 
28 marca 1984 r. w Watykanie. Wy-
nika z tego że Jan Paweł II jest także 
jednym z patronów Szkoły Podsta-
wowej nr 14.

Robert Połzoń

Uczniowie poznali wszystkie oblicza Jana Pawła II. Foto: SP nr 14

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu nie 
zapomnieli o kanonizacji Jana Pawła II. W szkole na różne sposoby przybliżano 
najmłodszym sylwetkę wybitnego Polaka.
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Pracownia nowych możliwości

– Nowa pracownia to produkt 
przygotowany do nowej podstawy 
programowej. Uczniowie będą mo-
gli w niej zdobywać kwalifi kacje 
zawodowe E.12 i E.13 w zawodzie 
technik informatyk – tłumaczy 
Grzegorz Żuchowski, nauczyciel 
przedmiotów informatycznych 
w ZSP nr 6.

Pracownia powstała w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał  
Ludzki Projekt IX Działanie 9.2.

– Komputery są już teraz dużo 
szybsze. Dzięki nowej pracowni bę-

dziemy też lepiej przygotowani do 
egzaminu i myślę, że wszyscy go zda-
my – mówi Dawid, uczeń ostatniej 
klasy technikum.

Tego dnia w ZSP nr 6 odbył się 
także konkurs wiedzy na temat pro-
duktów technologii Ytong wraz 
z wykładem oraz szkoleniowa zabu-
dowa ściankami działowymi z blocz-
ków betonowych pomieszczenia 
świetlicy. Ściankę stawiali ucznio-
wie klas zawodowych, którzy po 
pracy otrzymali imienne certyfi katy.

Robert Połzoń

Uczniowie już korzystają z nowej pracowni. Foto: RP

Nowy sprzęt to nowe możliwości – wiedzą o tym w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika. W środę (30.04.) odbyła się tam ofi cjal-
na prezentacja  nowej pracowni komputerowej.

Z okazji
Międzynarodowego 

Dnia Pielęgniarki 
i Dnia Położnej 

składam 
wszystkim Paniom 
najserdeczniejsze 

życzenia: 
zdrowia, satysfakcji 

zawodowej i pomyślności 
w życiu prywatnym.

Wasza rola w codziennej 
trosce o zdrowie i opiekę jest 

nie do przecenienia. 
Dziękując za trud 

i poświęcenie przekazuję 
wyrazy szacunku 
i wdzięczności.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta 

Ruda Śląska

PRINCE POLO
XXL

0,99 zł/szt.
SER

GOUDA MLEKOMA

15,99 zł

Ruda Śląska – Wirek, ul. Obr. Westerplatte 7
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. 10.00-20.00

REALIZUJEMY BONY ŻYWIENIOWE
 KWK HALEMBA-WIREK, 

KWK POKÓJ I KWK BIELSZOWICE 
ORAZ BONY SODEXO 

I CHEQUE DEJEUNER-SUBIEKT.
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Ruda Śląska – Nowy Bytom , ul. Pokoju 14
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. nieczynne

TIGER
NAPÓJ 250 ml

1,89 zł/szt.

KAPUSTA
BIAŁA MŁODA

2,19 zł/szt.

VELVET
XXL 8 ROL.

6,99 zł/op.

UDKO
Z KURCZAKA

4,39 zł/kg
8-9.05.14

KAWA
JACOBS 250 g.

7,49 zł/szt.

WINERKI 
HAM

9,49 zł/kg

MAKARON 
CZTEROJAJECZNY 

250 g

1,79 zł/szt.

KIEŁBASA
ŚLĄSKA

7,69 zł/kg

KOPEREK

0,79 zł/szt.

VELVET
XXL 8 ROL.

6,99 zł/op.

8-9.05.14

ZRÓB

 ZAKUPY

WYGRAJ 

SAMOCHÓD

MLEKO
LEWIATAN 1l, 3,2%

2,39 zł/szt.

MĄKA
WROCŁAWSKA

1,49 zł/kg



INTERWENCJA

Śmieciowy porządek
– Ostatnio miałem okazję przyjrzeć 

się temu w jaki sposób firma odbiera 
odpady z mojego osiedla. Byłem bar-
dzo zdziwiony, gdy śmieci z pojemni-
ków, w których znajdowały się wyłącz-
nie odpady posegregowane, trafiły do 
jednej śmieciarki. Jaki sens ma w ta-
kim razie nasz trud, skoro to wszystko 
i tak następnie się wymiesza? – pytał 
pan Piotr.

Temat ten pojawiał się już na ła-
mach naszej gazety, jednak w związku 
z tym, że nadal budzi zainteresowanie, 
postanowiliśmy do niego wrócić, 
a o dokładne wyjaśnienia zwróciliśmy 
się do rudzkiego Urzędu Miasta, który 
nadzoruje funkcjonowanie nowej usta-
wy śmieciowej.

– Mieszkańcy sygnalizowali już nam 
przypadki mieszania wysegregowa-

nych odpadów podczas ich odbioru. 
Zwróciliśmy się do przedsiębiorcy od-
bierającego odpady komunalne na te-
renie miasta o wyjaśnienie. Otrzyma-
liśmy informację, że wysegregowane 
frakcje są od-
bierane sa-
m o c h o d a m i 
posiadający-
mi wewnętrz-
ne komory 
przeznaczone 
na różne ro-
dzaje odpa-
dów. Dlatego 
osoba obser-
wująca z boku 
odbiór odpadów może odnieść wraże-
nie, że wysegregowane śmieci trafiają 
do jednego kontenera – tłumaczy Re-

Śmieciarki mają wewnętrzne przegrody, dzięki czemu wyselekcjonowane odpady 
nie mieszają się. Foto: UM Ruda Śląska

O tym, że powinno się segregować śmieci, nie trzeba chyba nikogo z nas prze-
konywać. Czy jednak warto to robić, skoro i tak wyselekcjonowane odpady trafią 
do jednej śmieciarki? Z takim pytaniem zadzwonił do naszej redakcji mieszka-
niec ulicy Chopina.

nata Młynarczuk, na-
czelnik Wydziału 
Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji 
Miasta w rudzkim 
magistracie.

Przy okazji postanowiliśmy spraw-
dzić jak rudzianie radzą sobie z segre-
gacją i czy zgodnie z zapowiedziami 

Urząd Miasta przeprowadza kontrole 
mające na celu zweryfikowanie tego, 
czy odpady są segregowane we wła-
ściwy sposób.

– W kwestii segregacji odpadów 
przez mieszkańców zaobserwowano, 
że najczęściej popełnianym błędem 
jest między innymi umieszczanie opa-
kowań wielomateriałowych tj. karto-

– „ Piszę do redakcji, ponieważ 
kiedyś na łamach „Wiadomości 
Rudzkich” poruszany był temat 
przejścia dla pieszych na ulicy 
Odrodzenia, w pobliżu sklepu 
„Biedronka”. Usłyszałem od są-
siadów, że w najbliższym czasie 
ktoś zajmie się bezpieczeństwem 
w tym miejscu i że coś tam po-
wstanie. Czy będzie to może pro-
ponowana już wcześniej sygnali-
zacja świetlna, czy może wymyślo-
no inne rozwiązanie?” – pisze 
mieszkaniec Wirku.

Otrzymaliśmy odpowiedź 
w sprawie tej wiadomości: – 
Podczas posiedzenia Komisji ds. 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go 12 stycznia 2012 r. pozytywnie 
zaopiniowano zasadność wpro-
wadzenia w rejonie wskazanego 
przejścia dla pieszych dodatko-
wego oznakowania pionowego 
w zakresie znaków: „przejście 
dla pieszych” oraz „ogranicze-
nie prędkości”, a podczas posie-
dzenia, które odbyło się w dniu 
22 listopada 2013 r. zalecono, by 
wiosną 2014 r. wykonane zostało 
dodatkowe oznakowanie poziome 
w postaci progów akustycznych 
– odpowiada Adam Nowak, 
rzecznik prasowy rudzkiego ma-
gistratu. 

– Dodatkowo ustalono, że 
oprócz wprowadzonego w okresie 
wiosennym dodatkowego oznako-
wania pionowego przejścia i ogra-
niczenia prędkości w tym rejonie, 
Straż Miejska ujmie wskazywane 
miejsce w harmonogramie okreso-
wych kontroli prędkości przy uży-
ciu fotoradaru – dodaje.

*  Z redakcyjnej skrzynki
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ników po mleku oraz sokach (tzw. te-
tra-paków) w pojemnikach na papier, 
a nie jak to jest wymagane, w pojemni-
kach na tworzywa sztuczne. Kolejną 
nieprawidłowością jest wrzucanie do 
pojemników na papier zabrudzonego 
papieru, który należy wrzucać do po-
jemnika na odpady zmieszane. Ponad-
to zaobserwowano, że w pojemnikach 
na odpady zmieszane znajdują się od-
pady nadające się do wysegregowa-
nia, takie jak papier, szkło oraz two-
rzywa sztuczne np. butelki plastikowe, 
pomimo wyposażenia placyka gospo-
darczego w pojemniki do segregacji 
odpadów – mówi Renata Młynarczuk. 
– Kontrole prowadzonej segregacji 
odpadów przez mieszkańców wykazały 
pojedyncze przypadki błędnego segre-
gowania odpadów. Ponadto w najbliż-
szym czasie planowana jest kolejna 
kampania edukacyjna, m.in. w ramach 
której ponownie zostanie wydany in-
formator zawierający prawidłowe za-
sady segregacji odpadów w Rudzie 
Śląskiej – dodaje. Sandra Hajduk

REKLAMA



WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

The Voice of Michał Grobelny

W „The Voice of Poland” pracował z Tomsonem i Baronem. Zachwycając swoim głosem doszedł do półfinału. Ukończył 
szkołę muzyczną, gra nie tylko na fortepianie, ale także na gitarze czy perkusji. Na scenie jest wrażliwym artystą, który wie 
o czym śpiewa, na co dzień sympatycznym facetem, który uwielbia dubbing i beat-box. Podczas wyborów Miss Rudy Ślą-
skiej wystąpił Michał Grobelny, z którym rozmawialiśmy po występie.

– Oglądałam dzień wcześniej Twój 
występ w „Mam Talent” zastanawia-
jąc się, czy na pewno to byłeś  Ty. Ile 
miałeś wtedy lat?

– Każdy, kto ogląda ten filmik, mówi 
to samo. Sam się dziwię i zastanawiam, 
czy to faktycznie byłem ja. Miałem 
wtedy 16 lat. Z perspektywy czasu wie-
le się zmieniło.

– Jak to jest, kiedy jesteś facetem, 
masz 16 lat i z pełną wrażliwością 
śpiewasz ballady? Czy rówieśnikom 
to przeszkadzało?

– Od zawsze byłem osobą wrażliwą 
i pomimo tego, że istnieje stereotyp, że 
mężczyźni w zasadzie nie śpiewają, ja 
robiłem trochę na przekór. Gdy miałem 
dziesięć lat zaczynałem już od repertu-
aru Mietka Szcześniaka. Czasami mia-
łem przerąbane u ludzi, którzy nie ży-
czyli mi za dobrze, bo coś im się nie 
podobało w tym co robię. Ale teraz na 
szczęście bardziej toleruje się śpiewają-
cych mężczyzn.

tam niesamowity klimat, zżyłem się 
z ludźmi, których tam spotkałem. To 
także program, który nie próbuje szoko-
wać czy robić naciąganego show – jest 
zupełnie inny, bo skupia profesjonali-
stów. Dostanie się do tego programu 
jest już wielkim wyróżnieniem.

– Podczas przesłuchania w ciemno, 
w Twoją stronę obróciły się cztery fo-
tele. Dlaczego wybrałeś Barona 
i Tomsona?

– Panowie pasują do mojego charak-
teru, ale odpowiada mi także ich reper-
tuar. Jednak miałem dylemat, którego 
trenera wybrać. Zarówno Marek Pie-
karczyk jak i Edyta Górniak są mi bli-
scy, ale Afromental miał przewagę li-
czebną! (śmiech).

– Jakie to uczucie usłyszeć od Edy-
ty Górniak, jednej z najlepszych pol-
skich wokalistek, że ma się, cytuję: 
„fenomenalny wokal”?

– To fenomenalne uczucie! Słowa 
wypowiedziane przez panią Edytę czy 

każdego z trenerów, są jeszcze większą 
nagrodą niż wszystkie nagrody i statu-
etki na półce. 

– Pracujesz nad płytą?
– Tak, właśnie przygotowuję album. 

Już niedługo wypuścimy pierwszego 
singla, którego wykonałem m.in. pod-
czas Gali Miss Rudy Śląskiej. Nie chcę 
się za bardzo spieszyć z materiałem, za-
leży mi by dopracować wszystkie deta-
le, tak bym zadowolony był ja oraz fa-
ni.

– A skąd u Ciebie taka wrażliwość? 
Można się jej nauczyć?

– Chyba odkryłem ją podczas lekcji 
prywatnych oraz dzięki doświadcze-
niom zdobytym podczas występów. 
Myślę, że rozwijałem ją także słuchając 
wielu artystów, którzy są tak samo 
wrażliwi. Z wrażliwością tego typu 
trzeba się jednak urodzić i całe życie ją 
szlifować. Ja akurat przejąłem ją w ge-
nach głównie od taty i to on najbardziej 
zachęcał mnie do śpiewania, ale tak na-
prawdę wspiera mnie cała rodzina. Ro-
dzice się śmieją, że moją największą 
fanką jest babcia (śmiech).

– Najpierw występ w „Szansie na 
sukces”, później „Mam talent” 
i w końcu „The Voice of Poland”, któ-
ry był dla Ciebie trampoliną. Jak oce-
niasz oryginalną formułę tego pro-
gramu?

– „The Voice od Poland” był dla mnie 
wielkim zaskoczeniem. W porównaniu 
do innych tego typu programów czułem 

 Foto: MS

POLECAMY...

8 Wiadomości Rudzkie 7.05.2014

ReklaMa

Terry Pratchett
Para w ruch

Najnowsza powieść z cyklu Świat Dysku!
ku zaskoczeniu Patrycjusza, lorda Vetinariego, w ankh-

Morpork pojawia się nowy wynalazek – wielka i hałaśli-
wa machina, wykorzystująca potęgę wszystkich czterech 
żywiołów: ziemi, powietrza, ognia i wody. a że to ankh-
Morpork, już wkrótce ściąga tłumy zachwyconych gapiów; 
niektórzy wcześniej dostrzegli ducha czasów i przybywają 
uzbrojeni w notesy i płaszcze przeciwdeszczowe.

Moist von lipwig nie należy do miłośników ciężkiej 
pracy. Oczywiście, kierując Urzędem Pocztowym, królew-
skim Bankiem i Mennicą wnosi swój wkład, ale polega 
on głównie na słowach. a słowa na szczęście nie są zbyt 
ciężkie i rzadko wymagają smarowania. Jednakże Moist 
bardzo lubi pozostawać przy życiu, co sprawia, że nowa 
oferta Vetinariego jest trudna do odrzucenia...

Para idzie w ruch nad światem Dysku, a jej pogania-
czem jest pan Simnel, człowiek z kaszkietem i suwakiem 
logarytmicznym, mający ciekawy układ z sinusem i cosi-
nusem. Jeśli Moist chce się utrzymać na torze, musi się 
zmierzyć z wiadrami smaru, człowiekiem, który niekiedy 
zrzuca pracowników ze schodów, i grupą mocno rozgnie-
wanych krasnoludów...

Terry Pratchett (ur. 1948) jako autor opowiadań zade-
biutował w wieku 13 lat, w 1971 r. wydana została jego 
pierwsza powieść „Dywan”. W 1983 r. ukazała się pierw-
sza część cyklu Świat Dysku – „kolor magii”. W 1998 r. 
został uhonorowany przez królową elżbietę II Orderem 
Imperium Brytyjskiego za zasługi dla literatury.

– Gdy znajdziesz trochę wolnego 
czasu, co robisz?

– Odpoczywam, nadrabiam spotka-
nia z bliskimi. Interesuję się również 
dubbingiem. Gdy odpocznę, mam siły, 
by kontynuować pracę, czasem też ła-
pie mnie wena i inspirując się przeży-
ciami, piszę utwory.

– Oby jak najwięcej tych pozy-
tywnych przeżyć. Dziękuję za roz-
mowę.

 Magdalena Szewczyk



55-lecie miasta

Mieszkańcy będą mogli wspól-
nie świętować wyjątkowy dzień 
55-lecia Rudy Śląskiej. W piątek 
(9.05.) o godzinie 17.00 na miej-
skim rynku (plac Jana Pawła II) 
odbędzie się festyn rodzinny z oka-
zji rocznicy nadania praw miejskich 
Rudzie Śląskiej. W programie m.in. 
biegi rekreacyjne z udziałem miesz-
kańców (zapisy o godzinie 16.00), 
koncert zespołów Kameleon oraz 
Studio Sztama. Podczas festynu 
prowadzona będzie także zbiórka 
pieniędzy dla czteroletniej Andżeli-
ki, która urodziła się bez kości pisz-
czelowej, z niedrożnością przełyku 
oraz rozszczepem wargi i podnie-
bienia. Serdecznie zapraszamy!

Piosenka pozytywna
17 maja o godzinie 17.00 

w Miejskim Centrum Kultury od-
będzie się „Koncert Piosenki Po-
zytywnej” w wykonaniu słuchaczy 
i absolwentów Państwowego Poli-
cealnego Studium Zawodowego 
Wokalno-Baletowego w Gliwi-
cach, dedykowany Chórzystom 
Śląskiego Związku Chórów i Or-
kiestr oraz mieszkańcom Rudy 
Śląskiej. Wstęp wolny, po odbiorze 
wejściówki w godzinach 15.00-18.00.

„Śląskie larmo”
Śląsk to coś więcej niż region 

– Śląsk to styl życia. Przyjdź 
w sobotę (10.05.) do Pink Bow-
ling & Club w Rudzie Śląskiej 
i przekonaj się sam ilu artystów, 
dizajnerów i przedsiębiorców 
tworzy z myślą o naszym regio-
nie. Podczas wydarzenia czeka 
masa atrakcji, a wszystko w celu 
promocji śląskich tradycji i gwary 
śląskiej w ciekawym połączeniu 
z kulturą klubową. Zabawę zaczy-
namy o 21, impreza dla uczestni-
ków powyżej 21. roku życia. 

CO, GDZIE, KIEDY?
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OFERUJEMY
montaż klimatyzacji, wentylacji, • 
urządzeń chłodniczych
serwis gwarancyjny, pogwarancyjny• 
duży wybór, atrakcyjne ceny • 

KLIMALUX
ul. Strażacka 72, 43-190 Mikołów
tel./fax 32 322-56-11
e-mail: info@klimalux.pl

www.klimalux.pl

DOBÓR URZĄDZEŃ I WYCENA GRATIS

ul. Zabrska 4 , 44-177 Paniówki , tel./fax 32 235-01-93, kom. 605-555-280

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH   

w w w . h m b u d . p l

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

Oferujemy:
chemię budowlaną• 
materiały izolacyjne• 
cegły, pustaki, bloczki• 
kostkę brukową, palisady, • 
obrzeża, krawężniki
okładziny ścienne i sufi towe • 
z płyt g-k i akcesoria
pokrycia dachowe, rynny i akcesoria• 
folie budowlane• 
płyty OSB• 
tynki, farby• 
materiały sypkie• 
materiały metalowe• 
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Książka też ma swoje prawa 
We wtorek (29.04.) w fi lii nr 18 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Rudzie Śląskiej-Halembie na-
uczyciele i bibliotekarze wzięli 
udział w konferencji „Książka też 
ma swoje prawa – bezpieczna książ-
ka – bezpieczne dziecko”. Konfe-
rencję zorganizowała Miejska Bi-
blioteka Publiczna przy współpracy 
ze Szkołą Podstawową nr 8 i Gimna-
zjum nr 11 z okazji obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Książki dla 
Dzieci oraz Światowego Dnia Książ-
ki i Praw Autorskich.

– Chcemy zwrócić uwagę na bez-
pieczną literaturę dla dzieci w prze-
dziale od 6 do 15 lat. Będziemy rów-
nież mówić o prawie autorskim w sieci 
i w świecie tradycyjnym. Przygotowa-
liśmy tę konferencję z myślą o nauczy-
cielach, którzy mają obowiązek za-
mieszczać swoje artykuły w sieci i są 
z tym związane liczne nieprawidłowo-
ści, bo sprawa nie jest do końca wyja-
śniona. Staramy się zdobyć jak najwię-

cej informacji na temat tego co nam 
wolno, a czego nie – mówiła Barbara 
Kończak, współorganizatorka konfe-
rencji.

Prelegenci podczas wtorkowej kon-
ferencji skupili się na dwóch zagad-
nieniach: bezpiecznej książce i bez-
piecznym dziecku oraz na prawie au-
torskim związanym z książką trady-
cyjną i wirtualną. Wanda Matras-
Mastalerz z Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie w swojej pre-
zentacji skoncentrowała się na warto-
ści książek nawiązując do terapeu-
tycznej części książki edukacyjnej. 
Wioletta Kaca mówiła natomiast 
o prawie autorskim a bibliotekarzu, 
nauczycielu. W konferencji udział 
wzięli nauczyciele bibliotekarze, po-
loniści, psycholodzy, pedagodzy oraz 
przedstawiciele rudzkiego magistratu. 

Kilka dni wcześniej (23.04.) wszy-
scy mogli zaczerpnąć wiedzy na te-
mat Światowego Dnia Książki. Książ-
ki i róże rozdawali mieszkańcom Ru-

Konferencję otworzył dyrektor MBP – Krysti an Gałuszka.  Foto: MHS

KULTURALNIE

dy Śląskiej bibliotekarze na miejskim 
rynku. Taki niecodzienny prezent 
przygotowała Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, która postanowiła wyjść do 
mieszkańców i w ten sposób zachęcić 

ich do czytania. Dzięki akcji zarówno 
młodsi jak i starsi mieli okazję dowie-
dzieć się więcej na temat Światowego 
Dnia Książki i Praw Autorskich. 

Monika Herman-Sopniewska

To nie jest archiwalne zdjęcie ze zbio-
rów IPN-u. To obraz przedstawiający 
wejście do Muzeum PRL-u, mieszczące-
go się w Bielszowicach. Jeśli jeszcze tam 
nie byłeś, warto znaleźć trochę czasu 
i przenieść się w lata socjalistycznej Pol-
ski. Wielu zdecydowało, że Święto Pracy 
będzie idealnym dniem na wycieczkę 
kapsułą czasu.

Majówka sprzyja wiosennym wypa-
dom w ciekawe miejsca. Opiekunka 
Muzeum PRL-u, również zauważa to 
zjawisko: – Majówka obfi tuje w ludzi 
zwiedzających. Dzisiaj, już dziesięć mi-
nut przed dziesiątą, grupa rowerzystów 
stała pod bramą, czekając na otwarcie. 
To dla nas bardzo miłe, że pomimo tego, 
iż Muzeum zamknięte jest przez pół roku, 
1 maja, gdy otwieramy sezon, znajdują 
się tacy, którzy chcą tu koniecznie przy-
jechać – mówiła Monika Żywot, prezes 
zarządu Fundacji Minionej Epoki.

Dla ludzi pracy
Muzeum, specjalnie dla zwiedza-

jących, oferuje kolejne nowości: – 
Majówka mija pod znakiem militar-
nym – mamy trzy nowe pojazdy oraz 
całą ekipę, która dba o militaria 
oraz odpowiada na pytania zwie-
dzających. Poza tym prezentujemy 
wystawę „Oczy i uszy bezpieki”, 
przygotowaną przez katowicki od-
dział IPN-u. Przywieźliśmy również 
całe wyposażenie peerelowskiej celi 
z aresztu śledczego w Tarnowskich 
Górach. W stodole natomiast posze-
rzyliśmy wystawę sprzętu radiowo-
telewizyjnego – wymieniała Monika 
Żywot.

To nie wszystkie ulepszenia, jeśli 
chodzi o socjalistyczne eksponaty.  
Powiększone zostały zbiory moto-
ryzacyjne, a także stworzono wysta-
wę „Militaria w górnictwie i symbo-
le górnicze”. 

– Jestem tu po raz drugi. Święto 
Pracy to odpowiedni dzień, by zwie-
dzić Muzeum PRL-u i powspominać 
stare dzieje. Chyba jak każdy, kto żył 
w czasach komunizmu, mam sentyment 
do tych lat. Mnie, jako osobę, która 
przeżyła komunizm, nie szokuje to, co 

tu oglądam, natomiast młodzi mogą 
być jak najbardziej zdumieni. Kontrast 
między tamtymi czasami a teraźniej-
szością jest ogromny – podkreślał Ta-
deusz Czerniawski – zwiedzający, któ-
ry przyjechał do Muzeum z Katowic.

Magdalena Szewczyk

1 maja Muzeum PRL-u otworzyło swoje podwoje. Foto: MS
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– Zmiana reguł ma przede wszyst-
kim sprawić, by mieszkania trafi ały do 
osób, które same nie są w stanie za-
spokoić swoich potrzeb mieszkanio-
wych, a nie stać ich na zakup czy wy-
najem mieszkania na wolnym rynku – 
podkreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – Jestem przekonana, że wpro-
wadzone zmiany pozwolą też zasadni-
czo zmniejszyć czas oczekiwania na 
przydział mieszkania – dodaje. 

Najbardziej istotna zmiana to wpro-
wadzenie jednej listy osób oczekują-
cych na mieszkanie komunalne. Do 
tej pory funkcjonowały dwie listy – 
pierwsza dotyczyła mieszkań do re-
montu bieżącego, natomiast druga 
mieszkań do remontu kapitalnego. 
Połączenie dwóch list spowoduje, że 
o kolejności przyznania mieszkania 
będzie decydowało obiektywne kryte-

rium, jakim jest data złożenia wnio-
sku. Kolejną nowością jest ujęcie 
w nowych przepisach defi nicji miesz-
kańca. – Obecnie defi nicja taka nie 
funkcjonuje, dlatego też dochodziło już 
do sytuacji, że o mieszkanie mogły sta-
rać się osoby, które przebywały w mie-
ście raptem od paru tygodni – tłumaczy 
wiceprezydent Michał Pierończyk. – 
Teraz taką możliwość będą mieli ci, któ-
rzy są trwale związani z miastem przy-
najmniej przez okres 5 lat – dodaje. 

Inną zmianą w dotychczasowych 
regułach przyznawania lokali komu-
nalnych jest wykluczenie z możliwo-
ści zakwalifi kowania się na listę ocze-
kujących osób, które mają jakiekol-
wiek prawo do lokalu mieszkalnego 
bądź nieruchomości nawet na czas 
oznaczony. W ten sposób o mieszka-
nie komunalne nie będą mogły się sta-

rać osoby mające podpisaną umowę 
wynajmu mieszkania (nie dotyczy to 
jedynie umów najmu lokali socjal-
nych). 

To kolejny ukłon władz miasta 
w stronę tych, których nie stać na kup-
no mieszkania czy nawet jego wyna-
jęcie. W tym celu doprecyzowane zo-
stało również kryterium dochodowe 
oraz sama defi nicja dochodu. – We-
dług nowych zasad średni miesięczny 
dochód brutto na jedną osobę w cza-
sie ostatnich 6 miesięcy poprzedzają-
cych datę złożenia wniosku oraz przy-
znanie mieszkania nie powinien prze-
kraczać w przypadku gospodarstwa 
jednoosobowego 350 proc. najniższej 
emerytury, a w przypadku gospo-
darstw wieloosobowych 300 proc. 
najniższej emerytury – wylicza Anna 
Stemplewska, naczelnik Wydziału 
Spraw Lokalowych. 

Podjęcie nowej uchwały pozwoli 
również przyspieszyć i uprościć pro-
cedury związane z zasiedlaniem wol-
nych lokali. – Do tej pory osobom za-
interesowanym otrzymaniem mieszka-
nia proponowane były odpowiednie 
lokale, o czym były indywidualnie in-
formowane. Takie rozwiązanie spra-
wiało, że od momentu pojawienia się 

Krócej po mieszkanie 

wolnego mieszkania do momentu jego 
zasiedlenia upływało czasem zbyt du-
żo czasu. Teraz to się zmieni i każdo-
razowo informacja o wolnym miesz-
kaniu poprzez ogłoszenie trafi ać bę-
dzie do publicznej wiadomości – mówi 
Anna Stemplewska. 

Władze Rudy Śląskiej stawiają tak-
że na samą aktywność mieszkańców 
przy staraniu się o mieszkania komu-
nalne. Służyć temu mają dokonywane 
przez nich częstsze aktualizacje zło-
żonych wniosków o przydział miesz-
kania. Obowiązek aktualizacji będzie 
następował najpóźniej rok po złożeniu 
wniosku oraz w każdym następnym 
roku. Gdy osoba taka nie wywiąże się 
z tego obowiązku będzie skreślana 
z listy osób oczekujących na mieszka-
nie.

Ponadto podjęcie nowej uchwały 
umożliwi start w dorosłość wychowan-
kom rodzinnych domów dziecka, ro-
dzin zastępczych czy placówek opie-
kuńczo-wychowawczych. To m.in. 
o nich rozszerzono krąg osób, z który-
mi prezydent miasta może w pierwszej 
kolejności zawrzeć umowę najmu lo-
kalu mieszkalnego. Zmiany obejmą 
również zasady gospodarowania loka-
lami socjalnymi. M.in. wydłużono do 

Skrócenie czasu na przyznanie mieszkania komunalnego dla najbardziej po-
trzebujących – to najważniejsze założenie reformy zasad gospodarowania miej-
skim zasobem mieszkaniowym, którą przygotowały władze Rudy Śląskiej. Służyć 
temu mają m.in. przejrzystsze i krótsze procedury, doprecyzowanie kryteriów 
dochodowych i formalnych oraz aktywizacja samych mieszkańców w staraniu 
się o przydział mieszkania. Uchwałę w tej sprawie na ostatniej sesji Rady Miasta 
podjęli rudzcy radni.

Budowa nowej siedziby rudzkiej 
Temidy to potrzeba chwili. Dotych-
czasowy budynek sądu przy ul. 1 Ma-
ja, przez lata niszczony przez szkody 
górnicze, jest w fatalnym stanie tech-
nicznym. Brakuje w nim również od-
powiedniej liczby pomieszczeń. – Za-
leży nam na tym, by mieszkańcy Rudy 
Śląskiej mogli w dobrych warunkach 
korzystać z usług takiej instytucji jak 
sąd, dlatego cieszę się z postępu prac 

przy tej inwestycji – mówi prezydent 
Grażyna Dziedzic. 

Realizacja inwestycji możliwa była 
dzięki darowiźnie na rzecz Sądu 
Okręgowego w Gliwicach prawa wła-
sności gruntu dla dwóch działek o po-
wierzchni niespełna 1,7 ha, które 
znajdują się w dzielnicy Czarny Las 
pomiędzy ul. Bukową a Glinianą 
(w pobliżu hipermarketu Tesco). War-
tość przekazanego w grudniu 2012 r. 

gruntu wynosiła wtedy  ok. 3,2 mln 
zł. Oprócz przekazania gruntu pod 
budowę sądu, miasto na inwestycję 
przeznaczyło blisko 400 tys. zł. – Są 
to środki, które zostały wydatkowane 
w poprzednich latach. Z pieniędzy 
tych wykonana została m.in. doku-
mentacja projektowo-kosztorysowa 
nowej siedziby sądu – mówi wicepre-
zydent Michał Pierończyk. – Dla 
mieszkańców istotne jest również to, 
że zgodnie z zawartym porozumie-
niem są to jedyne koszty, jakie miasto 
poniesie w związku z budową sądu – 
zapewnia.  Ponadto zgodnie z porozu-
mieniem dotyczącym budowy nowej 
siedziby Sądu Rejonowego w Rudzie 
Śląskiej, po przeprowadzce rudzkiego 
sądu do nowego budynku, dotychcza-
sowy, znajdujący się przy ul. 1 Maja, 
przejdzie we władanie miasta.

Przekazanie placu budowy pod in-
westycję odbyło się w grudniu 2013 r. 
Prace pełną parą ruszyły na początku 
tego roku, a ich postęp znacznie wy-
kracza poza założenia ujęte w harmo-
nogramie. – W styczniu i w lutym wy-
konane zostały roboty ziemne pod 
fundamentowanie budynku, wymie-
niono grunt pod posadowienie budyn-
ku oraz zabezpieczono dno wykopu. 
W marcu rozpoczęto wykonywanie 
konstrukcji obiektu, obecnie zaś reali-
zowane są stropy nad piwnicami oraz 
ściany kondygnacji naziemnych – wy-
licza Tomasz Pawlik, rzecznik Sądu 
Okręgowego w Gliwicach.

Nowy sąd coraz bliżej

Do końca 2016 r. za kwotę ponad 36,8 mln zł w Rudzie Śląskiej powstanie 
nowa siedziba Sądu Rejonowego. Jego budowa rozpoczęła się przed kilkoma 
miesiącami i możliwa była dzięki przekazaniu przez władze Rudy Śląskiej w for-
mie darowizny na rzecz inwestora – Sądu Okręgowego w Gliwicach – prawa wła-
sności gruntu pod inwestycję.

Jak informują władze Sądu Okrę-
gowego w Gliwicach, w tym roku 
planowane jest wykonanie stanu su-
rowego budowanego gmachu sądu 
wraz z dachem, części przyłączy do 
sieci miejskich oraz wykonanie czę-
ści robot ziemnych, związanych 
z układem komunikacyjnym. Wszyst-
kie tegoroczne prace kosztować mają 
14,5 mln zł, natomiast cała inwestycja 
ponad 36,8 mln zł.

Nowa siedziba Sądu Rejonowego 
w Rudzie Śląskiej będzie posiadała 
6,1 tys. m² powierzchni netto. Budy-
nek będzie podpiwniczony, posiadać 
będzie jedną kondygnację podziemną 

i 5 kondygnacji nadziemnych w czę-
ści środkowej oraz 4 kondygnacje 
nadziemne w lewym i prawym skrzy-
dle. W gmachu będą mogły pracować 
193 osoby (w tym 30 sędziów), prze-
widziano w nim 16 sal rozpraw. Przed 
budynkiem powstanie ponad 201 
miejsc parkingowych. 

Zakończenie wszystkich prac zwią-
zanych z budową nowego sądu plano-
wane jest na wrzesień 2016 r. Rozpo-
częcie działalności Sądu Rejonowego 
w Rudzie Śląskiej w nowej siedzibie 
planowane jest na  przełom 2016 
i 2017 r.

 TK

Postęp prac znacznie wykracza poza założenia ujęte w harmonogramie.
 Foto: Sąd Okręgowy w Gliwicach

Nowa siedziba sądu powstanie do 2016 r. Foto: Wasko Projekt

5 lat maksymalny okres zawarcia umo-
wy, a także wprowadzono możliwość 
przekwalifi kowania z urzędu lokalu 
o niskim standardzie na lokal socjalny 
w przypadku wypowiedzenia umowy 
najmu lub uzyskania na podstawie wy-
roku prawa do lokalu socjalnego.

Nowe przepisy wejdą w życie z po-
czątkiem pierwszego miesiąca po 
upływie 2 miesięcy od dnia ogłosze-
nia uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. Co ważne, 
przewidziany został okres przejścio-
wy 3 lat dla wniosków do tej pory zło-
żonych przez oczekujących na miesz-
kanie. Będą one rozpatrywane wg 
starych zasad, ale już na podstawie 
jednej połączonej listy oczekujących.  
W takich przypadkach jedynymi no-
wymi warunkami, którym podlegać 
będzie ocena wniosków, będzie nowa 
defi nicja mieszkańca (osoby trwale 
związane z miastem przynajmniej 
przez okres 5 lat).

Obecnie w Rudzie Śląskiej na 
mieszkanie komunalne oczekuje 4216 
osób. W 2013 r. złożono 525 nowych 
wniosków na przydział mieszkania. 
W 2012 r. złożono ich 583, w 2011 
690, natomiast w 2010 – 794.

 TK
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– Remont kapliczki przy ul. Kacz-
marka obejmował między innymi wy-
mianę pokrycia dachowego, renowa-
cję okien, a także wymianę drzwi wej-
ściowych i posadzki – tłumaczy Łukasz 
Urbańczyk, miejski konserwator za-
bytków. – Odgrzybione zostały też 
ściany wnętrz kaplicy. Ponadto w trak-
cie renowacji naprawiono tynki i po-
malowano wnętrze, a wokół budynku 
wykonano nowy chodnik – dodaje. 

– Cieszę się, że wśród projektów, 
które mieszkańcy wybrali do realizacji 
w ramach tegorocznego budżetu oby-
watelskiego, znalazła się inwestycja 
dotycząca renowacji zabytku – pod-
kreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – 
Ciekawa architektura mieszkalna i sa-
kralna to znak rozpoznawczy Rudy 
Śląskiej. Zgłoszona przez mieszkań-
ców inicjatywa jest dowodem na to, 
że rudzianie nie zapominają o swoich 
korzeniach. Dzięki takim projektom 
możemy uratować cząstkę naszego 
dziedzictwa kulturowego – zauważa. 

W tym roku w ramach budżetu oby-
watelskiego realizowanych będzie 

„Obywatelska” kapliczka 

Prawie 50 tys. zł kosztował remont kapliczki św. Józefa przy ul. Kaczmarka  
w Rudzie Śląskiej. To pierwsza inwestycja wykonana w ramach budżetu obywa-
telskiego, który w tym roku wynosił 2 mln zł. Władze miasta ogłosiły już nabór 
wniosków do kolejnego budżetu obywatelskiego na rok 2015. Mieszkańcy Rudy 
Śląskiej swoje propozycje „inwestycji obywatelskich” mogą zgłaszać do połowy 
roku. 

w Rudzie Śląskiej 9 inwestycji. – 
W lipcu zakończy się renowacja par-
kietu hali MOSiR przy ul. Kłodnickiej. 
Pozostałe inwestycje są na etapie pro-
jektowania – informuje prezydent 
Dziedzic. W tym roku z inicjatywy 
mieszkańców w Rudzie Śląskiej po-
wstać mają jeszcze tereny rekreacyjne 
na osiedlu „Paryż”, miejsca postojowe 
przy ul. 1 Maja 318-326, wybieg dla 
psów w Parku Dworskim w Nowym 
Bytomiu oraz teren zielony wraz z ży-
wopłotem i ławeczkami przy ul. 1 Ma-
ja 318-326. Z kolei w Bykowinie przy 
ul. Plebiscytowej powstanie park ak-
tywności rodzinnej. Wyremontowana 
zostanie też nawierzchnia terenu przy 
ul. Joliot-Curie. Ponadto w tych dniach 
zostanie rozstrzygnięty przetarg na 
wykonanie dokumentacji projektowej 
dotyczącej wybrukowania i oświetle-
nia ul. Cichej w Bielszowicach. Reali-
zację robót budowlanych w ramach 
tego zadania przewidziano na przyszły 
rok. 

Obecnie mieszkańcy Rudy Śląskiej 
mogą decydować, na co wydać miej-

skie pieniądze w następnym roku. – 
Gra idzie o jeszcze wyższą stawkę niż 
rok temu, bo w przyszłorocznym bu-
dżecie obywatelskim do podziału dla 
rudzian przeznaczonych zostało nie 
dwa, ale prawie dwa i pół miliona zło-
tych – podkreśla prezydent Dziedzic. 
Propozycje inwestycji do wykonania 
z budżetu obywatelskiego można skła-
dać do końca czerwca. Wszystkie po-
trzebne formularze dostępne są w Biu-
rze Obsługi Mieszkańców rudzkiego 
magistratu. Można je też pobrać on–li-
ne ze strony internetowej miasta.

Przypomnijmy, że propozycje pro-
jektów do wykonania w ramach bu-

dżetu obywatelskiego może złożyć 
każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej, któ-
ry ukończył 16 lat. Zgłoszenia muszą 
zostać wpisane do specjalnego formu-
larza, do którego trzeba dołączyć listę 
poparcia. Powinno ją podpisać co naj-
mniej 30 mieszkańców miasta. Dodat-
kowo wnioskujący powinien, w miarę 
możliwości, oszacować koszt realiza-
cji proponowanej inwestycji. 

Z środków przeznaczonych do dys-
pozycji mieszkańców, milion prze-
znaczony będzie na zadania o charak-
terze ogólnomiejskim, czyli służące 
wszystkim mieszkańcom miasta, 
a reszta na zadania o charakterze lo-

kalnym, czyli służące mieszkańcom 
poszczególnych dzielnic. Na każdą 
z nich przypadnie 125 tys. zł.  Co waż-
ne, środki z poszczególnych puli lo-
kalnych mogą przypaść na jedną lub 
kilka inwestycji. Tak samo będzie 
w przypadku inwestycji ogólnomiej-
skich, gdzie maksymalna wartość in-
westycji do wykonania może wynieść 
aż milion złotych.

Po okresie naboru wniosków nastą-
pi ich ocena. Co ważne, zgłaszane 
przez mieszkańców propozycje muszą 
dotyczyć gruntów i obiektów należą-
cych do miasta. Weryfikacja wniosków 
zostanie zakończona w połowie sierp-
nia. Z kolei do 20 sierpnia opubliko-
wany zostanie wykaz inwestycji, które 
pozytywnie przeszły ocenę formalną 
i zakwalifikowały się do kolejnego 
etapu. Specjalną kartę do głosowania 
będzie mógł wypełnić każdy mieszka-
niec Rudy Śląskiej powyżej 16. roku 
życia. Będzie można oddać trzy głosy 
– jeden na inwestycję o charakterze 
ogólnomiejskim oraz dwa na projekty 
dzielnicowe. – Głosowanie na zada-
nia, które będą realizowane w przy-
szłym roku, będzie trwało do 10 wrze-
śnia – mówi Agnieszka Gładysz, na-
czelnik Kancelarii Urzędu Miasta. – 
Ogłoszenie zwycięskich projektów na-
stąpi pod koniec trzeciego kwartału 
tego roku – wyjaśnia.

KP

Remont kapliczki św. Józefa przy ul. Kaczmarka to pierwsza inwestycja wykonana w mieście w ramach 
budżetu obywatelskiego.

– Oczekujemy od państwa sygnałów, 
co do potrzeb i możliwości rozwoju in-
frastruktury rowerowej w Rudzie Ślą-
skiej, a także ustalenia sposobu ich 
przekazywania – mówił Piotr Janik, 
naczelnik Wydziału Inwestycji. – Mo-
im zdaniem przy realizowaniu koncep-
cji powstania tras rowerowych w Ru-
dzie Śląskiej trzeba stawiać daleko-
siężne cele, nie należy zrażać się trud-
nościami i poszukiwać nowatorskich 
rozwiązań, byśmy jak najlepiej mogli 
wykorzystać naturalne walory naszego 
miasta – podkreślał. – Chciałbym, żeby 
trasy rowerowe stanowiły powiązanie 
najistotniejszych elementów życia co-
dziennego: domu, pracy, sklepu, a tak-
że np. domu kultury, żebyśmy mogli 
wszędzie bezpiecznie dojechać na ro-
werze – mówił Piotr Janik.

Organizacja spotkania, mimo nie-
wielkiej frekwencji, okazała się do-
brym pomysłem. Ci, którzy skorzystali 
z zaproszenia władz miasta, zgłosili 
szereg uwag dotyczących przeprowa-
dzonych już inwestycji i dopytywali do 
kogo konkretnie mogą zgłaszać swoje 

Rowerowe Forum Mieszkańców

– Ścieżki rowerowe od lat wzbudzają ogromne zainteresowanie mieszkańców, są po prostu w Rudzie Śląskiej bardzo  
potrzebne – podkreślała prezydent Grażyna Dziedzic podczas spotkania w ramach Forum Mieszkańców. Władze samorzą-
dowe Rudy Śląskiej spotkały się z mieszkańcami, by wysłuchać ich opinii i uwag o sytuacji infrastruktury rowerowej w mie-
ście, ale przede wszystkim, by przedyskutować przebieg nowych ścieżek i koniecznych kanałów komunikacji, by jak najwię-
cej fanów dwóch kółek mogło zgłaszać swoje pomysły w tym temacie.

postulaty. – Chcemy o tym dys-
kutować np. na portalach spo-
łecznościowych i mieć łatwy 
dostęp do informacji dotyczą-
cych tras rowerowych w mie-
ście – podkreślała mieszkanka. 
– Od wielu lat jestem kierowcą 
i rowerzystą i apeluję, żeby ro-
werzyści byli bardziej widoczni 
na drodze – zgłaszał inny 
mieszkaniec. – Proponuję rów-
nież, żeby odrestaurować trasę 
kolei wąskotorowej i wykorzy-
stać ją pod trasę rowerową – 
mówił. – To nie jest takie pro-
ste, bo przy każdej inwestycji 
musimy przestrzegać przepi-
sów bezpieczeństwa i spełniać 
warunki techniczne – podkre-
ślał Jacek Otrębski z Wydziału 
Dróg i Mostów. 

Mieszkańcy zgłaszali postulaty po-
łączenia różnych miejsc Rudy Śląskiej 
trasami rowerowymi, np. Goduli z By-
tomiem, aquaparku z basenem na ul. 
Chryzantem, Bykowiny z ul. Bielszo-
wicką. Podawano przykłady sąsiednich 

miast, które niskim kosztem poradziły 
sobie z brakiem tras rowerowych, do-
puszczając do ruchu rowerowego np. 
na chodnikach. – Tam, gdzie to jest 
możliwe, a przede wszystkim bezpiecz-
ne dla wszystkich użytkowników, do-
puszczamy taką ewentualność, jednak 

dla urzędu priorytetem pozostaje bez-
pieczeństwo i spełnianie norm – pod-
kreślał Jacek Otrębski. – Myślę, że czę-
ści mieszkańców wystarczą trasy do 
turystycznego poruszania się, a część 
domaga się infrastruktury rowerowej, 

powstałej z zachowaniem 
wszelkich norm – mówił miesz-
kaniec. – Pozostaje też kwestia 
budżetu, który byłby przezna-
czony na poprawę usterek 
funkcjonujących już ścieżek 
rowerowych – zwracał uwagę. 
– Przypominam, że można już 
zgłaszać projekty do budżetu 
obywatelskiego, z którego 
środki będą mogły również być 
przeznaczone na ten cel – przy-
pomniała wiceprezydent Anna 
Krzysteczko. 

– Możecie państwo zgłaszać 
do urzędu, czy to drogą pisem-
ną, czy elektroniczną propozy-
cje przygotowania nowych tras 
z wykorzystaniem istniejącej 
infrastruktury – mówiła za-
stępca prezydent miasta. – Za-

chęcam do kontaktu z nami i zapew-
niam, że każdy głos będzie rozpatrzony 
– zapewniała. Na stronie Urzędu Mia-
sta www.rudaslaska.pl powstanie spe-
cjalna zakładka, w której ukazywać się 
będą informacje dotyczące infrastruk-
tury rowerowej w mieście, a także pro-

pozycje mieszkańców. Uruchomiony 
już został email: rower@rudaslaska.pl, 
na który mieszkańcy mogą przesyłać 
swoje uwagi.

Do 2011 roku w Rudzie Śląskiej po-
wstało niecałe 5 km ścieżek rowero-
wych. W latach 2011-2013 przybyło 
19,6 km ścieżek, przede wszystkim 
wybudowana z środków unijnych trasa 
rowerowa przebiegająca od Zabrza ul. 
Chudowską, następnie ścieżką leśną 
w kierunku ul. Nowy Świat, ul. Nową, 
Mostową, 1 Maja, Polną, Wrzosową, 
ścieżką polną do ul. Wyzwolenia, 
Oświęcimską, Kochłowicką, Rybną, 
Weteranów, Piłsudskiego do ul. Księ-
życowej i dalej ścieżką leśną do ośrod-
ka Radoszowy. W tym okresie oddano 
również ścieżki w rejonie węzła trasy 
N-S, przy ul. Kokota i Kokotek. – 
W tym roku planujemy oddanie do 
użytku mieszkańców kolejnych 14,8 km 
tras, z czego ok. 13 powstanie dzięki 
dofinansowaniu unijnemu – mówiła 
Renata Krusz, zastępca naczelnika 
Wydziału Dróg i Mostów. I tak władze 
miasta planują budowę trasy rowero-
wej w Halembie, trasy do ośrodka 
Przystań, a także wzdłuż ulicy 1 Maja, 
Górnośląskiej oraz Piłsudskiego. Na 
tegoroczną realizację budowy tras ro-
werowych w budżecie miasta przezna-
czono 900 tys. złotych. 

AS



WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 

czterech nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy ks. Józefa Niedzieli 

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

Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 10.04.2014 r. 
zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są trzy niezabudowane nieru-
chomość gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach przy ul. ks. Józefa Niedzieli, stanowiące działki oznaczone numerami 
geodezyjnymi: 5033/397 o powierzchni 1593 m2, 5034/397 o powierzchni 839 m2, 
5036/397 o powierzchni 881 m2, obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 
GL1S/00026950/0. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości in-
westycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/3 część nie-
zabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem 
geodezyjnym 5035/397 o powierzchni 698 m2, obręb Bielszowice, k.m. 3, nr KW 
GL1S/00026950/0.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska działka nr 5033/397 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (symbol planu MN2), działka nr 5034/397 stanowi teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1, MN2) oraz teren ulic wewnętrz-
nych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu 
KDW), działka nr 5036/397 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(symbol planu MN1) oraz teren ulic zbiorczych o liniach rozgraniczających w pa-
sie o szerokości 20 m; przekrój ulic jednojezdniowy o 2 pasach ruchu o szerokości 
pasa min. 3,5 m (symbol planu KZ1/2), natomiast działka 5035/397 stanowi teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbole planu MN1, MN2), teren ulic 
zbiorczych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 20 m; przekrój ulic jed-
nojezdniowy o 2 pasach ruchu o szerokości pasa min. 3,5 m (symbol planu KZ1/2) 
oraz teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min.  
6 m (symbol planu KDW).

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszka-
niową wraz z udziałem wynoszącym 1/3 prawa użytkowania działki nr 5035/397 
wynoszą dla działki nr : 5033/397 – 90.000,00 zł, 5034/397 – 50.000,00 zł, 5036/397 
– 60.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek 
od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 8.07.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Mia-
sta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z peł-
ną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 
01.07.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr : 5033/397 – 
4.500,00 zł, 5034/397 – 2.500,00 zł, 5036/397 – 3.000,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. 
Ks.Niedzieli 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 pokój nr 13 i 14 w godzinach: 
poniedziałek-środa 8..00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14..00 oraz przed 
otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświad-
czenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (po-
kój 223), tel. 32 248-75-63.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
użytkowania wieczystego czterech nieruchomości gruntowych 
położonych w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy Podlaskiej 

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

Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 19.03.2014 r. 
zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest prawo użytkowania wie-
czystego ustanowione do dnia 5.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska na 
trzech niezabudowanych nieruchomościach własności Skarbu Państwa, zapisanych 
na karcie mapy 1, obręb Halemba oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007320/6 (działy III i IV ww. księgi 
wolne są od wpisów),położonych w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ul. Podlaskiej, 
stanowiących działki nri: 3162/26 o powierzchni 1071 m2, 3163/26 o powierzchni 876 
m2, 3168/26 o powierzchni 1092 m2. W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej 
każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem 
wynoszącym 1/7 część w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 
5.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska na niezabudowanej nieruchomości 
własności Skarbu Państwa stanowiącej działkę nr 3169/26 o powierzchni 2236 m2, 
obręb Halemba, k.m. 1, nr KW GL1S/00007320//6 – z przeznaczeniem pod drogę 
dojazdową. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (symbol planu MN2), z tym że działka 3162/26 fragmentarycznie stano-
wi również teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 
min. 6 m (symbol planu KDW). 

Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, posiadają 
regularny kształt, zbliżony do prostokąta; grunty są zatrawione i porośnięte krzewami 
i drzewami.

Przez działki nr 3162/26, nr 3163/26 i nr 3169/26 przebiega sieć elektroener-
getyczna – linia napowietrzna WN 110kV relacji Halemba-Kop. Makoszowy 2 
– Bielszowice. Przez działki nr 3169/26 i 3168/26 przebiega rów terenowy.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę miesz-
kaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/7 prawa użytkowania wieczystego dział-
ki nr 3169/26 wynoszą dla działki nr : 3162/26 – 63.000,00 zł, 3163/26 – 53.000,00 
zł, 3168/26 – 63.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny poda-
tek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.06.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się 
z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Mia-
sta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do 
dnia 3.06.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr: 3162/26 
– 3.150,00 zł, 3163/26 – 2.650,00 zł, 3168/26 – 3.150,00 zł, z dopiskiem „wadium – 
ul. Podlaska 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 przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświad-
czenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROkOWANIACH

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

położonych w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy  
ulicy Stromej z przeznaczeniem  

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

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod za-
budowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości 
gruntowe o łącznej powierzchni 1515 m2, zapisane na karcie mapy 1, ob-
ręb Orzegów, położone w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ulicy Stromej, 
obejmujące stanowiące całość gospodarczą: działkę własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska oznaczoną numerem geodezyjnym 2984/164 o po-
wierzchni 469 m2 (KW nr GL1S/00013069/3) oraz prawo użytkowania 
wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2947/166 o po-
wierzchni 1046 m2 (KW nr GL1S/00022881/7) ustanowione do dnia 
5.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska na nieruchomości 
własności Skarbu Państwa (działy III i IV ww. ksiąg wieczystych wolne 
są od wpisów).Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe nieruchomości 
figurują jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol 
planu MW1) oraz fragmentarycznie teren zabudowy usługowej (symbol 
planu UP1). Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapo-
znać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych 
symbolami MW1 i UP1.

Zbywane nieruchomości o regularnym kształcie zbliżonym do pro-
stokąta położone są w sąsiedztwie zabudowy usługowej, mieszkaniowej 
wielo- i jednorodzinnej; teren jest porośnięty w części drzewami oraz 
krzewami. Występuje nierówność terenu. Na terenie przedmiotowych 
nieruchomości zlokalizowane są pozostałości po wyburzonych obiek-
tach kubaturowych. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej ulicy Stromej. Zjazd powinien być zlokalizowany na 
przedłużeniu ul. Piasecznej. 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. Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 
z 2013.260 j.t.), nowo sytuowane obiekty budowlane powinny być usytu-
owane w odległości, co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
ulicy Stromej.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 60.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona 

o należny podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 3.06.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 

Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które za-

poznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.ruda-
slaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 27.05.2014 r. dokonają wpłaty 
zaliczki w kwocie 3.000,00 zł z dopiskiem „zaliczka – ul. Stroma” przele-
wem 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 pokój nr 13 i 14 
w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 
8.00-14.00 i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. Zastrzega 
się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami (pokój 223), tel. 32/ 244-90-00 wew. 2231.
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Miejskie Przedsiębiorstwo GosPodarki 
Mieszkaniowej sp. z o.o. w rudzie Śląskiej 

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu 
najmu lokali użytkowych i garaży na terenie Miasta Ruda Śląska 

Lp. Adres lokalu Pow. lokalu (m2) Wyposażenie  
w instalację

Stawka  
wywoł. 
(zł/m2)

Wadium 
(zł) Termin oględzin lokalu

LOKALE UŻYTKOWE

1 Ruda Śląska 1 – Ruda, ul. Janasa 13a/2 51,32 m2 elektryczna, wod.-kan. 4,00 500,00 19.05.2014 r,.godz. 9.00

2 Ruda Śląska 1– Ruda, ul. Matejki 7/11 14,60 m2 elektryczna, wod.-kan. 4,00 500,00 19.05.2014 r.godz. 10.00

3 Ruda Śląska 1 – Ruda, ul. Chryzantem 23/1 450,15 m2 + piwnica

210,50 m2 + teren elektryczna, wod.-kan. 5,00 1.000,00 19.05.2014 r.godz. 11.00

4 Ruda Śląska 1 – Ruda, ul. Magazynowa 14 41,67 m2 elektryczna, wod.-kan. 7,00 500,00 19.05.2014 r.godz. 12.00

5 Ruda Śląska 1 – Ruda, ul. Piastowska 46/01 60,12 m2 + piwnica 
4,00 m2 elektryczna, wod.-kan. 7,00 500,00 19.05.2014 r.godz. 13.00

6 Ruda Śląska 4 – Orzegów
 ul. K.A.Hlonda 24/01 32,11 m2 elektryczna, wod.-kan., 

c.o. 8,00 500,00 16.05.2014 r.godz. 9.00

7 Ruda Śląska 4 – Orzegów
ul. K. A. Hlonda 24/02 55,57 m2 elektryczna, wod.-kan. 

c.o. 8,00 1.000.00 16.05.2014 r. godz. 9.00

8 Ruda Śląska 4 – Orzegów, ul. Piaseczna 2/1 

96,56 m2  
+ pomieszczenia. na 

poziomie piwnic  
105,86 m2 

elektryczna, wod.-kan., 
c.o. 4,00 1.500,00 16.05.2014 r. godz. 11.00

9 Ruda Śląska 6 – Halemba, ul. Solidarności 5/3 32,70 m2 elektryczna, wod.-kan., 
c.o. 15,00 1.000,00 16.05.2014r. godz. 12.00

10 Ruda Śląska 6 – Halemba, 
ul. Solidarności 21/4 49,10 m2 elektryczna, wod.-kan., 

c.o. 12,00 1.000,00 16.05.2014 r. godz. 13.00

11
Ruda Śląska 10 – Wirek, ul. Sienkiewicza 1/01 111,60 m2 elektryczna, wod.-kan. 4,00 1.000,00 15.05.2014 r. godz. 10.00

* wejście do ww. lokalu – schody od ul. Sienkiewicza są przedmiotem odrębnej umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miasta Ruda Śląska a byłym najemcą lokalu 

12 Ruda Śląska 10 –Wirek 
ul. Tuwima 8/06 

29,30 m2 + pow. 

wspólna 6,93 m2 
elektryczna, wod.-

kan.,c.o. 8,00 1.000,00 15.05.2014 r. godz. 11.00

13 Ruda Śląska 10 –Wirek, ul. Teatralna 2/03 68,51 m2 elektryczna, wod.-kan. 10,00 1.000,00 15.05.2014 r. godz. 12.00

14 Ruda Śląska 10 –Wirek, ul. 1 Maja 232/01 30,00 m2 elektryczna, wod.-kan. 7,00 500,00 15.05.2014 r. godz. 13.00

15 Ruda Śląska 11 – Bielszowice 
ul. E. Kokota 132/02 66,00 m2 elektryczna, wod.-kan. 8,00 1.000,00 15.05.2014 r. godz. 14.00

16

Ruda Śląska 5 – Bykowina, ul. Poloczka 3
– lokal na parterze w budynku mieszkalnym;

– działalność nieuciążliwa  
dla mieszkańców i do godz. 18.00

– wylicytowana stawka czynu najmu podlega 
rewaloryzacji 

31,31 m2 elektryczna, wod.-kan., 
c.o. 20,00 1.000,00 20.05.2014 r. 

godz. 10.00

GARAŻE

17 Ruda Śląska 1 – Ruda ul. Piastowska 11 / I / 2 
garaż nr 2 16,00 m2 elektryczna – odcięta 4,00 500,00 19.05.2014 r. 

godz. 14.00 

18 Ruda Śląska 9 – Nowy Bytom  
ul. Szafranka 6 garaż nr 2 14,68 m2 elektryczna – z 

mieszkania 7,00 500,00 20.05.2014 r. 
godz. 13.00

UWAGA !
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa 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 użytkowe/garaże przelewem na konto: ING BŚ o/Ruda 

Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 23 maja 2014 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora 
(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 28.05.2014 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego / garażu z ogłoszenia).

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 23 maja 2014 r. 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 lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik 

przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora prze-
targu.

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 telefonu 32 242-01-33, 
242-01-75, 32 242-00-82, wew. 744, 745.
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„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Pani
Teresie Kroczek

Pracownikowi  Wydziału Komunikacji
Urzędu Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKi
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Teresie Kroczek
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MATKi
przekazują

koleżanki i koledzy 
z Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Ruda Śląska



USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remonty miesz-
kań, itp. Tel. 501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafel-
kowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

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

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

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

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

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

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

 POŻYCZKI fi rmowe: k. podatkowa, 
ryczałt, KPiR na cele obrotowe, inwe-
stycyjne. Dla fi rm nie wykazujących 
wszystkich przychodów, na stracie, do-
chód na oświadczenie, szybka decyzja, 
tel. 32 253-90-23, 795-406-305.

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 VAN24H TRANSPORT/PRZE-
PROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-
055!

 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-
83-55-81.

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kaspe-
rek.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. 
Tel. 605-109-517.

 Domofony, tel. 500-540-743.

 Komputery, laptopy – serwis, naprawa 
tel. 666-360-136.

 Naprawa AGD tel. 666-360-136.

 Komputery&Serwis Wirek. VITEC, tel. 
605-338-087.

 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny 
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
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0,70 gr
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 KREDYTY KONSOLIDACYJNE, 
GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NO-
WOŚĆ 888-48-48-68.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profe-
sjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazie-
nek, instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983-
057, 784-699-569.

 Transport – przeprowadzki. Tel. 505-
536-451.

 Usługi stolarskie. Tel. 604-974-540.

 Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 501-
281-222.

 Profesjonalne usługi remontowe. Uczci-
wość, terminowość. Tel. 608-205-216.

 Ekspres gotówkowy! Pożyczymy 
do 25.000 zł. Profi  Credit dzwoń 32 
230-39-74, 517-457-077.

 Elastyczna pożyczka do 25.000 zł. 
Profi  Credit, tel. 733-478-236, 514-516-
767.

 A masz pilne wydatki? Profi  Credit 
tel. 728-874-276, 606-709-410.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. 
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Ślą-
ska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-
88, 32 242-26-27.

NIERUCHOMOŚCI
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.

 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam 
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 62 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 109 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m2, 105 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bielszowice, jednopokojowe, 31 m2, 65 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885. 

 Bykowina, czteropokojowe, 73 m2, 159 
tys., www.ANEL.pl tel. 502-052-885.

 Kochłowice, nowy dom, 138 m2, 670 
tys., www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 NOWE domy szeregowe od 105 m2, 
od 265 tys. w Kochłowicach i Kłodnicy. 
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-
706-692, 691-523-055.

 Poszukujemy mieszkań, domów, parcel 
w Rudzie Śląskiej i okolicach, www.nieru-
chomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692.

 Jednopokojowe, 34 m2, 65 tys., Bielszo-
wice. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Jednopokojowe, 30 m2, 43 tys., Kochło-
wice, kominek. LOKATOR, tel. 793-396-
040. 

 Jednopokojowe, 40 m2, 49 tys., Ruda 1. 
LOKATOR, tel. 793-396-040. 

 Dwupokojowe, 45 m2, 75 tys., Ruda 1. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe, 50 m2, 89 tys., Nowy By-
tom. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Trzypokojowe, 61 m2, 129 tys., Wirek. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Trzypokojowe, 50 m2, 98 tys., Ruda 1, 
c.o. miejskie. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Trzypokojowe, 55 m2, 173 tys. Halemba. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Trzypokojowe, 55 m2, 1 piętro, Bykowi-
na. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 CODZIENNIE NOWE OFERTY TA-
NICH MIESZKAŃ na WWW.LOKA-
TOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Godula M-3, 38 m2, 88 tys. VestraLo-
cum.pl. Tel.  600-445-053.

 
 Halemba M-3, 44 m2, 115 tys.. Vestra  Lo-
cum.pl, tel. 600-445-053.

 
 Bykowina M-4, 60 m2, 140 tys. VestraLo-
cum.pl, tel. 600-445-053.

 Wirek M-4 55 m2 128 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

 Bielszowice M-3, 129 tys. VestraLocum.
pl. tel.  600-445-053.

 Wynajmę umeblowaną kawalerkę w blo-
ku. Tel. 601-875-010.

 Sprzedam M-3, Halemba, Solidarności, II 
p, 45 m2, 118 tys.  (blok docieplony, po re-
moncie).  Bez pośredników. Tel. 0787315036, 
00447905905323.

OGŁOSZENIA DROBNE  Kupię garaż. Tel. 694-080-815.

 Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-06-28.

 Wynajmę na działalność gospodarczą – 
centrum Rudy Śl. – 48,6 m2/40 m2/84 m2. 
Tel. 608-206 -636.

 OKAZJA! Wirek – sprzedam, 39 m2, 79 
tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Ruda 1 – sprzedam przedwojenny dom 80 
m2, do remontu, 179 tys. GABRIEL, tel. 
607-706-692.

 
 Do wynajęcia mieszkania, Nowy By-
tom, Niedurnego 45. Tel. 725-144-808.

 
 Sprzedam ogródek – Bykowina. Tel. 
694-080-815.
 

NAUKA
 matematyczny.com.pl tel. 501-730-
750.

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

 
 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo, 
Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507-
572-625.

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

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

 
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, 
skup samochodów wszystkich marek, ca-
łych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, 
AWO, KOMAR, RYŚ i inne, oraz czę-
ści. Tel. 515-533-560.

 Do wynajęcia 3  samochody Renault 
Master Furgon Maxi. Tel. 601-959-140.

 Kupię części – Warszawa, Syrena. Tel. 
515-533-560.

PRACA
 Zatrudnię do montażu przełączników 
elektrycznych. Tel. 723-245-756.

ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

Posiadłość dochodowa 207/1881 m2  800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
Bliźniak Ruda Śl.-Godula 240/508 499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  65 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  75 000 zł 
Zabrze-Makoszowy pow. 1022 m2  120 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Godula 36 m2  99 tys. zł 
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice 37 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  40 m2  135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 43 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 47 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula 48 m2  115 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda 50 m2  146 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  129 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  52 m2  147 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 57 m2  140 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda               55 m2                         143 tys. zł             
M-4 Ruda Śl.-Kochłowice 63 m2  159 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Bykowina  76 m2  195 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 69 tys. zł
M-2 Mikołów-centrum 38 m2 110 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom 62 m2  1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 47 m2  1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2              1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2              950 zł/m-c
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  299 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  3 800 zł/mc
Ruda Śl.-Nowy Bytom  180 m2  5 900 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  1200 zł/m-c 
Ruda Śl.- Nowy Bytom  37 m2  600 zł/m-c 
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  149 tys.
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 Zatrudnię ELEKTRYKA . Tel. 608-041-
834.

 Zatrudnię konserwatora na obiekt rekre-
acyjno-sportowy na terenie Rudy Śląskiej 1. 
Emeryci mile widziani. Tel. 733-258-026.

 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej. 
Tel. 518-103-998.

 Praca w Niemczech opieka nad seniora-
mi. Tel. 32 271-09-66 781-989-873.

 Zatrudnię kierowcę CE z ok. Katowic, 
Rudy Śl. Umowa o pracę. Tel. 500-153-885.

RÓŻNE
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472-
138.

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221. 

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

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

 Antyki, starocie, meble, fi gurki, zegary, 
inne kupię. Tel. 515-533-560.

 Sprzedaż kur niosek 10-miesięcznych 
oraz młodych, kaczki. Tel. 601-081-517. 
Halemba.

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. 
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860

Katowice, kapitał zakładowy: 100 401 600,00 zł NIP 634-12-60-857, REGON 
273021217, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie 
odrębnej własności nw. lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przyna-

leżnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości
1. Lokal mieszkalny nr 12 położony w Rudzie Śl. przy ul. KAMIENNEJ 38a
– cena wywoławcza: 76 500 zł, wadium: 7 650 zł, postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 50,83 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpo-
kój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,37 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0147
Dzielnica: Kochłowice  Ilość kondygnacji: 5    Piętro: 3
2. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Rudzie Śl. przy ul. KAMIENNEJ 38b 
– cena wywoławcza: 55 600 zł, wadium: 5 560 zł, postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 36,91 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,49 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0109
Dzielnica: Kochłowice  Ilość kondygnacji: 5    Piętro: 3
3. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Rudzie Śl. przy ul. KAMIENNEJ 40a 
– cena wywoławcza: 54 500 zł, wadium: 5 450 zł, postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 36,23 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,70 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0108
Dzielnica: Kochłowice  Ilość kondygnacji: 5   Piętro: parter
Termin i miejsce przetargu: 
29 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie 
Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). 
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 7 maja 
2014 r. do 28 maja 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem 
Obsługi Nieruchomości Administracji „Śląsk” przy ul. Warsztatowej 4 w Ru-
dzie Śląskiej tel. 32 342-34-75, która udzieli również dodatkowych informa-
cji w przedmiocie przetargu.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 27 maja 2014 r. (wto-
rek) – decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: 
Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.
– Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zosta-
nie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie 
zaoferuje ceny wywoławczej.
– Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przy-
najmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej. 
3.  Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie 
uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej naby-
ciem, ponosi w całości nabywca. 
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicy-
towanej należności, we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej. 
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powin-
ny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem 
stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wy-
pisy. 

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany 
warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, 

w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy 
zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 

13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników 
aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników 

Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl



OGŁOSZENIA / REKLAMA16 Wiadomości Rudzkie 7.05.2014

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-

Halembie w rejonie ulicy Pancernych 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 

z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową. 
 
Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nie-

ograniczonego są niezabudowane nieruchomości gruntowe 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie 
Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Pancernych, oznaczone 
numerami geodezyjnymi:
– 3720/32 o powierzchni 1040 m2 KW GL1S/00006871/6 
– z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska,

– udział wynoszący 1/2 część działki nr 3721/32 o po-
wierzchni 271 m2 KW GL1S/00048011/6 – z przeznacze-
niem pod drogę dojazdową. 

Ww. działki zapisane są na karcie mapy 3 obręb Halem-
ba oraz w podanych księgach wieczystych prowadzonych 
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej (w dziale III wpisa-
ne są ciężary, działy IV są wolne od wpisów). Nieruchomo-
ści są wolne od długów i roszczeń osób trzecich niewymie-
nionych w ww. księgach wieczystych oraz nie ma przeszkód 
prawnych do rozporządzania nimi. Nabywca nieruchomości 
zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym 
z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. 
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 
34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami upłynął w dniu 18.04.2014 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomości inwestycyjne figurują jako teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU1). Zbywane 
nieruchomości są nieuzbrojone. Najbliższe otoczenie stano-
wi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zieleń nieurzą-
dzona. Działki – o kształcie prostokąta – są niezabudowane, 
płaskie, porośnięte trawą oraz nielicznymi krzewami i drze-
wami. Dojazd do działki inwestycyjnej z ulicy Pancernych 
będzie odbywał się przez działkę nr 3721/32. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu działki inwesty-
cyjnej i udziału w działce drogowej wynosi 178.000,00 zł. 

Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doli-
czony podatek od towarów i usług według stawki obowią-
zującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka 
podatku wynosi 23%). 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.06.2014 r. o godz. 
11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 
Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne 
i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia za-
mieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budow-
nictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia 4.06.2014 r. do-
konają wpłaty wadium w wysokości 9.000,00 zł przelewem 
na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank 
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, 
z dopiskiem „wadium – grunt rej. ul. Pancernych” (za datę 
wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub 
w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedzia-
łek – środa 8.00 - 16.00, czwartek 8.00 - 18.00, piątek 8.00 – 
14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane 
dokumenty i oświadczenia. Jeżeli jako jeden uczestnik prze-
targu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna 
w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub 
nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu; zale-
ca się przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu dowodu wpłaty wadium. 

 Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 
dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić bę-
dzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu 
notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasad-
nionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 
32/248-75-63.

WYCIąG Z OGŁOsZENIa O PRZETaRGu

PREZYdENT MIasTa Ruda Śląska 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy katowickiej 

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

Wiktor Proć 
syn Sandry i Piotra 

ur. 25.04. (3445 g i 58 cm) 

Robert Fulczyk 
syn Beaty i Rafała 

ur. 25.04. (4095 g i 58 cm) 

Tomasz Rambau 
syn Oli i Pawła 

ur. 26.04. (2700 g i 53 cm) 

Kacper Jarosz 
syn Sabiny i Wojtka 

ur. 24.04. (3450 g i 53 cm) 

Kuba Kipka 
syn Eweliny i Wacława 

ur. 27.04. (3000 g) 

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Adam Lipiec 
syn Urszuli i Tomasza 

ur. 24.04. (2223 g 50 cm) 

Stanisław Gawęda 
syn Barbary i Andrzeja 

ur. 26.04. (4200 g i 60 cm) 

Antonina Wróblewska 
córka Eweliny i Roberta 

ur. 24.04. (2400 g i 51 cm) 

Liliana Woźniak
córka Dominiki i Radosława
ur. 23.04. (2650 g i 50 cm)

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przezna-
czeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska jest zabudowana murem oporowym nierucho-
mość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-
Wirku przy ulicy Katowickiej, stanowiąca działkę nr 2678/147 o powierzchni 1831 
m², obręb Wirek, k.m. 1, KW nr GL1S/00000103/0 (w dziale III figurują ciężary, dział 
IV ww. księgi jest wolny są od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ruda Śląska ww. działka stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu UK1) oraz fragmen-
tarycznie teren ulic zbiorczych (symbol planu KZ1/2).

Zbywana nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta, stanowi teren lek-
ko wyniesiony w kierunku północnym. W północnej części działki jest posadowiony 
mur oporowy utrzymujący skarpę znacznie wyniesionego terenu przyległego od stro-
ny ulicy Odrodzenia o wysokości ok. 3,00 m składający się z technicznie i fizycznie 
zużytego starego muru z cegły i nowego żelbetonowego. Pomiędzy obydwoma mu-
rami znajduje się wypełnienie z ziemi. Działka jest zatrawiona, porośnięta krzewami 
i drzewami. Zbywający nie posiada dokumentacji dotyczącej sposobu dokonania roz-
biórki budynków, które były usytuowane na tej nieruchomości - istnieje prawdopodo-
bieństwo, że pod powierzchnią ziemi znajdują się pozostałości po tych budynkach.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Katowickiej. Do-
jazd do przedmiotowej nieruchomości może odbywać się wyłącznie poprzez relacje 
prawoskrętne. Ponadto inwestor dokona przebudowy układu drogowego, w tym wy-
kona istniejącą powierzchnię wyłączoną z ruchu w wysokim krawężniku, eliminując 
relacje lewoskrętne. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem po-
stępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków jego loka-
lizacji. Część nieruchomości oznaczona symbolem KZ1/2 nie stanowi pasa drogowe-
go drogi publicznej ulicy Katowickiej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

 Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 
i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 
1.07.2013 r.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 311.500,00 zł.

Sprzedaż nastąpi z zastosowaniem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2014 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z peł-
ną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do 
dnia 12.06.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 15.575,00 zł, przelewem 
na konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachu-
nek Urzędu Miasta Ruda Śląska) i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem 
wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia prze-
targu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 
r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 60 dni od dnia 
przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć 
zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). 
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy prze-
noszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie 
opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona, jako 
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy no-
tarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu 
lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wa-
dium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy 
wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie 
nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozo-
stałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega 
się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządo-
wej  informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta nieruchomości gruntowych  w rejo-
nie ul. Piotra Skargi, które zostaną oddane w najem 
z przeznaczeniem pod istniejące garaże, ul. Piotra 
Skargi, która zostanie oddana w najem z przeznacze-
niem pod istniejący garaż murowany.

Marcelina Miodek 
córka Beaty i Jacka 

ur. 28.04. (3000 g i 50 cm) 



Hala OSiR-u w Solcu Kujawskim była 
areną zmagań zawodników i zawodniczek 
podczas Mistrzostw Polski Seniorów 
w zapasach. Pierwszy raz w historii zawo-
dy mistrzowskie przeprowadzono w trzech 
stylach zapaśniczych jednocześnie. Roz-
dano 24 komplety medali – osiem w stylu 
wolnym, osiem w stylu klasycznym 
i osiem w zapasach kobiet.

Trapiona licznymi kontuzjami, bez swo-
jego asa – Adriana Hajduka, ekipa rudzkiej 
Slavii podchodziła do tego startu z dużymi 
obawami. Nie były jednak one potrzebne, 

rudzianie przywieźli z Solca pięć medali, 
co z pewnością potwierdziło przynależ-
ność Slavii do ścisłej czołówki krajowej. 
Doskonale zaprezentowały się dziewczęta, 
które startując w pięcioosobowym składzie 
wywalczyły trzy brązowe medale oraz dwa 
piąte miejsca, co w ostatecznym rozra-
chunku dało trzecie miejsce w klasyfikacji 
klubowej mistrzostw. Jest to drugi histo-
ryczny sukces podopiecznych Elżbiety 
Garmulewicz osiągnięty na przestrzeni 
ostatnich dwóch miesięcy – było podium 
w grupie juniorek, jest również w grupie 

Medale w trzech stylach
seniorek. Medalistkami zostały Daria Szy-
meczko i Natalia Kubaty (obie 55 kg) oraz 
Izabela Strzałka (63 kg), piąte miejsca za-
jęły Justyna Respondek (53 kg) i Alicja 
Kubaty (69 kg).

Kolejne dwa medale, oba srebrne, wy-
walczyli: Grzegorz Łabus, który w finale 
kategorii do 57 kg minimalnie uległ Ada-
mowi Słowińskiemu z Ceramika Kroto-
szyn oraz Andrzej Sokalski, który w kate-
gorii do 74 kg, musiał uznać wyższość 
piętnastokrotnego mistrza Polski, brązo-
wego medalisty mistrzostw Europy Kry-
stiana Brzozowskiego z Orła Namysłów. 
O dużym pechu może mówić Kamil Woj-
ciechowski, którego z pojedynku o brązo-
wy medal wyeliminowała kontuzja – zajął 
on ostatecznie piąte miejsce.

Zapasy

ZKS SLAVIA zajął trzecie miejsce w klasyfikacji klubowej Mistrzostw Polski Seniorek. Foto: arch.

Kolejne, wysokie zwycięstwo od-
notował w niedzielę (4.05.) w II lidze 
rugby K. S. IGLOO RUGBY Ruda 
Śląska pokonując AZS UZ RC Zielo-
na Góra 62:7 (26:0).

Mecz miał jednostronny przebieg. 
IGLOO przeważało zdecydowanie 
w grze młynem, co przyniosło sporo 
punktów, ale co zabrzmi dziwnie, aż 
prosiło się o większe urozmaicenie 
ich gry, o grę ręką w wydaniu forma-
cji ataku. Mimo tego 62 punkty me-
czowe i bonusowe punkty za co naj-

Rugby Ruda Śl. nie zwalnia tempa

mniej cztery przyłożenia bardzo cie-
szą kibiców rudzian.

K.S. IGLOO RUGBY Ruda Ślą-
ska: K. Pepliński, K. Jopert, P. Żu-
ławnik 10 pkt. (2 x 5), J. Muc, A. 
Stankiewicz, P. Maniecki 10 pkt. (2 
x 5), T. Wojnowski 5 pkt., D. Mań-
kowski (c) 5 pkt., K. Płusa 6 pkt. (3 
x 2), P. Tokarski 2 pkt., P. Siwula, 
M. Jurczyński, M. Greinert 10 pkt. 
(2 x 5), D. Bryński 5 pkt., K. Tokar-
ski. Zmiennicy: Ł. Fura, M. Nowak, 
M. Mucha, P. Kołodziej 2 pkt., Ł. 

Rugby

Rudzianie dzięki ambitnej walce odnieśli kolejne zwycięstwo. Foto: arch.

27 kwietnia w Katowicach-Szo-
pienicach odbyły się Mistrzostwa 
Śląska Juniorów do lat 20 w pod-
noszeniu ciężarów. W zawodach 
wzięli udział zawodnicy i zawod-
niczki CKS-u Slavia Ruda Śląska, 
którzy zdobyli trzy tytuły mistrza 
Śląska do lat 20, jedno wicemi-
strzostwo i dwa brązowe medale. 
I tak w kategorii do 58 kg dziew-
cząt dużą niespodziankę sprawiła 
Lidia Partyka, która zdobyła mi-
strzostwo Śląska wynikami 31+38, 
co dało w dwuboju 69 kg. W tej 
samej kategorii jej koleżanka An-
na Bieniasz zdobyła wicemistrzo-
stwo Śląska wynikiem 28+35, co 
dało jej 63 kg w dwuboju. W kate-
gorii do 63 kg mistrzynią Śląska 
została nasza 13-letnia zawod-
niczka Wiktoria Grzywocz. Jej 
wynik to odpowiednio 34+40 
w dwuboju 74 kg. Nasi młodzi 
sztangiści wystąpili w wagach 
ciężkich. I tak Daniel Stawinoga, 
który ma 13 lat, w kategorii do 94 
kg zdobył brązowy medal uzysku-

jąc wynik odpowiednio 46+55, co 
dało mu w dwuboju 101 kg. W wa-
dze do 105 kg wystąpił Jarosław 
Herisz, który wynikiem 84+114 
w dwuboju 198 kg zdobył brązo-
wy medal. W najcięższej katego-
rii, tzw. królewskiej, Patryk Żu-
ławnik został mistrzem Śląska do 
lat 20, uzyskując wynik 100+130, 
czyli 230 w dwuboju. Ostatnim 
z naszych juniorów był Łukasz 
Hanke, który z wynikiem 112 kg 
w dwuboju w kategorii do 69 kg 
zajął siódme miejsce. Nasz 13-let-
ni zawodnik Mateusz Malik wy-
stępujący w kategorii do 56 kg 
z powodu niegroźnej kontuzji nie 
został sklasyfikowany. W klasyfi-
kacji drużynowej Śląskiego Związ-
ku Podnoszenia Ciężarów CKS 
Slavia zajął drugie miejsce. Wy-
przedzili go tylko młodzi sztangi-
ści Andaluzji Piekary Śląskie. 
Nasz duet trenerski – Patrycja Ko-
walczyk i Leon Dudziak – zasługu-
je na słowa uznania za bardzo do-
brą pracę z młodymi sztangistami.

Udane mistrzostwa Śląska
Podnoszenie ciężarów

REKLAMA

Ruda, M. Magner 7 pkt. (5 + 2).
W tabeli II ligi RUGBY Ruda Ślą-

ska wraz z Legią Warszawa zdecydo-
wanie wyprzedzają pozostałych ry-
wali.

Natomiast w czwartek, 1 maja, 
młodzież i dzieci zagrały w trzecim 
już wiosennym turnieju dzieci i mło-
dzieży w Sosnowcu. Na stadionie 
w Niwce rywalizowały wszystkie 
młode kategorie wiekowe z naszego 
klubu: miniżacy, żacy, młodzicy i ka-
deci.

Najmniejsze „Bajtle” w kategorii 
miniżak reprezentowane były przez 
dwie nasze drużyny. Los niestety ze-
tknął je w meczu o trzecie miejsce. 
W „bratobójczej” walce Bajtle I po-
konały Bajtle II 4:0. Rudzkie miniża-
ki wyprzedzone zostały jedynie przez 
Nowy Sącz i Rabę Niżną. W starszej 
kategorii – żaków – „Bajtle” uplaso-
wały się na czwartym miejscu.

Młodzicy po remisie i trzech poraż-
kach zajęli czwarte miejsce wyprze-
dzając Czarnych Bytom. Lepiej wy-
padli kadeci (starsza kategoria wieko-
wa) którzy po zwycięstwie nad Czar-
nymi Bytom, remisie z RC Często-
chowa i porażkach z Juvenią Kraków 
i Kolibrem Sosnowiec zajęli medalo-
we, trzecie miejsce.
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W Międzynarodowym Turnieju Łucz-
niczym z okazji 773 rocznicy Bitwy pod 
Legnicą przeprowadzonym na torach 
otwartych stadionu miejskiego w Legni-
cy wzięło udział ponad 100 zawodni-
czek i zawodników. Poza reprezentanta-
mi licznych klubów łuczniczych z całe-
go kraju wystartowali również łucznicy 
zza granicy, w tym m.in. reprezentacja 
z Ukrainy, Rumuni oraz Białorusi.

„UKS Grot” wystawił do zawodów 
stałą już trójkę juniorów młodszych 
w składzie: Seweryn Gandor oraz Szy-
mon i Mateusz Porębscy, startujących 
pod opieką duetu małżeńsko - trener-
skiego Dariusza i Ewy Wyciślików. Za-

wody miały charakter tradycyjnej rundy 
FITA, a nasza skromna ilościowo ekipa 
osiągnęła następujące rezultaty: Mate-
usz Porębski pozostawił w pokonanym 
polu wszystkich konkurentów i zwycię-
żył w zawodach, osiągając kolejno: 286 
pkt. (odl. 70 m.) + 326 pkt. (odl. 60 m. 
– nowy rekord życiowy) + 297 pkt. (odl. 
50 m.) + 331 pkt. (odl. 30 m.), tj. łącznie 
1240 pkt. Szymon Porębski: 270 pkt. 
(odl. 70 m.) + 301 pkt. (odl. 60 m.) + 
287 pkt. (odl. 50 m.) + 320 pkt. (odl. 30 
m.) = 1178 pkt., dzięki którym w osta-
tecznej klasyfikacji zawodów uplasował 
się na bardzo dobrej, choć też najbar-
dziej nielubianej przez sportowców 

czwartej pozycji. Nieco gorzej od swo-
ich kolegów klubowych zaprezentował 
się Seweryn Gandor, który osiągnął: 
233 pkt. (odl. 70 m.) + 247 pkt. (odl. 60 
m.) + 189 pkt. (odl. 50 m.) + 296 pkt. 
(odl. 30 m.) dające mu w sumie 965 
pkt., które przełożyły się tym razem na 
dość odległą lokatę w ostatecznej klasy-
fikacji turnieju.

Zawody odbyły się w bardzo trud-
nych warunkach, a bardzo niska, z całą 
pewnością nie wiosenna temperatura, 
silnie wiejący zmienny wiatr nie poma-
gały startującym zawodnikom w zdoby-
ciu wyższych rezultatów punktowych. 
Tym większe słowa uznania należą się 
naszym reprezentantom, którzy pomimo 
trudnej i niesprzyjającej aury godnie 
uczcili 773 rocznicę Bitwy pod Legni-
cą.

Łucznictwo

Świetna postawa „Grotowców”



Tylko jeden punkt
Porażkę i remis odnotowała Ura-

nia Ruda Śląska.
Chociaż kochłowiczanie od 

pierwszych minut rozgrywanego 
we wtorek (29.04.) meczu z Ogrod-
nikiem Cielmice dominowali, to 
ostatecznie trzy punkty zgarnęli go-
ście. Piłkarze Uranii stanęli przed 
kilkoma bardzo dobrymi okazjami 
do strzelenia gola, jednak piłka ni-
czym zaczarowana omijała bramkę 
gości. Trafili za to przyjezdni – 
w 49. minucie po podaniu piłkę 
głową do siatki kochłowiczan wpa-
kował zawodnik Ogrodnika. Go-
spodarze nie byli w stanie odpo-
wiedzieć na to trafienie i przegrali.

Urania Ruda Śląska 
 – Ogrodnik Cielmice 0:1

Urania Ruda Śląska: Koper-
was, R. Grzesik, Baron, P. Grze-
sik, Łukaszewski, Mzyk, Mikusz, 
Jańczak, Kolasa, Zalewski, Żak

Trener: Stanisław Mikusz
W niedzielę (4.05.) natomiast 

kochłowiczanie pojechali do Ry-
dułtów, by zmierzyć się z tamtej-
szym Naprzodem. Chociaż przed 
niemal stuprocentowymi okazjami 
stanęli Żak i Baron, to nie zdołali 
oni ich wykorzystać. Uczynili to 
natomiast gospodarze i to oni na 
przerwę schodzili wygrywając 2:0. 
W drugiej połowie kochłowiczanie 
nadal dążyli do zdobycia bramek 
i w końcówce spotkania to się uda-
ło – w 83. minucie golkipera gości 
pokonał Mikusz. W doliczonym 
czasie gry bramkarza przelobował 
Musiał i zapewnił tym samym swo-
jej drużynie jeden punkt.

Naprzód Rydułtowy  
– Urania Ruda Śląska 2:2

Urania Ruda Śląska: Koper-
was, R.Grzesik, Jańczak, P.Grze-
sik, Łukaszewski, Baron, Mikusz, 
Kolasa, Musiał, Żak, Mzyk

Trener: Stanisław Mikusz

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I
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Wyjazdowe zwycięstwo z Sarma-
cją Będzin oraz niespodziewany re-
mis z RKS-em Grodziec – tak wyglą-
dał miniony tydzień w wykonaniu 
Grunwaldu Ruda Śląska.

We wtorkowym (29.04.) meczu 
z Sarmacją Będzin „zieloni” wyszli 

na prowadzenie już w 11. minucie 
spotkania. Wtedy to podanie Dre-
szera wykorzystał Maciongowski, 
który strzałem z dystansu pokonał 
bramkarza Sarmacji. Dwie minuty 
później, po rzucie rożnym, uderze-
niem głową podwyższył Kot. W 18. 

,,Zieloni” liderem
minucie bramkę kontaktową zdoby-
li gospodarze. W dalszym ciągu jed-
nak swoich szans szukali „zieloni”. 
W końcu w 42. minucie bramkarza 
gospodarzy pokonał Ciołek i na 
przerwę Grunwald schodził wygry-
wając 3:1. W drugiej odsłonie poje-
dynku wynik już nie uległ zmianie.

Sarmacja Będzin  
– Grunwald Ruda Śląska 1:3 (1:3)

Grunwald: Soldak – Oswald, 
Szpoton, Łęcki, Wolek, Brzozow-
ski, Dreszer, Maciongowski, Szczy-
pior, Kot, Ciołek

Trener: Teodor Wawoczny
W pierwszej połowie sobotniego 

(3.05.) spotkania z RKS-em Gro-
dziec lepiej na murawie prezentowa-
li się gospodarze. W 38. minucie 
potwierdzili to zdobywając bramkę 
– wrzutkę w pole karne Szczypiora 
wykorzystał Brzozowski i wyprowa-
dził swoją drużynę na prowadzenie. 

Od początku drugiej połowy me-
czu do głosu doszli przyjezdni. 
W 64. minucie strzałem z dystansu 

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Dzięki potknięciu Górnika Piaski „zieloni” objęli fotel lidera. 

Dwie porażki
Piłka nożna – IV liga – grupa I

Dwóch porażek doznała w ciągu 
minionego tygodnia Slavia Ruda Ślą-
ska.

Już od początku wtorkowego 
(29.04.) spotkania z Zielonymi było 
widać, że dla gospodarzy liczy się 

tylko zwycięstwo – to oni atakowali, 
a nawet wypracowali sobie sytuację 
sam na sam z bramkarzem. Z czasem 
coraz odważniej zaczęła atakować 
Slavia. Przyniosło to efekty w 20. mi-
nucie, gdy po wrzutce Nawrata piłkę 

głową w siatce umieścił Kowalik. 
Kilka minut później strzelec bramki 
został ukarany drugą żółtą kartką. 
Gospodarze wykorzystali swoją prze-
wagę w trakcie kolejnych 45 minut – 
strzałem z 18 metrów i po zamiesza-
niu podbramkowym zdobyli oni dwa 
gole i zgarnęli komplet punktów.

Zieloni Żarki  
– Slavia Ruda Śląska 2:1 (0:1)
Slavia Ruda Śląska: Franke – 

Szauga, Moritz, Piwczyk, Met, 
Gancarczyk, Koseła, Kowalik, Na-
wrat, Wawrzyczek, Zalewski

Trener: Marek Piotrowicz
W piątkowym (2.05.) meczu 

z MLKS-em Woźniki mimo tego, że 
gospodarze od początku prezentowali 
się lepiej, to bardziej skuteczni byli 
goście. W 12. minucie po przejęciu 
piłki i uderzeniu z dystansu objęli oni 
prowadzenie. Siedem minut później 
zaskoczyli Frankego strzałem po zie-
mi i było 0:2. W 23. minucie po rzu-
cie wolnym strzałem z półobrotu pił-

Przez dwie porażki rudzianie spadli na dziewiąte miejsce w tabeli.

Bochenek pokonał Soldaka. Goście 
poszli za ciosem i minutę później po 
trójkowej akcji wykończonej przez 
Wiśniewskiego wyszli na prowa-
dzenie. Grunwald zdołał jednak do-
prowadzić do wyrównania – w 83. 
minucie po rzucie rożnym głową 
piłkę uderzył Szczygieł – później do 
futbolówki wyskoczył bramkarz 
RKS-u i Kot, ale górą z tego poje-
dynku wyszedł ten drugi, ustalając 
wynik na 2:2. W końcówce gospo-
darze bliscy byli objęcia prowadze-
nia gdy po wrzutce Ciołka piłkę do 
siatki starał się skierować głową 
Kot, ale futbolówka przeleciała tuż 
obok słupka i skończyło się podzia-
łem punktów.

Grunwald Ruda Śląska  
– RKS Grodziec 2:2

Grunwald Ruda Śląska: Soldak 
– Łęcki, Szpoton, Wolek – Macion-
gowski – Szczypior, Jagodziński M, 
Szczygieł, Brzozowski – Kot, Cio-
łek

Trener: Teodor Wawoczny

kę w siatce umieścił Met. Jednak 
w końcówce po rzucie rożnym piłkę 
wpakował głową do bramki zawod-
nik gości i do przerwy było 1:3.

Po przerwie Slavia starała się od-
robić straty i po raz kolejny została 
skarcona. W 60. minucie meczu pił-
ka powędrowała do wysuniętego za-
wodnika MLKS-u, a ten mimo asysty 
obrońcy, pokonał Frankego. W 75. 
minucie po rzucie rożnym bramkę 
głową zdobył Met. W 86. minucie 
natomiast, po wrzutce w pole karne 
także głową, gola strzelił Wawrzy-
czek. Mimo usilnych prób w ciągu 
kilku ostatnich minut rudzianie nie 
zdołali chociażby doprowadzić do 
remisu.

Slavia Ruda Śląska  
– MLKS Woźniki 3:4 (1:3)

Slavia Ruda Śląska: Franke – 
Piecha, Met, Wawrzyczek, Zalew-
ski, Koseła, Moritz, Kowalik, Piw-
czyk, Gancarczyk, Szaruga

Trener: Marek Piotrowicz



Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Więcej upadków niż wzlotów

W derbowym pojedynku wynikiem 1:0 wygrał Wawel Wirek. 

Żadna z rudzkich drużyn grają-
cych w II grupie ligi okręgowej 
nie zdobyła w minionym tygodniu 
kompletu punktów. Co prawda we 
wtorkowych (29.04.) derbach Wa-
wel Wirek okazał się być lepszy 
od Jastrzębia Bielszowice i zdobył 
trzy punkty, ale już w sobotę 
(3.05.) obie drużyny odniosły po-
rażki – Wawel przegrał z Wartą 
Zawiercie a Jastrząb ze Śląskiem 
Świętochłowice.

Derby to był typowy mecz wal-
ki. Oba zespoły popełniały błędy. 
Oba także wypracowywały sobie 
okazje do strzelenia bramki. Jed-
nak w pierwszej połowie spotka-
nia żadnemu z nich nie udało się 
ich wykorzystać i do przerwy pa-
nował bezbramkowy remis.

W końcu w 70. minucie meczu 
po rzucie rożnym piłkę do siatki 
głową wpakował Piętoń i to Wawel 
wyszedł na prowadzenie, które kil-
koma szansami mogli podwyższyć 
gospodarze, ale ich strzały były 

niecelne bądź dobrze spisywał się 
golkiper Jastrzębia. W doliczonym 
czasie gry do kilku groźnych sytu-
acji doprowadzili natomiast biel-
szowiczanie. Oni także jednak, mi-
mo tego że chwilami było bardzo 
blisko, nie zdołali umieścić piłki 
w siatce i wynik już się nie zmienił 
a trzy punkty pozostały w Wirku.

Wawel Wirek  
– Jastrząb Bielszowice 1:0 (0:0)

Wawel Wirek: Gawlik – K. 
Kałużny, Cholewa, Pyc, Grzy-
wa, G. Kałużny, Ostrowski, 
Majnusz, Przybyła, Piętoń, Ja-
romin

Trener: Jarosław Zajdel
Jastrząb Bielszowice: Majdak 

– Łukasik, Skudlik, Koniorczyk, 
Petrus, Wojcik, Paszek, Sikora, 
Nowak, Kowalski, Magiera

Trener: Damian Malujda
W sobotę (3.05.) Jastrząb już 

przed własną publicznością doznał 
kolejnej porażki – przegrał ze Ślą-
skiem Świętochłowice 1:3.
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Tenisowe święto
W hali MOSiR w Zabrzu odbył się turniej 

tenisa stołowego z okazji święta 3 Maja po-
między zawodnikami zabrzańskich szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych. Licznie pojawili 
się zawodnicy z następujących szkół podsta-
wowych: nr 1, 6, 7, 15, 21, 22, 25, 30, 31, 43 
oraz szkół gimnazjalnych: nr 2, 3, 7, 11, 12, 
15, 25. W turnieju uczestniczyła także drużyna 
z SP 30 w Rudzie Śląskiej w składzie: Martyna 
Mędrala, Natalia Króliczek, Kinga Kampa, 
Łukasz Pelka, Kamil Bednorz i Tymoteusz 
Dworaczek. 

Zawodnicy reprezentujący nasze miasto 
zdominowali turniej i zwyciężyli w kategorii 
dziewcząt (Martyna Mędrala) i chłopców (Łu-
kasz Pelka). Drużynowo zajęli pierwsze miej-
sce i zdobyli dla swojej szkoły puchar dyrekto-
ra MOSiR w Zabrzu. Uczniami opiekował się 
Wiesław Pietryga.

Zgoda dziewiąta w Polsce!
Wszystkie mecze wygrały szczypiornistki 

Zgody Ruda Śląska w II rundzie Finału Mło-
dzieżowego Turnieju o Puchar Polski. Ru-
dzianki zostały ostatecznie sklasyfikowane na 
dziewiątej pozycji. Najskuteczniejszą zawod-
niczką Zgody była Agnieszka Iwanowicz, któ-
ra w sumie zdobyła 43 bramki. Zdobywcą Pu-
charu Polski został zespół MKS Karczew. Na 
drugim stopniu podium stanął MTS Kwydzyn, 
a trzecia lokata przypadła zespołowi MTS 
Marcovia Marki.

Wyniki naszego zespołu w II fazie turnieju:
KS Zgoda – Skałka Świętochłowice 17-9
KS Zgoda – UKS Olszynka Dzikowiec 

15-14
KS Zgoda – UKS Tuzinek Gniezno 19-18
Skład zespołu: Paulina Wieczorek, Wikto-

ria Matczuk, Wiktoria Ciaś, Weronika Sobań-
ska, Agnieszka Iwanowicz, Julia Skubacz, 
Aleksandra Kołecka, Marta Weichrauh, Nata-
lia Olichwer, Martyna Mrozek, Julia Witek, 
Natalia Fryc, Weronika Hulin. Trener: Józef 
Szmatłoch.

Spotkanie fatalnie rozpoczęło się 
dla gospodarzy. Zaledwie 30 se-
kund po gwizdku rozpoczynającym 
mecz na prowadzenie wyszli go-
ście. Obrońcy Jastrzębia uznali, że 
zawodnik Śląska był na pozycji 
spalonej, ale innego zdania był sę-
dzia – zamieszanie wykorzystał 
świętochłowiczanin i strzałem 
umieścił piłkę w siatce. Osiem mi-
nut później, po rzucie rożnym, pił-
kę głową w siatce umieścił zawod-
nik przyjezdnych i Śląsk prowadził 
już 0:2. Następnie przed kolejnymi 
szansami strzelania gola stanęły 
obie strony. Gospodarze bramkę 
kontaktową mogli strzelić już w 13. 
minucie, ale po uderzeniu jednego 
z nich futbolówka odbiła się od po-
przeczki. W końcu w 26. minucie, 
po wrzutce w pole karne Lelka, do 
piłki doszedł Magiera i umieścił ją 
w siatce. W końcówce pierwszej 
połowy gola, wykorzystując rzut 
wolny, zdobyli jeszcze goście, ale 
sędzia dopatrzył się spalonego i go 
nie uznał.

W trakcie kolejnych 45 minut 
gospodarze przez większość cza-
su gry przebywali na połowie ry-
wala i starali się doprowadzić do 
wyrównania. Cały czas brakowa-
ło jednak wykończenia akcji. 
Świętochłowiczanie przeprowa-
dzali niebezpieczne kontrataki. 
W ostatnich minutach regulami-
nowego czasu gry zawodnik Ślą-
ska przejął piłkę w środkowej 
strefie boiska od zawodnika Ja-
strzębia i w sytuacji sam na sam 
z Majdakiem nie dał szans golki-
perowi gospodarzy, ustalając wy-
nik meczu na 1:3.

Jastrząb Bielszowice  
– Śląsk Świętochłowice 1:3

Jastrząb Bielszowice: Majdak 
– Wojcik, Skudlik, Koniorczyk, 

Sikora, Magiera, Paszek Petrus, 
Henisz, Nowak, Lelek.

Trener: Damian Malujda
Wawel Wirek natomiast w sobo-

tę (3.05.) udał się do Zawiercia, by 
zmierzyć się z tamtejszą Wartą 
i musiał uznać wyższość gospoda-
rzy przegrywając 7:1.

Zawiercianie popis swoich 
umiejętności strzeleckich rozpo-
częli już w trzeciej minucie spo-
tkania. Wtedy po rajdzie prawą 
stroną boiska i wrzutce w pole kar-
ne pomocnik Warty przyjął piłkę, 
obrócił się z nią i po chwili posłał 
ją na dalszy słupek otwierając wy-
nik meczu. Kolejnego gola gospo-
darze strzelili 17 minut później. 
Była to kopia pierwszej akcji, 
z tym że zakończona efektownym 
wślizgiem. Dwie minuty później 
piłkarze Warty wykorzystali rzut 
wolny i było 3:0. Jeszcze przed 
końcem pierwszej połowy spotka-
nia zawodnik gospodarzy dostał 
piłkę w pole karne, obrócił się 
i uderzył w samo okienko. Do 
przerwy było już 4:0 dla Warty.

W 59. minucie gospodarze strze-
lili kolejnego gola. 12 minut później 
honorową bramkę zdobyli rudzianie 
– wykorzystując rzut wolny piłkę 
w siatce umieścił Pyc. Po chwili 
znów dogranie w pole karne wyko-
rzystał zawodnik Warty i było 6:1. 
Wynik meczu został ustalony w 88. 
minucie gry, gdy zawodnik gospo-
darzy wyszedł górą z sytuacji sam 
na sam z bramkarzem Wawelu.

Warta Zawiercie  
– Wawel Wirek 7:1 (4:0)

Wawel Wirek: Gawlik - Zaj-
del, K. Kałużny, Cholewa, Pię-
toń, Pyc, G. Kałużny, D. Maj-
nusz, Grzywa, Rutkowski, Jaro-
min 

Trener: Jarosław Zajdel

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

Sportowy rozkład jazdy:
Piłka nożna – IV liga – grupa I

11 maja, niedziela, godz. 17.00 Raków II Częstochowa – Grunwald 
Ruda Śląska

10 maja, sobota, godz. 17.00 LKS Kamienica Polska – Slavia Ruda 
Śląska

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I
10 maja, sobota, godz. 11.00 Urania Ruda Śląska – LKS Studzionka

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
10 maja, sobota, godz. 17.00 Wawel Wirek – Pionier Ujejsce

10 maja, sobota, godz. 17.00 Górnik 09 Mysłowice – Jastrząb Bielszowice
Rugby – II liga mężczyzn

11 maja, niedziela, godz. 14.00 IGLOO Rugby Ruda Śl. – Biało-Czarni 
Nowy Sącz, Bytom (Karb), ul. Worpie 18

Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyna Dziedzic, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz TKKF Jastrząb zapraszają na cykl biegów pod hasłem 
Rodzina na Sportowo. Pierwszy bieg już 9 maja o godz. 17.00 na placu 
Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu. Cykl biegów obejmował 
będzie dziewięć startów – każdy oddzielnie punktowany. Wielki finał 
i zakończenie współzawodnictwa odbędzie się 5 września na stadionie 
GKS Grunwald w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ul. Kłodnickiej.

MOSiR Ruda Śląska
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