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Spotkaj się 
z Prezydent Miasta

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

Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel. 731-35-35-35

GOTÓWKOWE ORAZ 
KONSOLIDACYJNE

SZYBKIE POŻYCZKI

CHWILÓWKI 
do 3 tys.

akceptujemy • 
zajęcia komornicze
nie sprawdzamy • 
zadłużeń

tel. 602-295-870
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Ślub 
w plenerze!

SPECJALIZUJEMY SIĘ 

W ORGANIZACJI: 

przyjęć rodzinnych, 

konferencji, 

spotkań i imprez 

zakładowych 

PW SENATOR, ul. Wolności 45, 41-700 Ruda Śląska, tel. 32 243 61 71, 501 93 35 18
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zakładowych 

KREDYTY
DO 150 000 PLN
KONSOLIDACYJNE• 

GOTÓWKOWE• 
SAMOCHODOWE• 

HIPOTECZNE• 

SPECJALNA OFERTA
DLA PRACOWNIKÓW

KOPALŃ I ICH RODZIN

Zmień raty swoich kredytów 
na jedną niższą 

i zyskaj gotówkę
na co tylko chcesz

506-137-427 
www.fi ndbank.pl

REKLAMA

– Zakończyliśmy konsultacje, po-
nieważ zarząd Kompanii Węglowej 
bez naszej wiedzy wystosował list 
intencyjny na temat sprzedaży ko-
palń Piekary, Chwałowice, Janko-
wice i Bobrek, co potraktowaliśmy 
jako zerwanie rozmów ze stroną 
społeczną – uważa Grzegorz Umy-
walnik, przewodniczący Związku 
Zawodowego Górników przy KWK 
„Pokój”. – Nie wiadomo więc, co 
będzie dalej z naszą kopalnią. Czy 
wprowadzone zostanie wydobycie 
jednościanowe, czy czeka nas łą-
czenie z Bielszowicami, czy najbar-
dziej optymistyczny wariant – zo-
stanie przyjęty nasz plan napraw-
czy (wydobycie na poziomie 5,5 
tys. ton węgla na dobę – przyp. 
red.)?

Zarząd KW S.A. nie zgadza się 
z argumentami, że powodem ze-
rwania rozmów były notoryczne 
zmiany w programie naprawczym 
oraz podpisanie listu intencyjnego 
w sprawie ewentualnej sprzedaży 

Konsultacje związkowców i Kompanii Węglowej odnośnie przyszłości kopalń, zakończyły się fi askiem. 
Zarząd KW S.A. zapowiada wdrożenie planu naprawczego. Czy znajdą się w nim kopalnie z Rudy Ślą-
skiej?

Kopalnie nadal w kropce

kopalń. Równocześnie przyjął sta-
nowisko sztabu protestacyjnego, 
który zrzesza 13 organizacji związ-
kowych. W piątek władze spółki 
zaprosiły jednak związkowców do 
kolejnych konsultacji, ale ci pod-
trzymali decyzję o tym, że z Kom-
panią rozmawiać nie będą.  

– Presja czasu nieuchronnie po-
woduje konieczność podejmowania 
decyzji. Zarząd, w obecnej sytuacji 
fi rmy, jest nie tylko zobowiązany do 
działania, ale i zdeterminowany do 
podjęcia wszystkich kroków zapo-
biegających groźbie wszczęcia po-
stępowania upadłościowego – ko-
mentuje Mirosław Taras, prezes 
Zarządu KW S.A. – Zarząd, w naj-
bliższych dniach, będzie podejmo-
wał niezbędne działania i decyzje 
wdrażające poszczególne elementy 
planu naprawczego, którego celem 
jest przywrócenie płynności fi nan-
sowej spółki, ochrona miejsc pracy 
i niedopuszczenie do likwidacji od-
działów wydobywczych oraz trwały 
wzrost efektywności ekonomicznej.

Kompania Węglowa nie zdradza 
jednak szczegółów odnośnie pro-
gramu naprawczego. 

Joanna Oreł
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Na zwałach KW SA zalega 5 mln ton węgla. Spółka nie potrafi  ich sprzedać. Foto: arch.
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BYKOWINA

REALIZUJEMY BONY  ŻYWIENIOWE  
KWK Pokój, KWK  Bielszowice, KWK Halemba-Wirek , KOPEX – Przeds. Budowy Szybów, SODEXO, ZOK II i Urasol

zaprasza

KOCHŁOWICEAUTOSTRADA A4

POLĘDWICA
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TRAMWAJ NR 9

BYKOWINA

27.09.2014 w godz. 10.00-14.00
O d d a j ą c  k r e w 

r a t u j e s z  ż y c i e !

Akcji towarzyszyć będą: 
liczne zabawy 

i konkursy dla dzieci, 
możliwość zdobycia  

karty rowerowej 
oraz pokazy 

pierwszej pomocy .
250

Podczas
akcji zbierania
krwi cena 
zestawu

S U P E R O F E R TAS U P E R O F E R TAS U P E R O F E R TA
POLĘDWICA
SOPOCKA

S U P E R O F E R TA

1299 6-PAK 
PIWO LECH
PREMIUM

899
do wyczerpania zapasówoferta ważna

od 25.09.do 1.10.

Przypomnijmy – Powiatowy Urząd 
Pracy w Rudzie Śląskiej ogłosił, że 
osoby poszukujące pracy mogą starać 
się (po spełnieniu określonych warun-
ków) o bon na zasiedlenie się w kwo-
cie 7 tys. zł, jeżeli znajdą zatrudnienie 
poza miastem. Takie możliwości każ-
dej gminie daje znowelizowana Usta-
wa o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy. 

– To zachęta dla osób, które znajdą 
atrakcyjną pracę poza miastem i nie 
poradziłyby sobie bez dodatkowych 
środków na zasiedlenie się – podkreśla 
Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektorka 
PUP-u.

Dziwi więc wypowiedź posłanki 
Danuty Pietraszewskiej podczas festy-
nu, który w piątek został zorganizowa-
ny w Wirku. Parlamentarzystka miała 
wówczas stwierdzić, że owe bony na 
zasiedlenie się to nic innego, jak roz-
dawanie przez prezydent Grażynę 
Dziedzic pieniędzy mieszkańcom, aby 
ci…wyprowadzili się z Rudy Śląskiej. 

– Do jakich miast oddalonych o wię-
cej niż 80 km od Rudy Śląskiej mają się 
wyprowadzić młodzi za pracą – do 
Krakowa, Częstochowy, Opola, a może 
na „Ścianę Wschodnią”? – pyta w ko-

Kampania na bony i słowa

Informacja o możliwości uzyskania bonu na zasiedlenie się zapowiedzią gorącej kampanii wyborczej? Tak 
może sugerować wypowiedź posłanki, Danuty Pietraszewskiej z PO, która najpierw głosowała za ustawą, wpro-
wadzającą bon, a teraz uważa, że to „rozdawanie pieniędzy”.

mentarzu nadesłanym do naszej redak-
cji, posłanka Pietraszewska. – Ruda 
Śląska leży w sercu aglomeracji, oto-
czona miastami, które mają większy 
potencjał miejsc pracy niż tereny po-
wyżej 80 km od naszego miasta – doda-
je. 

Tymczasem jednak z ustawy wyni-
ka, że bon dotyczy osób, które mogą 
być mieszkańcami wspomnianych 
Częstochowy, czy Opola i zechcą prze-
prowadzić się „za pracą” właśnie do 
naszego miasta. – Mobilność społecz-
na jest bardzo ważna, bo w tej chwili 
na rynku pracy wszystko zależy od te-
go, czy w danym mieście znajdziemy 
zatrudnienie adekwatne do specjaliza-
cji, czy nie – uważa Grzegorz Wój-
kowski, prezes Stowarzyszenia Ak-
tywności Obywatelskiej Bona Fides. 

Ponadto – jak zaznacza Iwona Woź-
niak-Bagińska – takim samym bonem 
dysponują urzędy pracy w innych mia-
stach, lecz na razie zainteresowanie – 
w przypadku Rudy Śląskiej – jest zni-
kome. – Zgłosiła się jedna osoba. Nie 
możemy więc mówić, że populacja 
zmieni się diametralnie, bo ludzie zde-
cydują się wyprowadzić – mówi dyrek-
torka PUP-u.

– Otóż prawda jest taka, że to nie 
prezydent rozdaje pieniądze, tylko Po-
wiatowe Urzędy Pracy i to w całym 
kraju, a nie tylko w Rudzie Śląskiej – 
komentuje z kolei Krzysztof Mejer, 
doradca prezydenta ds. komunikacji 
społecznej. – Urzędy zostały do tego 
niejako zobligowane przez znowelizo-
waną w marcu br. ustawę o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy. Mówiąc jeszcze inaczej, PUP-y re-
alizują program rządowy, zaakcepto-
wany przez Sejm. Przykre jest to, że 
osoba zaufania publicznego, jaką jest 
poseł RP, świadomie wprowadza 
mieszkańców w błąd.

Takie argumenty nie przekonują jed-
nak posłanki. – Czy warto zachęcać 
młodych rudzian, by za 7225 zł wypro-
wadzili się z miasta i rozwiązali wła-
dzom problem bezrobocia w sytuacji, 
gdy miasto się starzeje, „zwija” a nie 
rozwija (o czym świadczą statystyki)? 
– komentuje Danuta Pietraszewska. 
Nie wiemy na jakie statystyki powołu-
je sie pani poseł. Na pewno nie na ewi-
dencję REGON. Wynika z niej, że tyl-
ko w ciągu 2012 roku w Rudzie Ślą-
skiej przybyło 207 nowych fi rm, a we-
dług badań potencjału rudzkich fi rm – 

15 proc. zapowiedziało utworzenie 
kolejnych miejsc pracy. Dane Powia-
towego Urzędu Pracy w Rudzie Ślą-
skiej wskazują że tylko w 2013 roku 
dysponowano 2419 wolnymi miejsca-
mi pracy, w tym roku do sierpnia to 
1846 wolnych miejsc pracy. Natomiast 
w latach 2011- 2014 (dane na dzień 
23.09) liczba stworzonych miejsc pra-
cy wyniosła 1618.

– Każdy nowy pomysł wspierania 
mobilności należy wspierać i nikogo 
raczej nie powinno interesować to, 
czy ktoś ze „Ściany Wschodniej” 
przyjedzie do Rudy Śląskiej, bo tutaj 
będzie pracował w zawodzie, czy 
w drugą stronę – ocenia Grzegorz 
Wójkowski.

Paradoksalne jest jednak to, że po-
słanka Pietraszewska była jedną z osób 
głosujących za wprowadzeniem zno-
welizowanej ustawy – a co za tym 
idzie, „kontrowersyjnego” bonu na za-

KOMUNIKAT KMP W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej prowadzi 

śledztwo w sprawie kierowania gróźb karalnych i obnażania się wobec dwóch 
kobiet na terenie Rudy Śląskiej. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna 
w wieku 37-lat  poruszający się samochodem marki Audi A6 koloru czarnego 
oraz Mitsubishi Outlander tego samego koloru od dłuższego czasu zaczepiał 
kobiety  na ulicach i w rejonach parkingów. W związku z powyższym prosimy 
o kontakt osoby, które przy użyciu przemocy lub groźby próbował doprowa-
dzić lub doprowadził do kontaktu fi zycznego bądź czynności seksualnej. Kon-
takt pod nr telefonu 32 244-92-35.

siedlenie się. – 14 marca 2014 r. z peł-
ną świadomością głosowałam w Sej-
mie za cenną formą aktywizacji bezro-
botnych, mając na uwadze, że bezrobo-
cie młodych w niektórych regionach 
Polski sięga kilkudziesięciu procent 
(zdarza się, że dochodzi nawet do 70 
%). Każdy projekt i każda ustawa ma 
swoją specyfi kę, zasięg oddziaływania, 
efekty i adresatów – wyjaśnia Danuta 
Pietraszewska. – Zamiast proponować 
ludziom „wygnanie” należy im stwo-
rzyć możliwości pracy i godnych wa-
runków mieszkaniowych w rodzinnym 
mieście. Należało podobnie jak Zabrze 
i Świętochłowice włączyć się w Kato-
wicką Strefę Ekonomiczną, bo to ona 
rodzi miejsca pracy. Należało wprowa-
dzić program budowy mieszkań komu-
nalnych, żeby młodzi mieli gdzie miesz-
kać i pracować. I na taki program i je-
go realizację zasługują mieszkańcy 
miasta.  Joanna Oreł
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www.fl orex-sa.pl

Florex S.A.
ul. Metalowców 5

41-600 Świętochłowice
Dział sprzedaży: 

tel. 32 786-40-70 wew. 71, 72, 79
kom. 603-196-775, fax 32 770-60-61

e-mail: sprzedaz@fl orex-sa.pl
e-mail: marketi ng@fl orex-sa.pl

BLACHODACHÓWKI• 
BLACHY TRAPEZOWE• 
OBRÓBKI BLACHARSKIE• 

Zapewniamy: 

fachowe doradztwo, dostawę 

wysokiej jakości produktów 

w konkurencyjnych cenach.

REKLAMA

REKLAMA

W Rudzie Śląskiej rekrutuje się  świet-
na ekipa – są zwarci, pełni energii i sko-
rzy do pomocy. Już po raz czternasty  
Szlachetna Paczka trafi  do najbardziej 
potrzebujących. Hasło kampanii w tym 

Szlachetna rekrutacja

roku brzmi: Zrekrutuj się do służby. 
Zgłoś się na: www.superw.pl.

 – Paczka udowodniła mi, że do zosta-
nia czyimś Superbohaterem wcale nie są 
potrzebne supermoce. Wystarczy na-

uczyć się mądrze pomagać, a później za-
cząć to robić – ten projekt jest idealną do 
tego okazją. Po pierwsze więc radość 
z pomocy innym i z obserwowania efek-
tów, jakie ta pomoc ze sobą niesie. A po 
drugie rozwój osobisty. W życiu nie po-
wiedziałabym, że wolontariat może na-
uczyć tak wielu rzeczy – pracy z zespo-
łem, wiedzy na temat mechanizmów bie-
dy, zarządzania pracą drużyny, planowa-
nia działań, współpracy z mediami i in-
nymi stowarzyszeniami czy instytucjami. 
Działanie w Paczce zdecydowanie rozwi-
nęło moją asertywność, pewność siebie 
i umiejętność współpracy z drugim czło-
wiekiem. Dlatego wciąż tu jestem – tłu-
maczy Anna Mucha, lider rejonu Szla-
chetnej Paczki w Rudzie Śląskiej.

Do 20.10. trwa kampania poszukiwa-
nia wolontariuszy. Akcja Szlachetna 
Paczka działa według zasady „Mądrej 
pomocy”. Darczyńca, w porozumieniu 
z wolontariuszem prowadzącym wybra-
ną rodzinę, przygotowuje paczkę odpo-
wiadającą na konkretne potrzeby rodzi-
ny. 

Robert Połzoń

Udział w akcji to dla wielu uczestników niezapomniane chwile. Foto: arch.

Na wodzie kochłowickiej „Ryba-
czówki” w sobotni poranek (20.09.) 
niosło się szczekanie dużej grupy 
psów. W jej pobliżu odbył się pierw-
szy Zlot Psów Adoptowanych ze 
Społecznego Schroniska im. św. 
Franciszka. Na czworonogów i ich 
właścicieli czekała prawdziwa atrak-
cja w postaci dogtrekkingu, który 
odbył się pod nazwą „Ludzie i psiaki 
pokonują rudzkie szlaki”.

– Zaprosiliśmy po raz pierwszy 
naszą schroniskową rodzinę, czyli 
zwierzaki, które opuściły schronisko. 
Pokazujemy w ten sposób, że 

w schronisku można znaleźć najlep-
szego przyjaciela na świecie – tłu-
maczyła Beata Drzymała-Kubiniok, 
kierownik schroniska dla zwierząt 
w Rudzie Śląskiej. – Chcemy poka-
zać, że ze swoim zwierzakiem można 
spędzać czas w sposób aktywny 
i przyjemny – dodała.

Dogtrekking jest niczym innym, 
jak wędrowaniem z psem. Uczestni-
cy dostali mapkę z zaznaczoną trasą 
oraz punktami kontrolnymi. Zwy-
cięską parą była ta, która najszybciej 
pojawiła się w punktach i ukończyła 
trasę. Robert Połzoń

Płot wokół Ośrodka Adaptacyjnego 
dla Dzieci Niepełnosprawnych w By-
kowinie zyskał nowy kolor. Ośrodek 

Wielkie malowanie

zdobył fundusze ze zorganizowanego 
przez fi rmę DB Schenker konkursu ini-
cjatyw wolontariackich o nazwie „Do-

bry Pomysł”. W sobotę (20.09.) ochot-
nicy mogli przyjść i pomóc w malowa-
niu ogrodzenia placówki.

– Jest to istotne, by wszyscy zdawali 
sobie sprawę, że robią coś dla swoich 
dzieci. Wszyscy się integrują i potrafi ą 
się zmobilizować wokół jednego celu. 
Są to wartości, które cementują środo-
wisko wokół placówki – tłumaczył Ar-
kadiusz Staisz, dyrektor Ośrodka Ada-
ptacyjnego dla Dzieci Niepełnospraw-
nych.

Rankiem zostały przywiezione do 
ośrodka wszystkie potrzebne materiały.  
Pomocnicy szybko chwycili za szczot-
ki, szmatki oraz pędzle i wzięli się do 
pracy.

– Moja koleżanka powiedziała mi 
o akcji. Stawiłam się szybko na wezwa-
nie. To bardzo fajnie, że ludzie się soli-
daryzują i zdają sobie sprawę, że bezin-
teresowna pomoc ma wielką wartość – 
opowiadała pani Aleksandra, uczest-
niczka akcji. Robert Połzoń

W  sobotę wszyscy chętni mogli przyjść pomóc malować ogrodzenie placówki. Foto RP

Pieskie szlaki

Dogtrekking to wspaniała zabawa dla właścicieli i ich pupili. Foto: RP
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Wiele z nich odniosło zawodowy sukces, inne 
– odważnie wkraczają w świat biznesu. To wła-
śnie o przedsiębiorczych rudziankach, kobiety 
biznesu rozmawiały w ramach Ambasady  
Kobiecej Przedsiębiorczości w Powiatowym 
Urzędzie Pracy.

Tym razem, podczas piątkowego spotkania 
(19.09.), panie dyskutowały m.in. o rynku pracy 
w związku ze znowelizowaną Ustawą o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

– Cały czas próbujemy znaleźć nowe możliwo-
ści pomocy kobietom przedsiębiorczym lub tym, 
które przedsiębiorczyniami chcą zostać – mówi 
Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektorka Powiato-
wego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. – Z per-
spektywy własnej kariery i z obserwacji osób, 
które są wokół mnie, mogę potwierdzić, że jako 
kobiety, jeżeli tylko bardzo się staramy, to niewąt-
pliwie zawodowo osiągamy to, czego chcemy. 

Dowodem na to, że rudzianki są coraz bardziej 
odważne w prowadzeniu własnej działalności 
gospodarczej i rozwijaniu kariery jest m.in. duża 
liczba kobiet ubiegających się o dotację na zało-

Panie na drodze do sukcesu

żenie firmy w Powiatowym Urzędzie Pracy. To 
także u nas dwa lata temu zorganizowana została 
konferencja „Kobieta w roli głównej”, podczas 
której nasze panie mówiły o swoich sukcesach 
zawodowych.

– Uważam, że rudzianki są bardzo odważnymi 
kobietami, prowadzą świetne biznesy i potrafią 
wspierać inne kobiety w tworzeniu firm – uważa 
Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – 
Przede wszystkim kobiety, moim zdaniem, są 
bardzo dobrze przygotowane. Staramy się pra-
cować jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej i z wiel-
ką pasją. Tak jak panie, które spotykają się w ra-
mach Ambasady Kobiecej Przedsiębiorczości. 
To kobiety, które pracują z pasją, a która poma-
ga im jeszcze lepiej przygotować się do swoich 
obowiązków.

Dodajmy, że według Polskiej Agencji Rozwo-
ju Przedsiębiorczości, Polska jest na 9. miejscu 
w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o aktywność 
przedsiębiorczą kobiet, a udział firm prowadzo-
nych przez Polki to ponad 33 proc.

Joanna Oreł

Ambasada Kobiecej Przedsiębiorczości zrzesza kobiety sukcesu z Rudy Śląskiej. Foto: JO
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– Nasze spotkania poświęcone konfliktom zbrojnym mają 
również sens pacyfistyczny. Możemy sobie na nich uświado-
mić jak straszną rzeczą jest wojna i mówić jej stanowcze NIE 
– zaznaczył Marek Wacław Judycki na wykładzie upamięt-
niającym 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej, który 
odbył się w czwartek (18.09.) w Filii nr 18 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej.  Sporym zaskoczeniem dla organizatorów 
było zaprezentowanie dwóch książek z 1915 roku, będących 
własnością mieszkańca Wirku Jerzego Machulika. 

– Każdy z nas ma w swojej rodzinie jakąś ciekawą historię 
z tamtego okresu, kiedy Polacy potrafili służyć w różnych 
armiach, będąc na co dzień np. sąsiadami – powiedział 
w trakcie swojego przemówienia historyk Jan Kołodziej. 

                   DK

AUTORYZOWANY SALON I SERWIS

Łaziska Górne, ul. Leśna 1  
Tel. salon: 32 324 46 01 

www.etrans.kia.pl

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Miasto Ruda Ślaska podjęło pracę nad Lokalnym Programem Rewitaliza-
cji Miasta Ruda Śląska do roku 2030 w ramach projektu „Zintegrowane po-
dejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, 
Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Stanie się on podstawą do przekształcenia 
miasta w wymiarach społecznym, gospodarczym, infrastrukturalnym, środo-
wiskowym i kulturowym.

Skala wyzwań związanych z rewitalizacją w mieście jest na tyle duża, 
że wymaga zaangażowania w ten proces jak najwięcej grup społecznych.  
W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie projektów 
rewitalizacyjnych poprzez wypełnienie uproszczonej karty projektu dostępnej 
na stronach www.rudaslaska.pl oraz www.miasto3.com. Planowane projekty 
muszą być zlokalizowane w strategicznych obszarach rewitalizacji, które są 
zamieszczone na wyżej wymienionych stronach.

Prosimy o odesłanie wypełnionej karty projektu na adres  
fundusze@ruda-sl.pl do dnia 30 września 2014 r.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i aktywny udział  
w tworzeniu programu.

Michał Pierończyk
Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska

REKLAMA

– Ból powraca bez względu na mija-
jący czas – tak bliscy ofiar katastrofy 
górniczej z 2009 roku mówili w czwar-
tek (18.09.) nad pomnikiem przy kopal-
ni Wujek-Ruch Śląsk. To tutaj w wyniku 
wybuchu metanu zginęło 20 górników. 
W czwartek minęła 5. rocznica tragicz-
nych wydarzeń.

– Tu na tej kopalni, dla tej wspaniałej 
załogi, było to doświadczeniem trud-
nym, ale wierzymy, że Pan wyprowadza 
z każdej ofiary dobro – mówił Jerzy Li-
sczyk, proboszcz parafii w Kochłowi-
cach podczas uroczystości upamiętnia-
jących tragicznie zmarłych górników. – 
Prośmy zatem dobrego i kochającego 

Ból i łzy wciąż wracają Boga, aby wejrzał łaskawie na tych na-
szych braci, którzy pięć lat temu oddali 
życie. 

Do tragicznych wydarzeń doszło 18 
września 2009 roku. Na dole kopalni 
Wujek-Ruch Śląsk w Kochłowicach na 
głębokości 1050 m wybuchł metan, 
w wyniku czego na miejscu zginęło 12 
górników. Pozostałych ośmiu nie prze-
trwało walki o życie w szpitalach. Naj-
młodsza osoba miała 21 lat, najstarsza 
– 48.

Bliscy ofiar, choć pojawili się na 
czwartkowych uroczystościach w Ko-
ściele Trójcy Przenajświętszej i przed 
samą kopalnią, nadal z trudem wspomi-
nają wydarzenia sprzed pięciu lat. – 
Człowiek nie ma już siły nawet płakać, 
choć łzy i ból powracają za każdym ra-
zem, kiedy tu jestem – mówi krewna jed-
nej z ofiar.

W uroczystościach, prócz rodzin, 
wzięli udział m.in. górnicy, a także 
przedstawiciele władz miasta oraz Ka-
towickiego Holdingu Węglowego, pod 
który podlega kochłowicka kopalnia.

 Joanna Oreł

Pomnik przez KWK Wujek-Ruch Śląsk upamiętnia ofiary katastrofy górniczej z 2009 r. Foto: JO

Czy to koniec koszmaru działkow-
ców z bielszowickiej Zorzy? Działka-
mi, które są notorycznie zalewane, za-
jęli się radni Komisji Ochrony Środo-
wiska i Infrastruktury i Rozwoju Mia-
sta. W porozumieniu z Kompanią Wę-
glową oczyszczony został rów melio-
racyjny oraz rurociąg odwadniający.

– Podczas ulewy trzy ogródki zosta-
ły zalane mułem węglowym, a dla 
działkowców to całe ich życie. Jedna 
z pań powiedziała nawet, że wylądo-
wała w szpitalu, bo była zrozpaczona 
po tym, jak zobaczyła nasze działki – 
załamuje ręce Weronika Copik, prezes 
ROD Zorza.

Największym problemem dział-
kowców jest nawet nie woda, ale muł, 
który wraz z nią spływa ze zwałów po-
bliskiej kopalni Bielszowice. Zainte-
resowani mieszkańcy już kilkakrotnie 
rozmawiali na ten temat z przedstawi-
cielami Kompanii Węglowej i radny-
mi. Ponownie spotkali się oni na połą-
czonych Komisjach Ochrony Środo-
wiska i Infrastruktury i Rozwoju Mia-
sta.

– Doszło do sytuacji, w której 
w wyniku gwałtownych opadów desz-
czu, rurociąg nie odebrał takiej ilości 
wody – wyjaśnia Henryk Piórkowski, 
przewodniczący Komisji Infrastruk-
tury i Rozwoju Miasta. – W związku 
z tym Wydział Dróg i Mostów zlecił 
PWiK, aby wyczyszczono rurociąg fi 
300, który odprowadza wodę do Po-
toku Bielszowickiego. Teren rowu 
uporządkowany został także przez 
kopalnię. Teraz będziemy obserwo-
wali, czy problem się powtórzy. Jeżeli 
tak – poszukamy kolejnego rozwiąza-
nia. 

Joanna Oreł 

Wielka woda na Zorzy

Działkowcy z ROD Zorza kilkakrotnie interweniowali w sprawie zalań. Foto: JO

W wykłady zaangażowała się „Asocjacja”, czyli Marek Wacław Judycki, Broni-
sław Wątroba oraz inni członkowie grupy.  Foto: DK



INTERWENCJE

reklama

Wiadomości Rudzkie 24.09.2014 7

RE
KL

A
M

A
re

kl
am

a@
w

ia
do

m
os

ci
ru

dz
ki

e.
pl

Do naszej redakcji zgłosił 
się ostatnio mieszkaniec No-
wego Bytomia, skarżąc się 
na rzadkie kursowanie linii 
autobusowej 147: – Tym au-
tobusem wiele starszych osób 
z osiedla Otylia dojeżdża do 
przychodni przy ul. Niedur-
nego. Linia kursuje co godzi-
nę, od 5.00 do 10.00 rano, 
potem następuje czterogo-
dzinna przerwa, kolejny au-
tobus jedzie dopiero po 14.00. 
Stwarza to ogromne proble-
my w punktualnym dotarciu 
do lekarza na wyznaczoną 
wizytę, jak i dogodnym po-
wrocie z niej. Rozwiązaniem 
sytuacji mogłoby być zwięk-
szenie częstotliwości kurso-
wania autobusu. Czy koordy-
natorzy komunikacji mogliby 
to uwzględnić i wprowadzić 
potrzebne poprawki? – py-
tał.

Z tą sprawą zwróciliśmy 
się do rzecznika prasowego 
KZK GOP-u, Anny Koteras: 
– Godziny kursu linii 147 są 
głównie uzależnione od roz-
kładu zajęć dzieci uczęszcza-
jących do Zespołu Szkół Spe-
cjalnych nr 2 oraz od pracow-
ników zatrudnionych w fir-
mach na ul. Magazynowej. Co 
roku Komunalny Związek Ko-
munikacyjny wysyła do Urzę-
du Miasta założenia budżeto-
we, które są akceptowane 
przez władze. Częstsze kurso-
wanie autobusu wiąże się ze 
zwiększeniem nakładów pie-
niężnych na daną linię. Pro-
wadzone przez KZK GOP ba-
dania dotyczące napełnień 
w autobusach nie wskazują na 
konieczność zmian w rozkła-
dzie linii 147 – odpowiedziała 
Anna Koteras. 

*  Z redakcyjnej 
 skrzynki

Nad wspomnianym cmenta-
rzem pieczę sprawują dwie para-
fie: lewą stroną obiektu zajmuje 
się kościół pw. Matki Boskiej Ró-
żańcowej, natomiast prawą sank-
tuarium św. Józefa. Utrzymanie 
porządku na danym obszarze nale-

Pamiętajmy o zmarłych i o porządku

ży do obowiązków parafialnych 
grabarzy. – Z ramienia kościoła 
św. Józefa prace wykonuje trzech 
grabarzy – informuje ks. Adam 
Brzyszkowski, proboszcz. – Sta-
ram się w miarę możliwości pilno-
wać, by porządki były wykonywa-

Liście zalegające na alejkach denerwują odwiedzających cmentarz. Foto: DK

– Przy ulicy Kon-
stantego Latki wy-
mieniono stare ta-
blice z numerami 
bloków na nowe, na 
których w końcu 
widnieje pełna na-
zwa ulicy. Są lepsze, 
jednak poprzednie 
były dużo większe 
i pozostawiły brud-
ne ślady na elewa-
cji. Wygląda to bar-
dzo nieestetycznie – mówi ru-
dzianka. – Trzeba coś z tym 
zrobić – dodaje.

W sprawie głos zabrała Rudz-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa: 
– Informujemy, że Administra-
cja nr 7 wraz ze służbami Spół-
dzielni przygotowuje wykaz bu-
dynków do usunięcia widnieją-
cych napisów szpecących ele-

Brudne elewacje to zmora rudzkich budynków. Potwierdza to 
jedna z mieszkanek Goduli, która zadzwoniła do nas z takim wła-
śnie problemem.

Ślady powinny być w najbliższym czasie oczyszczone.
 Foto: MS

– Często odwiedzam cmentarz w Rudzie Śląskiej na ulicy Porębskiej i coraz bardziej niepokoi mnie 
jego stan. Na alejkach zalegają liście, trawa wokół nich nie jest przycięta, gdzieniegdzie widać rozrasta-
jące się „samosiejki”. Między grobami czasem trudno przejść z powodu zarastających dróżki chwastów. 
Zwracam się z prośbą o zainterweniowanie w tej sprawie, chciałbym się dowiedzieć, kto jest zarządcą 
starego cmentarza na ulicy Porębskiej w Rudzie Śląskiej? – pytał jeden z mieszkańców Rudy Śląskiej. Pełna nazwa, ale brudne ślady

ne systematycznie, jednak zdaję 
sobie sprawę, że efekty nie są 
w pełni zadowalające – dodaje. 

– Mamy jesień, liście spadają 
z drzew tonami. Każdego dnia za-
miatamy, gdyby nie to, brnęliby-
śmy w liściach po kolana – ko-
mentuje jeden z grabarzy. O wyja-
śnienie tej kwestii zapytaliśmy 
również ks. Tadeusza Pukocza, 
proboszcza parafii Matki Boskiej 
Różańcowej: – W nadchodzącym 
okresie jesiennym czasem trudno 
nadążyć ze sprzątaniem, dlatego 
w imieniu porządkujących prze-
praszam za zaistniałe niedopa-
trzenia. Obiecuję systematyczne 
nadzorowanie stanu cmentarza, 
który jest przecież wizytówką pa-
rafii – zapewnił. 

 Dominika Kubizna 

wację oraz aktów wandalizmu 
dokonanych przez nieznanych 
sprawców, a przy okazji napra-
wione zostaną miejsca po daw-
nych tablicach z niepełną na-
zwą ulicy – informuje Gabriela 
Lutomska, rzecznik prasowy 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszka-
niowej.

Magdalena Szewczyk

– Właściciele okolicznych skle-
pów przy ulicy Jana Brzechwy 21 
nie dbają o ład i porządek. Wszę-
dzie można zauważyć puszki, bu-
telki po piwie, papierki po keba-
bach. Na miejscach parkingo-
wych w okolicach wiaduktu jest 
pełno szkła i śmieci. Ponadto je-
steśmy ciekawi, kto wydał pozwo-
lenie na otworzenie sklepu cało-
dobowego i zakładu gastrono-
micznego czynnego w weekendy 
do 4.00 nad ranem w bezpośred-
nim sąsiedztwie bloku mieszkal-
nego, gdzie hałas się niesie i po-
woduje, że mieszkańcy po nocach 
nie śpią – tłumaczy jedna z miesz-

kanek Halemby. – Nie możemy 
spać spokojnie, gdyż klienci wcze-
śniej wspomnianych lokali zakłó-
cają ciszę nocną. Przeklinają, 
spożywają alkohol, puszczają 
głośno muzykę w samochodach, 
niejednokrotnie wszczynają bójki 
i awantury. Nasz horror trwa od 
dłuższego czasu, pisaliśmy już pi-
sma do Urzędu Miasta. Niestety, 
monitorowanie tych okolic przez 
służby patrolowe nie przyniosło 
efektów. Krzyki, wyzwiska, prze-
kleństwa słychać aż do rana. My 
chcemy spokojnie mieszkać – do-
daje. O sprawie jak najszybciej 
poinformowaliśmy Urząd Miasta. 

O Nowym Jorku mówi się, że to miasto, które nigdy nie zasypia. 
Podobna sytuacja jest na ulicy Brzechwy w dzielnicy Halemba. 
Mieszkańcom jednak nie towarzyszy tam widok Times Square, lecz 
bójki, krzyki i ciągłe interwencje policji. 

Hałasy z Brzechwy

Krzyki i głośna muzyka to zmora mieszkańców bloków przy ulicy Brzechwy. Foto: RP

– Wskazane miejsca zostały upo-
rządkowane. Wobec właścicieli 
przedmiotowych placówek zosta-
ły wszczęte postępowania wyja-
śniające w sprawie podejrzenia 
prowadzenia nieprawidłowej go-
spodarki odpadami komunalny-

mi. Rejon kiosków handlowych 
oraz ich najbliższe okolice zosta-
ły objęte wzmożoną kontrolą 
przez służby patrolowo-prewen-
cyjne tutejszej jednostki. W przy-
padku ujawnienia w tych miej-
scach naruszenia norm praw-

nych bezpośrednio związanych 
ze sprzedażą alkoholu, Straż 
Miejska o powyższym poinfor-
muje właściwy Wydział Urzędu 
Miasta, celem wszczęcia postę-
powania, którego efektem będzie 
odebranie zezwolenia na sprze-
daż napojów alkoholowych – tłu-
maczy komendant Straży Miej-
skiej Krzysztof Piekarz. – Istotne 
jest to, aby mieszkańcy osiedla 
w razie zakłócenia spokoju, spo-
czynku nocnego czy porządku 
publicznego o powyższym nie-
zwłocznie poinformowali dyżur-
nego tutejszej jednostki – numer 
alarmowy 986 lub 32 342-30-60 
– dodaje.

Osobą upoważnioną do kon-
taktu jest kier. ref. Dariusz Ko-
złowski, telefon 32 342-30-60 
wew. 7510.

Robert Połzoń
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Podopieczni Caritasu Archidiecezji 
Katowickiej Ośrodka Świętej Elżbiety 
w ramach realizowanych programów 
korzystają z zajęć szeroko pojętej pro-
filaktyki. Istniejące w rodzinie proble-
my są elementem zagrażającym roz-
wojowi dziecka. Tutaj wszystkie zaję-
cia są dostosowane do adresatów, ich 
wieku, potrzeb rozwojowych: filmote-
ka rodzinna, rozwiązywanie konflik-
tów, gotowanie z rodzicami. W ten 
sam obszar działań wpisuje się propo-
zycja Związku Harcerstwa Polskiego 
Rudzkiego Hufca organizującego bi-
wak rodzinny w Kuźnicy Brzeźnickiej. 
Gra terenowa, zabawy sportowe, kon-
kursy i ognisko, to okazja do wzmoc-
nienia więzów rodzinnych w oparciu 
o wspólne działania. Ruszyła także już 
trzecia edycja działań Stowarzyszenia 
na Rzecz Pomocy Dzieciom i Mło-
dzieży „Pomocni” i kontynuacja pro-
gramu „Być razem – być blisko” 
w formie wyjazdu szkoleniowego. 
Jednym z czynników ryzyka jest brak 
wsparcia dzieci ze strony rodziców, 
przejawiający się w braku dojrzałych 
więzi, czyli niewłaściwych relacji po-
między domownikami. Stąd atrakcją 
będą zajęcia warsztatowe i pedagogika 
zabawy, która jest metodą budującą at-
mosferę wzajemnej, życzliwej współ-
pracy. 

„Pełna chata” to program dla całych 
rodzin, który od dwóch lat jest realizo-
wany w parafii św. Michała Archanioła 
na Orzegowie. Oprócz tematycznych 
spotkań na miejscu, w październiku 
rodziny wyjeżdżają do Brennej, a po-
byt tam ma na celu integrację każdej 
z nich poprzez wspólne zajęcia i rekre-

ację. Jest to także okazja do pracy nad 
rodzinnymi relacjami, kształtowania 
umiejętności małżeńskiego dialogu. 

Podopieczni Stowarzyszenia na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przysta-
nek” w trakcie wycieczki do Miastecz-
ka Westernowego Twinpigs w Żorach 
będą odkrywać swoje pasje, zaintere-
sowania, poznawać alternatywne for-
my spędzenia wolnego czasu. Prezes 
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Mło-
dzieży „Przystanek” Joanna Golicz 
podkreśla dobrą współpracę organiza-
cji pozarządowych z miastem: – Obec-
nie organizacje pozarządowe coraz 
częściej partycypują w wielu decyzjach 
związanych z modelowaniem ich 
współpracy z miastem i nie tylko cho-
dzi tu o konsultowanie Programu 
Współpracy z Organizacjami Pozarzą-
dowymi i innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicz-
nego, ale także konsultacji ogłoszo-
nych konkursów ofert. Każda organi-
zacja może na podstawie swoich analiz 
rynku potrzeb zgłaszać propozycje 
zmian lub też może zgłaszać jakieś no-
we propozycje realizacji celów w ra-
mach konkursu, które ich zdaniem roz-
wiązywałyby ważne problemy społec-
ne. To znaczny postęp w tym naszym 
rudzkim dialogu między Samorządem 
a pozarządówką. Problemem jest jed-
nak niski procent organizacji, które 
rzeczywiście czynnie uczestniczą 
w konsultowaniu i inicjowaniu różnych 
zmian. Modelowanie współpracy nale-
żałoby więc kontynuować, przy czym 
wsparcia wymaga motywacja III sek-
tora do większej aktywności w zakresie 
budowania tej współpracy.

Anna Krzysteczko 
wiceprezydent 
Rudy Śląskiej

– Rudzkie organizacje pozarzą-
dowe to ważny partner Samorzą-
du. Wiele zadań z obszarów pożyt-
ku publicznego od lat współreali-
zowanych jest przez tzw. trzeci 
sektor. Trzeci sektor to określenie 
używane w odniesieniu do organi-
zacji pozarządowych, odwołuje się 
do podziału aktywności społecz-
no-gospodarczej nowoczesnych 
państw demokratycznych na trzy 
sektory. Pierwszy to administracja 
publiczna (sektor państwowy), 
drugi to sfera biznesu (sektor pry-
watny), czyli wszelkie podmioty 
nastawione na zysk, trzeci sektor 
to właśnie organizacje pozarządo-
we (organizacje non-profit) – dzia-
łające społecznie, nie dla zysku. 
O ich zaangażowaniu świadczy 
rosnąca rokrocznie liczba ogła-
szanych konkursów ofert i podpi-
sywanych umów. Dlatego wspie-
ramy rudzkie organizacje i powie-
rzamy im zadania publiczne, które 
wykonują na najwyższym pozio-
mie, angażując swoje umiejętności 
i serce. W tej chwili dofinansowy-
wane są m.in. programy z zakresu 
profilaktyki alkoholowej takie jak: 
„Programy profilaktyczne dla 
dzieci i młodzieży”, „Weekend z ro-
dziną”, „Zagospodarowanie wol-
nego czasu dzieci i młodzieży”, na 
które przeznaczono 260 tys. zł. 

„Pełna chata”, czyli profilaktyka z mamą i tatą

 Adresatami działań Stowarzyszenia 
św. Filipa Nereusza jest grupa prawie 
400 dzieci, młodzieży i dorosłych. – 
Podczas realizacji zadania – mówi 
Alina Szulirz, przewodnicząca Stowa-
rzyszenia – wykorzystamy metodę pro-
jektu, polegającą na powierzeniu dzie-
ciom, młodzieży oraz rodzicom pod-
opiecznych istotnych działań wspoma-
gających realizację zakładanych 
przedsięwzięć. Ta współpraca przyczy-

ni się nie tylko do przygotowania pro-
fesjonalnych imprez, ale będzie stano-
wiła konkretny bodziec dla ich rozwoju 
i integracji grup. 

Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Niebanalnych „In-nI” proponuje 
warsztaty teatralne, czerpania papieru 
i kulinarne. To okazja do pokazania 
dzieciom, że rodzice też się potrafią 
bawić i pokonywać swoje słabości. 

„Weekend z rodziną” to także 
„Weekend z Gwiazdą.” Zadanie reali-
zowane przez Stowarzyszenie Rekre-
acyjno-Sportowe „Gwiazda” polega na 
organizowaniu zajęć dla całych rodzin. 
Pokazowe treningi i specjalistyczne ba-
dania profilaktyczne oraz konsultacje 
u specjalistów wpływają pozytywnie na 
kondycję nie jednej rodziny. „Turniej 
dla przedszkolaków w minipiłce noż-
nej” to z kolei propozycja skierowana 
do 350 uczestników i ich rodziców oraz 
okazja do dającej radość i satysfakcję 
wspólnej sportowej zabawy. 

Bliżej siebie – dalej od zagrożeń
Pomysł Stowarzyszenia „ECOTER-

RA” pt. „Cambridge of Fryna” ma na 
celu przedstawienie rodzinom alterna-
tywnych form spędzania wolnego cza-
su. Projekt skierowany został do 120 
dzieci i 40 rodziców. Zajęcia języko-
we, dziennikarskie, taneczne, czy pla-
styczne pokazują, jak bardzo ciekawy 
jest świat, jak kształcić myślenie i szu-
kać odpowiedzi poprzez przeprowa-

Materiał przygotowany przez  
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Ruda Śląska

Każdy z dwudziestu dziewięciu wniosków, które otrzymały dofinansowanie, to propozycja skierowana do dzieci i rodziców. Atrakcyjne i dobrze przemyślane projekty 
zawierają w sobie to, co dla dzieci najcenniejsze: tajemniczość, rywalizację i dobrą zabawę, zaś dla rodziców niezbędną wiedzę, jak mądrze kochać swoje pociechy. To 
rodzina bowiem jest środowiskiem, które spełnia rolę profilaktyczną, czyli taką, która rozwija, kształtuje i modeluje dziecko. 

dzanie doświadczeń i wyciąganie 
wniosków. Wsparcie rodziców w ta-
kim poszukiwaniu jest nieodzowne. 

Powyższe przykłady zaangażowania 
organizacji pozarządowych, klubów 
sportowych i parafii tylko w niewiel-
kim stopniu obrazują, jak bogata oferta 
skierowana jest do rudzkich rodzin. 
Ważna jest tu przede wszystkim ja-
sność zadań, które dana rodzina chce 
osiągnąć. Przy wsparciu pozarządówki 
w niejednym domu cel ten zostanie 
osiągnięty.



WOKÓŁ NAS

Taneczna pomoc
 27 września w Młotkowni na 

Dworcu PKP w Chebziu po raz 
kolejny odbędzie się „Akcja Cor-
dis”. W sobotę, od godz. 16.00 do 
19.00, zapraszamy na Charyta-
tywny Maraton Zumby (25 zł 
wpłacane przy wejściu). Trady-
cyjnie będzie można pomóc pod-
opiecznym Hospicjum Cordis, 
a pieniądze zebrane podczas im-
prezy zostaną przekazane na ich 
potrzeby. Następnie, w ramach 
imprezy, odbędzie się także wyda-
rzenie „Viva la fiesta – Cubaton 
party”, podczas którego zorgani-
zowane będą warsztaty z regga-
etonu, salsy i cubatonu, które po-
prowadzą wielkie gwiazdy ta-
neczne. 

Kościół w albumie
 24 września o godzinie 17.00 

zapraszamy na spotkanie promo-
cyjne dotyczące wyjątkowego wy-
dawnictwa na temat historii i roz-
woju jednego z najstarszych ko-
ściołów w Rudzie Śląskiej, które 
odbędzie się w Muzeum Miejskim. 
W publikacji pt. „Kościół pw. św. 
Józefa w Rudzie. Fundacja hrabie-
go Franciszka Ballestrema” zapre-
zentowane zostały fotografie 
przedstawiające jeden z najpięk-
niejszych kościołów miasta i re-
gionu. Spotkanie promocyjne za-
szczyci swoją obecnością Nikolaus 
Graf v. Ballestrem. W trakcie spo-
tkania wystąpią uczniowie Zespo-
łu Szkół Muzycznych z Rudy Ślą-
skiej. Album jest dostępny w sprze-
daży w cenie 50,00 zł. 

Na krańcu świata
27 września o godzinie 18.00 

w Centrum Inicjatyw Społecz-
nych „Stary Orzegów” odbędzie 
się wernisaż wystawy fotografii 
Alicji Białas „Orzegowianka na 
krańcu świata”. Zapraszamy!

cO, gdzie, Kiedy?
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Nowobytomski rynek mienił się  
w sobotę (20.09.) kolorami aktywno-
ści różnych organizacji pozarządo-
wych naszego miasta. Mieszkańcy 
poznali całą paletę barw tzw. trzeciego 

Kolorowy jarmark

sektora. Udział w imprezie wzięło 
około 20 organizacji non-profit.

– Jarmark bardzo mi się podobał. 
W takim miejscu ci ludzie mogą zapre-
zentować to, co robią. Na rynku było 

W sobotę na rudzkim rynku wiele się działo. Foto: RP

wielu rudzian. W naszym mieście robi 
się mnóstwo ciekawych rzeczy i trzeba 
się tym chwalić – mówił pan Mateusz 
z Nowego Bytomia.

– Fajnie, że promocja stowarzyszeń 
odbywa się w taki sposób. Mogę po-
rozmawiać o tematyce jaka mnie inte-
resuje ze specjalistami, którzy prowa-
dzą dane stoisko. To ciekawa inicjaty-
wa – dzieliła się wrażeniami pani Ju-
styna z Bykowiny.

Podczas jarmarku odbyły się m.in. 
występy cheerleaderek, rudzkich kara-
teków, pokaz capoeiry w wykonaniu 
GRUPY IANDE i koncert zespołu TA-
BOR. W programie imprezy przewi-
dziano także rowerowe gry sprawno-
ściowe oraz gry i zabawy dla dzieci.

 – Mieszkańcy mogli zapoznać się 
z działalnością rudzkich organizacji 
pozarządowych oraz zadawać pytania 
ich przedstawicielom. Takie spotkanie 
stanowi również dobrą okazję do wy-
miany doświadczeń i nawiązania kon-
taktów czy współpracy – wyjaśnił Je-

M-38

W poniedziałek (22.09.), w orzegow-
skim Centrum Inicjatyw Społecznych 
odbyło się przesłuchanie rodem z tele-
wizyjnego show „You Can Dance”.

– Nasze zajęcia zostały szumnie na-
zwane „castingiem”. To taka mała pro-
wokacja – tak naprawdę chcieliśmy za-
chęcić młodzież, by przyszła na zajęcia 
i aktywnie spędziła swój czas. Jak się 
okazało, w większości przyszła ta młod-
sza młodzież – tłumaczy Katarzyna Fur-
maniuk z Grupy na rzecz Orzegowa.

W ramach projektu „Taneczne pasje” 
organizowanego przez Grupę na rzecz 
Orzegowa zainicjowano casting do 
spektaklu tanecznego, na który zapro-
szono młodzież gimnazjalną i ponad-
gimnazjalną, marzącą o karierze aktor-
skiej i lubiącą tańczyć.

Wybrana podczas przesłuchań grupa 
przez kolejne dwa miesiące będzie 
przygotowywać autorski spektakl pod 
kierunkiem doświadczonych aktorów. 
W poniedziałek zajęcia poprowadził 

Taneczna aktywizacja
Tomek Urbański, student V roku Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Krakowie, z Wydziału Teatru Tańca 
z siedzibą w Bytomiu.

– Pan Tomek jest świetnym, doświad-
czonym tancerzem, także jako pedagog 
z doświadczeniem w pracy z dziećmi. 
Już widać, że nawiązał z grupą fajne 
relacje – dodaje Katarzyna Furmaniuk.

Warto wspomnieć, że w ramach pro-
jektu zorganizowane zostaną warsztaty 
teatralno-taneczne dla dzieci i młodzie-
ży z Orzegowa w terminie 22.09.-
23.11.2014. W ramach zajęć dla dzieci 
zostaną także przeprowadzone warszta-
ty dla podopiecznych Świetlicy Środo-
wiskowej w Orzegowie. Celem projek-
tu jest uatrakcyjnienie form spędzania 
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 
z okolic Orzegowa. 

– Zapraszamy 18 listopada na pokaz 
tego, co młodzi wypracują przez kolej-
ne dwa miesiące – zachęca pani Kata-
rzyna. 

Jak na razie tematyka pokazu pozo-
staje tajemnicą. Wszystkich zaintere-
sowanych efektami pracy dzieciaków 
zapraszamy do Centrum Inicjatyw 
Społecznych już w listopadzie. Projekt 
jest realizowany dzięki wsparciu Fun-

Już w poniedziałek młodzi mogli spróbować swoich sił w trudnej choreografii.  Foto: MS

rzy Szczerbiński, pełnomocnik prezy-
dent miasta ds. organizacji pozarządo-
wych. 

Podczas imprezy zaprezentowało 
się wiele organizacji non-profit, w tym 
m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży „Przystanek”, Rudzkie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanal-
nych „In-nI”, UKS Capoeira Ruda 
Śląska, Stowarzyszenie św. Filipa Ne-
reusza oraz Stowarzyszenie „Barwy 
Śląska”.

– Bierzemy udział w tej inicjatywie 
od samego początku. Ludzie mogą zo-
baczyć, ile prężnie działa organizacji 
w Rudzie Śląskiej. Podczas spotkania 
twarzą w twarz można o wiele więcej 
przekazać niż na ulotce bądź plakacie 
– tłumaczyła Edyta Wawrzyńczyk ze 
stowarzyszenia Pro-Ethica.

Aktualnie w Rudzie Śląskiej działa 
139 stowarzyszeń rejestrowanych, 52 
stowarzyszenia sportowe, 21 stowa-
rzyszeń zwykłych oraz 15 fundacji.

Robert Połzoń

Regulamin na facebook.com/rozmowybezgranic

Wystarczy, że do końca września kupisz kartę QSIM TRAVEL 50!

WYGRAJ TABLET!

duszu Inicjatyw Obywatelskich „Ślą-
skie Lokalnie” wspólnie z parafią Mi-
chała Archanioła w Orzegowie i Cen-
trum Inicjatyw Społecznych w Orze-
gowie.

Magdalena Szewczyk
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Nowy kompleks rekreacyjny powstał 
przy sportowej Szkole Podstawowej 
nr 15. Ścieżka zdrowia powstała na ba-
zie istniejących leśnych dróżek spacero-
wych, których nie brakuje w Halembie. 
Obok szkoły zlokalizowano siłownię 
oraz plac zabaw.

Mieszkańcy z zadowoleniem przyjęli 
nową inwestycję. Chętnych na korzysta-
nie z urządzeń siłowni i ścieżki zdrowia 
nie brakuje. – To bardzo fajne miejsce. 
Przebywając na świeżym powietrzu 
można dbać o swoją kondycję i zdrowie 
– mówi pani Ewa, która zapewnia, że na 
jej trasie rowerowej nowa siłownia bę-
dzie stałym punktem. – Cieszę się, że 
pomyślano też o seniorach, bo taka si-
łownia to świetny sposób na aktywne 
spędzanie czasu na powietrzu także dla 
starszych – mówi pani Marysia. – Będę 
przychodzić tu z koleżankami – dodaje.

Inwestycją został objęty obszar około 
10 ha. Trasa ścieżki rozpoczyna się na-
przeciw bramy stadionu lekkoatletycz-
nego przy Szkole Podstawowej nr 15 
w Halembie, przebiega wzdłuż ogrodze-
nia boiska i skręca w stronę lasu, gdzie 
prowadzi śladem istniejących leśnych 
ścieżek spacerowych. Na trasie o długo-
ści 1266 metrów ustawiono 10 urządzeń 
do wykonywania ćwiczeń sprawnościo-

Dla aktywnych

Równoważnia, ścianka wspinaczkowa, wyciąg, surfer, wioślarz i wiele in-
nych urządzeń do ćwiczeń sprawnościowych to wyzwanie dla tych, którzy 
kochają aktywny wypoczynek i dbają o swoje zdrowie. W Rudzie Śląskiej po-
wstała kolejna siłownia napowietrzna. Mieszkańcy Halemby zyskali też ścież-
kę zdrowia i nowy plac zabaw.

Najbliższej zimy rudzkie drogi podob-
nie jak w poprzednim sezonie zimowym 
odśnieżać będzie Tonsmeier Południe Sp. 
z o.o. W sumie spółka będzie dbała o bli-
sko 300 km miejskich dróg. – Umowę 
z wykonawcą podpiszemy w najbliższych 
dniach – informuje prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Będzie ona tak skonstruowa-
na, że zapłacimy tylko i wyłącznie za fak-
tycznie wykonaną pracę – podkreśla.

Oznacza to, że miasto będzie płaciło 
„od kilometra”. Dzięki temu mieszkańcy 
poniosą jedynie koszty faktycznej pracy 
sprzętu w czasie odśnieżania dróg. –  
Zgodnie z umową, jeżeli prognoza pogo-
dy wskazywać będzie pogorszenie warun-
ków atmosferycznych, fi rma prowadzić 
będzie całodobowo pogotowie zimowe, 
natomiast w momencie wystąpienia 
pierwszych zjawisk atmosferycznych, któ-
re wymagają użycia sprzętu, w przeciągu 
30 minut fi rma będzie musiała podjąć od-

1,5 tys. ton zmagazynowanej soli oraz 23 pługi do usuwania śniegu i lodu 
z dróg – tak Ruda Śląska przygotowana jest na nadejście zimy. Miasto sfi nali-
zowało przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Wartość zamówienia opiewa na 
kwotę 3,4 mln zł. O faktycznych kosztach sezonu zimowego 2014/2015 zde-
cyduje jednak pogoda. Np. w ubiegłym sezonie dzięki łagodnej zimie miasto 
zaoszczędziło ok. miliona złotych.

Przygotowani na zimę
powiednie działania w terenie – wyjaśnia 
Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Go-
spodarki Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska.

Podobnie jak poprzedniej zimy, tak i te-
raz część samochodów ciężarowych i płu-
go-piaskarko-solarek będzie miała za-
montowane urządzenia monitorujące. – 
Dzięki nim będziemy mieli dostęp do ta-
kich danych, jak czas pracy pojazdów, ich 
aktualna lokalizacja, przebyta droga oraz 
prędkość, z jaką się poruszają – wylicza 
Ewa Wyciślik. Dane będą przechowywa-
ne w urządzeniach przez 30 dni. Co waż-
ne, ich odczytanie nie będzie powodowało 
skasowania wskaźników.

Firma, która najbliższej zimy zadba 
o utrzymanie dróg w mieście, będzie mia-
ła pod opieką blisko 300 km dróg, które 
będą odśnieżane według stopnia ich waż-
ności. – Zależy nam na tym, by w czasie 
trwania akcji zimowej zapewniona była 

– Od trzech lat regularnie spotykam się 
z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Dzięki 
tym spotkaniom udało się rozwiązać wiele spraw 
i problemów. Mieszkańcy podsuwają też ciekawe 
propozycje i rozwiązania, które z powodzeniem 
wykorzystaliśmy w naszej pracy – podkreśla pre-
zydent Grażyna Dziedzic.   

Podczas wiosennej edycji spotkań tradycyjnie 
już mieszkańcy mogli dowiedzieć się o najważ-
niejszych inwestycjach, zaplanowanych do re-
alizacji w poszczególnych dzielnicach miasta 
w tym roku. Jesienią przychodzi czas na rozli-
czenie wiosennych zapowiedzi i obietnic. Nie-
wątpliwie istotnym punktem jesiennych spotkań 
będzie również budżet obywatelski. – Rudzianie 
troszczą się o nasze miasto, co mnie bardzo cie-
szy. Chętnie zgłaszają propozycje do realizacji 
i głosują. Na inwestycje w ramach budżetu oby-
watelskiego zaplanowane na przyszły rok głoso-
wało blisko 4000 osób – mówi prezydent miasta 
Grażyna Dziedzic. – Mam nadzieję, że podobnie 
jak wiosną, mieszkańcy wszystkich dzielnic po-
dejmą dyskusję o rozwoju i przyszłości naszego 
miasta. Serdecznie zapraszam wszystkich na je-
sienne  spotkania – dodaje prezydent miasta.

Pierwsze spotkanie odbędzie się już 6 paź-
dziernika w Domu Kultury w Bielszowicach. 
Prezydent Grażyna Dziedzic zaprasza mieszkań-
ców tej dzielnicy na godz. 18.00. Spotkania po-
trwają cały październik, ostatnie zaplanowano 3 
listopada w dzielnicy Ruda w Młodzieżowym 
Domu Kultury przy ul. Janasa 28.

Harmonogram spotkań 
z mieszkańcami 

6.10. poniedziałek, godz. 18.00
Bielszowice, Dom Kultury, 

ul. Kokota 170
8.10. środa, godz. 18.00 

Kochłowice, SP 18, ul. Łukasiewicza 7
9.10. czwartek, godz. 18.00

Godula i Orzegów, SP 40, ul. Joanny 13  
13.10. poniedziałek, godz. 18.00
Ruda, MP 8, ul. Sobieskiego 49
16.10. czwartek, godz. 18.00

Halemba, Gimnazjum nr 8, ul. ks. Lexa 14
20.10. poniedziałek, godz. 18.00

Halemba, Gimnazjum nr 9, 
ul. Zamenhofa 12

22.10. środa, godz. 18.00
 Nowy Bytom i Chebzie, Gimnazjum nr 11, 

ul. Ratowników 15
27.10. poniedziałek, godz. 18.00

Wirek i Czarny Las, SP 8, ul. Główna 1
29.10. środa, godz. 18.00

Bykowina, R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa  
3.11. poniedziałek, godz. 18.00

Ruda, MDK, ul. Janasa 28  

Spotkaj się 
z Prezydent Miasta

W Rudzie Śląskiej rusza kolejna seria spo-
tkań prezydent miasta Grażyny Dziedzic 
z mieszkańcami. Ta forma dialogu z mieszkań-
cami już na trwałe wpisała się w obecną ka-
dencję władz miasta. Od 2011 r. w ponad 60 
spotkaniach wzięło udział ponad 2,5 tys. 
mieszkańców Rudy Śląskiej. 

przejezdność wszystkich dróg, po których 
odbywa się komunikacja zbiorowa oraz 
mających duże znaczenie w układzie ko-
munikacyjnym miasta – podkreśla Graży-
na Dziedzic. – Dopiero po zapewnieniu 
przejezdności tych ulic, sprzęt będzie 
przerzucany na pozostałe drogi. Będą one 
odśnieżane po zgłoszeniach mieszkańców 
– dodaje.

Przypomnijmy, że miasto odpowiada 
jednak wyłącznie za odśnieżanie dróg, 
których jest administratorem. Za utrzyma-
nie przejezdności dróg wewnętrznych, 
które nie są własnością gminy, odpowia-
dają ich zarządcy. Podobnie sprawa wy-
gląda z odśnieżaniem chodników – wła-
ściciele nieruchomości mają obowiązek 
usuwania śniegu i lodu z chodników poło-
żonych wzdłuż ich nieruchomości. We 
własnym zakresie muszą oni też odśnie-
żać i likwidować lód z bramy i podwórza 
swojej posesji, a także usuwać sople 
i zwały śniegu z dachu budynku i zabudo-
wań gospodarczych znajdujących się na 
ich terenie. Odgarnięty przy tym śnieg po-
winien być składowany w miejscu, w któ-
rym nie będzie powodował zakłóceń 
w ruchu pieszych i samochodów.

Podczas sezonu zimowego 2014/2015 
przejezdność rudzkich dróg będzie za-

pewniało m.in. 10 pługo-piaskarko-sola-
rek, 8 pługo-piaskarek, 5 pługów oraz 5 
koparko-ładowarek na drogach III i IV 
kategorii odśnieżania. Ponadto już teraz 
w magazynie zabezpieczono 1,5 tys. ton 
soli.

Co ważne, w ramach zakończonego 
przetargu spółka zajmie się również od-
śnieżaniem rudzkiego odcinka DTŚ. Co 
prawda miasto jest jeszcze związane do-
tychczasową umową na wspólne utrzy-
manie DTŚ z Chorzowem, Zabrzem
i Świętochłowicami, lecz porozumienie, 
które zawarły te miasta, kończy się jesz-
cze przed nowym sezonem zimowym.

Na najbliższą „akcję zima” Ruda Ślą-
ska zabezpieczyła w budżecie miasta 
około 3 mln zł. Dla porównania, zeszłej 
zimy na odśnieżanie ulic, parkingów 
i chodników gmina wydała blisko 900 
tys. zł, jeszcze rok wcześniej była to 
kwota ponad 1,8 mln zł. Podczas ubiegłe-
go sezonu zużyto 500 ton soli , natomiast 
w sezonie zimowym 2012/2013 blisko 3 
tys. ton soli. TK

wych. Do dyspozycji spacerowiczów jest 
ścianka sprawnościowa, drabinka pozio-
ma, równoważnia prosta, poręcze gimna-
styczne czy sześciokąt wielofunkcyjny. 
Urządzenia te służą do wspinania, zwisa-
nia, podciągania – ćwiczenia różnorod-
nych umiejętności ruchowych i mięśni.

W projekt ścieżki zdrowia została 
wkomponowana również siłownia tere-
nowa. Tuż obok boiska szkolnego stanę-
ło 15 urządzeń. Na każdym z nich mogą 
ćwiczyć jednocześnie dwie osoby. Jest 
tam m.in. wyciąg górny, który wzmacnia 
mięśnie barkowe, grzbietu i ramion oraz 
surfer do ćwiczeń mięśni pasa biodrowe-
go nóg i rąk. Pozostałe elementy to m.in. 
piechur-biegacz, prasa nożna, motyl, twi-
ster i stepper oraz wioślarz. Pod tymi na-
zwami kryje się szereg możliwości ćwi-
czeń poprawiających ogólną kondycję 
organizmu, wpływających korzystnie na 
układ krążenia, serce i płuca. Przy każ-
dym urządzeniu znajduje się tablica z in-
strukcją, jak korzystać z danego urządze-
nia.

Na ścieżkę zdrowia można wybrać się 
całą rodziną. Tuż obok siłowni zaprojek-
towano plac zabaw, zapewniający zajęcie 
dzieciom w czasie, gdy rodzice korzysta-
ją z siłowni. Dla najmłodszych powstała 
piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawki i bu-

jawki sprężynowe. – Nie tylko dzieci mo-
gą się tutaj swobodnie wyszaleć. Pilnu-
jąc syna, który bawi się na placu zabaw 
nie muszę bezczynnie siedzieć i mogę ten 
czas wykorzystać także dla siebie – cie-
szy się z nowej inwestycji pan Rafał.

Teren siłowni i placu zabaw został 
częściowo ogrodzony i objęty monitorin-
giem wizyjnym. – Powstały tu też tzw. 
elementy małej architektury: ławki, sto-
jak na rowery i kosze na śmieci – wymie-
nia Piotr Janik, naczelnik Wydziału In-
westycji Urzędu Miasta.

Budowa ścieżki zdrowia wraz z siłow-
nią napowietrzną kosztowała 450 tys. zł. 
Prace trwały 2 miesiące. Ścieżka zdro-
wia z siłownią napowietrzną to jedna 
z wielu inwestycji sportowo-rekreacyj-
nych zaplanowanych na ten rok. Ponad 
4,3 mln zł kosztowała rewitalizacja 
ośrodka sportowo-rekreacyjnego Bur-

loch w Orzegowie, z którego mieszkań-
cy korzystają od czerwca. Przy Gimna-
zjum nr 9 wybudowano boisko, a przy 
dwóch szkołach podstawowych powsta-
ły nowe place zabaw w ramach progra-
mu „Radosna szkoła”. Oddano do użyt-
ku dwa z czterech zaplanowanych boisk 
przy rudzkich klubach sportowych. Ko-
chłowiczanie i halembianie już korzy-
stają z nowych kompleksów sportowych 
przy klubach Urania i Grunwald. Z koń-
cem października nowe boiska powsta-
ną przy GKS Wawel-Wirek i KS Slavia. 
Ponadto w Parku Strzelnica w Bielszo-
wicach powstał plac zabaw i siłownia 
napowietrzna. Nowe miejsca rekreacji 
powstaną także na osiedlu „Paryż” 
w Goduli oraz w „starej” części Byko-
winy. Dwie ostatnie inwestycje realizo-
wane są w ramach budżetu obywatel-
skiego. IM

Siłownia przy SP 15 składa się z 15 urządzeń.
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ZADANIA LOKALNE
Budowa strefy aktywności rodzinnej 
na osiedlu Bykowina
Lokalizacja: teren przy ul Górnoślą-
skiej, działki nr.: 1290/142,1360/142,1
48,1289/142,1618/142,1149/142,128
8/142, Bykowina. Opis: wykonanie 
alei spacerowej łączącej ul. Górnoślą-
ską z istniejącą aleją oraz ścieżki zdro-
wia, montaż ławek, lamp, stołów ping-
pongowych, piaskownicy, grilla muro-
wanego, tablicy informacyjnej, słupa 
ogłoszeniowego. Połączenie Strefy Ak-
tywności z Gródkiem Średniowiecz-
nym przez wybudowanie alejki space-
rowo-rowerowej łączącej oba obiekty, 
nasadzenie oraz hotspot, kamera mo-
nitoringu. Szacunkowy koszt: 
125.000,00
Liczba głosów: 835

Strefa Aktywności Ruchowej 
Utworzenie „Strefy Aktywności 
Ruchowej” poprzez 
zagospodarowanie terenu zieleni 
przy ulicy Mickiewicza 15  
w Rudzie Śl. 1 poprzez wykonanie 
siłowni napowietrznej i systemu 
urządzeń „street workout”. 
Odnowienie istniejących alejek  
oraz ławek na skwerze.
Lokalizacja: ul. Mickiewicza 15, nr 
działki: 7.210/11, Ruda. Opis: zainsta-
lowanie siłowni napowietrznej oraz 
urządzeń street workout – zestaw ma-
xi, odnowienie istniejących ławek 
i wytyczenie nowych alejek na skwe-
rze. Szacunkowy koszt: 116.500,00
Liczba głosów: 806

Budowa systemu monitoringu  
na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 
oraz Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 
w Kochłowicach
Lokalizacja: Tereny Szkoły Podstawo-
wej nr 18 oraz Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 3 w Rudzie Śląskiej-Ko-
chłowicach, Kochłowice. Opis: stwo-
rzenie systemu monitoringu obejmu-
jącego całość zewnętrznych terenów 
SP nr 18 oraz ZSO nr 3 z kamerą „na 
żywo”. Szacunkowy koszt: 66.420,00
Liczba głosów: 474

Rozbudowa infrastruktury sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 41 
w Rudzie Śląskiej – budowa bieżni  
do sprintu wraz ze skocznią w dal
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 41, 
ul. Gierałtowskiego 15, Ruda. Opis: 
wykonanie bieżni trzytorowej o na-
wierzchni poliuretoanowej (72 m) za-
kończonej piaskownicą. Szacunkowy 
koszt: 122.427,00
Liczba głosów: 438

Rozbudowa placu zabaw na plantach 
o piaskownicę i inne urządzenia 
sportowo-rekreacyjne
Lokalizacja: ul. Do Dworca naprzeciw 
pomnika Powstańców Śląskich, nr 
działki: 3636/126, Kochłowice. Opis: 
montaż urządzeń sportowo-rekreacyj-
nych (siłownia napowietrzna), wyko-
nanie piaskownicy, ustawienie ławe-
czek dla opiekunów, koszy na śmieci  
i zabezpieczenie terenu (piaskownicy) 
przed psami. Szacunkowy koszt: 
110.000,00
Liczba głosów: 430

Plac zabaw i boisko
Lokalizacja: ul. Solskiego, nr działek: 
4.3-668/84 i 4.3-676/37, Godula. Opis: 
wykonanie ogrodzonego boiska do gry 
w piłkę nożną oraz placu zabaw dla 
dzieci, a także uporządkowanie traw-
nika przynależącego do placu zabaw 
oraz ustawienie stolików i ławek na 
tym terenie. Szacunkowy koszt: 
125.000,00
Liczba głosów: 361

Modernizacja trasy biegowej oraz 
bieżni stadionu przy ul. Czarnoleśnej
Lokalizacja: ul. Czarnoleśna, nr działki: 
2468/54, Czarny Las. Opis: moderniza-
cja kilometrowej trasy biegowej znaj-
dującej się na obiekcie sportowym 
przy ul. Czarnoleśnej oraz moderniza-
cja bieżni stadionu lekkoatletycznego. 
Szacunkowy koszt: 48.500,00
Liczba głosów: 330

Wymiana nawierzchni parkietu  
na Hali Sportowej  
przy ul. Gen. Hallera 14
Lokalizacja: Hala Sportowa przy ul. 
Gen. Hallera 14,  Nowy Bytom. Opis: 
demontaż zniszczonego parkietu 
i montaż nowego parkietu lub podłogi 
o nawierzchni poliuretanowej. Sza-
cunkowy koszt: 80.000,00
Liczba głosów: 321

Remont ogrodzenia  
przy Miejskim Przedszkolu nr 36
Lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 
36, ul. Poniatowskiego 6, nr działki: 
13.2-2758/132, Halemba. Opis: de-
montaż istniejącego ogrodzenia i bu-
dowa cokołu, wypełnienie przęseł, 
montaż deski ryflonowej, malowanie 
i impregnacja desek w kolorze, jak na 
elewacji budynku przedszkola, wyko-
nanie bramy wjazdowej wraz z auto-
matyką, wykonanie furtki z domofo-
nem. Szacunkowy koszt: 80.000,00
Liczba głosów: 319

Remont i modernizacja hali 
sportowej w Gimnazjum nr 7  
im. Noblistów Polskich przy ul. 
Obrońców Westerplatte 2a
Lokalizacja: Gimnazjum nr 7, ul. Obr. 
Westerplatte 2a, 41-710 Ruda Śląska, 
Wirek. Opis: remont parkietu i malo-
wanie sali gimnastycznej, wykonanie 
dodatkowego zabezpieczenia nad salą 
gimnastyczną, zakup nowych bramek, 
odkurzenie konstrukcji pod sufitem 
sali, zakup osłon na filary. Szacunkowy 
koszt: 108.000,00
Liczba głosów: 282

Budowa chodnika wraz 
z oświetleniem
Lokalizacja: teren między ulicą Czem-
piela i Ogrodową w Rudzie Śląskiej 1, 
działki nr 1332/43 i 1327/43, Ruda. 
Opis: wykonanie chodnika z kostki 
brukowej oraz montaż wzdłuż chodni-
ka ok. 4 latarni i 4 ławek. Szacunkowy 
koszt: 87.000,00
Liczba głosów: 272

Wybrukowanie nawierzchni parkingu 
przy ul. W. Czapli w Orzegowie
Lokalizacja: ul. W. Czapli nr działek: 
2334/246, 1509/246, Orzegów. Opis: 
ułożenie kostki behaton na utwardzo-
nej powierzchni, ułożenie krawężni-
ków, wyznaczenie miejsc parkingo-
wych. Szacunkowy koszt: 100.000,00
Liczba głosów: 271

Parking samochodowy dla 
mieszkańców Bielszowic mieszczący 
się przy ulicy ks. Niedzieli 61
Lokalizacja: Działka nr 4062/305 
mieszcząca się na przeciw budynku ks. 
Niedzieli 59d-f bezpośrednio przy 
ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 13 
przy ul. ks. Niedzieli 61, Bielszowice. 
Opis: wykonanie utwardzonego par-
kingu na około 37 miejsc parkingo-
wych z wjazdem. Szacunkowy koszt: 
82.000,00
Liczba głosów: 264 

Budowa chodnika przy  
ulicy Jasnej od ul. Sportowców  
do ul. ks. Niedzieli
Lokalizacja: cała ulica Jasna od ul. 
Sportowców do ul. ks. Niedzieli, Biel-

szowice. Opis: wykonanie chodnika 
przy ul. Jasnej od ul. Sportowców do 
ul. ks. Niedzieli, który poprawi bezpie-
czeństwo poruszania się tą ulicą. Sza-
cunkowy koszt: 85.000,00
Liczba głosów: 203

Wymiana posadzki w korytarzu 
przedszkola
Lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 
20, ul. 1 Maja 286, Wirek. Opis: wy-
miana starej i zniszczonej posadzki  
w korytarzu przedszkola na nową 
komfortową w użytkowaniu i koloro-
wą. Szacunkowy koszt: 13.000,00
Liczba głosów: 197

Wymiana schodów wraz z poręczami 
prowadzących z chodnika przy  
ul. 1 Maja 286 do Miejskiego 
Przedszkola nr 20  
oraz Żłobka Miejskiego
Lokalizacja: ul. 1 Maja 286, Wirek. 
Opis: wykonanie nowych schodów 
z poręczą dającą poczucie bezpieczeń-
stwa osobom je użytkującym. Szacun-
kowy koszt: 20.000,00
Liczba głosów: 190

Zabudowa progu zwalniającego na 
ul. Piernikarczyka (Bielszowice)
Lokalizacja: ul. Piernikarczyka od ul. 
Bielszowickiej, Bielszowice. Opis: za-
budowa progu zwalniającego popra-
wiającego bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Szacunkowy koszt:  3.000,00
Liczba głosów: 65

ZADANIA  
OGÓLNOMIEJSKIE

Budowa „żółtej” trasy rowerowej 
łączącej wszystkie dzielnice 

miasta
Lokalizacja: Miasto Ruda Śląska
Opis: oznaczenie poziome i piono-
we trasy, wykonanie przejazdów 
przez ulice, niwelacja przeszkód 
architektonicznych, wyrównanie 
i utwardzenie nawierzchni
Szacunkowy koszt: 1.000.000,00
Liczba głosów: 1761

Budowa boiska typu Orlik przy 
Szkole Podstawowej nr 3 
Liczba głosów: 400
Park Aktywności Rodzinnej 
pomiędzy ul. Sygietyńskiego 6 
a Paderewskiego 9-11
Liczba głosów: 291
Budowa siłowni na wolnym 
powietrzu oraz placu zabaw w Wirku
Liczba głosów: 260
Budowa alei spacerowo-rowerowej 
łączącej osiedle Bykowina  
z kochłowickim gródkiem 
średniowiecznym
Liczba głosów: 259
Rozbudowa ośrodka rekreacji – stary 
basen o boisko do piłki nożnej przy 
ulicy Plebiscytowej
Liczba głosów: 192
Zielony zakątek – rewitalizacja  
i modernizacja puszczy Kokotek 
Liczba głosów: 174
Montaż sygnalizacji świetlnej  
na ul. K. Goduli 
Liczba głosów: 96
Przebudowa boiska sportowego  
przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 7
Liczba głosów: 62
„Modernizacja boiska Paryż – 
Godula”
Liczba głosów: 55
Budowa i urządzenie placu zabaw 
przy ul. Sokolskiej
Liczba głosów: 50
Budowa placu zabaw w Parku 
Sobieskiego
Liczba głosów: 39

BUDŻET OBYWATELSKI 2015 – WYNIKI GŁOSOWANIA

Swój wybór wśród 12 projektów 
ogólnomiejskich wskazało 3639 
osób, z czego ponad 1,7 tys. wybra-
ło zwycięską propozycję, a żadna 
z pozostałych nie przekroczyła gra-
nicy 400 głosów. – Cieszę się, że 
głosujących przybywa i mam na-
dzieję, że do idei budżetu obywatel-
skiego przekonają oni kolejne osoby 
– mówi prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – Wyniki głosowania pokazują, 
że nasze mocne zaangażowanie 
w sprawy infrastruktury rowerowej 
w mieście całkowicie wpisuje się 
w oczekiwania mieszkańców – doda-
je.

Pomysłodawcy budowy trasy ro-
werowej łączącej dzielnice przewi-
dzieli w ramach tego zadania ozna-
czenie pionowe i poziome trasy, 
wykonanie przejazdów przez ulice, 
zlikwidowanie barier architekto-
nicznych oraz wyrównanie i utwar-
dzenie nawierzchni. Szacunkowy 
koszt wynosi 1 mln zł, co stanowi 
całą kwotę przeznaczoną na część 
ogólnomiejską. Projekt wpisuje się 
w wypracowaną podczas warsztatów 
z mieszkańcami wizję Rudy Śląskiej, 
określoną w Strategii Rozwoju Mia-
sta na lata 2014 – 2030: „Miasto 
dzielnic, które nie dzielą – dobre do 
zamieszkania, pracy i wypoczynku”.

Z kolei suma szacunkowych 
kosztów wszystkich zakwalifikowa-
nych do głosowania projektów lo-
kalnych mieści się w przeznaczonej 
na ten cel kwocie 1,375 mln zł (125 
tys. na każdą dzielnicę). – Będziemy 
mogli zrealizować wszystkie z 17 
propozycji. Zwłaszcza, że nie było 
żadnego projektu dotyczącego 
Chebzia i środki te przechodzą na 
inne dzielnice. Wyniki głosowania 
są jednak również elementem dialo-
gu społecznego, pokazują, na jakich 
inwestycjach mieszkańcom zależy 

bardziej, a na jakich mniej – tłuma-
czy Agnieszka Gładysz, naczelnik 
Kancelarii Urzędu Miasta. Najwię-
cej głosów zdobyły strefy rekreacji: 
w Bykowinie – 835 i w Rudzie – 
806. – Tutaj również głos mieszkań-
ców zbieżny jest z tym, co robimy już 
od prawie czterech lat – podkreśla 
Grażyna Dziedzic. Najmniej, bo za-
ledwie 65 osób, poparło pomysł bu-
dowy progu zwalniającego na ul. 
Piernikarczyka w Bielszowicach.

Wśród projektów lokalnych zna-
lazły się: wspomniane już strefy re-
kreacji w Bykowinie oraz Rudzie, 
plac zabaw z boiskiem w Goduli, 
rozbudowa placu zabaw w Kochło-
wicach, monitoring w Szkole Pod-
stawowej nr 18 oraz w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 3, wy-
miana posadzki w Miejskim Przed-
szkolu nr 20 oraz schodów prowa-
dzących do tej placówki, remont 
ogrodzenia przy Miejskim Przed-
szkolu nr 36, rozbudowa infrastruk-
tury sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 41, remont i modernizacja 
hali sportowej w Gimnazjum nr 7, 
parkingi w Bielszowicach oraz Orze-
gowie, próg zwalniający w Bielszo-
wicach, chodniki w Rudzie i Biel-
szowicach, modernizacja trasy bie-
gowej i bieżni stadionu przy ul. 
Czarnoleśnej oraz wymiana parkietu 
hali sportowej w Nowym Bytomiu.

Mieszkańcy propozycje inwesty-
cji przeznaczonych do realizacji 
z budżetu obywatelskiego na 2015 r. 
mogli składać do końca czerwca. 
Projekty musiały dotyczyć zadań 
o charakterze ogólnomiejskim, czyli 
służącym wszystkim mieszkańcom 
Rudy Śląskiej oraz zadań o charak-
terze lokalnym, czyli służącym 
mieszkańcom poszczególnych dziel-
nic. Po weryfikacji do etapu głoso-
wania zakwalifikowano 12 projek-

tów ogólnomiejskich oraz 17 lokal-
nych. Głosowanie trwało od 21 
sierpnia do 10 września. Punkty do 
głosowania znajdowały się w Urzę-
dzie Miasta, filiach Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej, Centrach Inicja-
tyw Społecznych oraz w Zespole 
Szkół nr 1 w Chebziu. Kartę do gło-
sowania wypełnić mógł każdy 
mieszkaniec Rudy Śląskiej powyżej 
16. roku życia. Można było zagłoso-
wać na jedną inwestycję o charakte-
rze ogólnomiejskim oraz na dwa 
projekty dzielnicowe.

Przypomnijmy, że już w zeszłym 
roku rudzianie decydowali, na co 
wydać 2 mln zł z miejskiej kasy 
w roku 2014. W głosowaniu na 
wskazane projekty udział wzięło 
wtedy blisko 3,5 tys. rudzian. Pod 
głosowanie zostało poddanych 27 
projektów, które zgłosili mieszkań-
cy. Ostatecznie wybrali oni 9, które 
są realizowane w tym roku. Zakoń-
czono już: remont kaplicy św. Józe-
fa przy ul. Kaczmarka, utwardzenie 
terenu przy ul. Joliot-Curie, renowa-
cję hali MOSiR przy ul. Kłodnic-
kiej, utworzenie terenu zielonego 
wraz z żywopłotem i ławeczkami 
dla osób starszych przy ul. 1 Maja 
318-326 oraz wybieg dla psów w 
Nowym Bytomiu. W październiku 
mają zostać oddane do użytku 
mieszkańców tereny rekreacyjne w 
dzielnicy Godula i park aktywności 
w dzielnicy Bykowina. Wyłoniono 
wykonawcę pierwszej części par-
kingu przy ul. 1 Maja 318-326 i 
opracowano dokumentację części 
drugiej, cały parking powstanie do 
końca tego roku. W opracowaniu 
jest dokumentacja projektowa doty-
cząca wybrukowania i oświetlenia 
ul. Cichej w Bielszowicach, realiza-
cję robót budowlanych przewidzia-
no na przyszły rok. WG

Budowa „żółtej” trasy rowerowej łączącej wszystkie dzielnice miasta – to bezdyskusyjny zwycięzca 
budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej. Już wiadomo jakie inwestycje będą realizowane w przy-
szłym roku w mieście w ramach budżetu obywatelskiego. Zadecydowało o tym blisko 4 tys. mieszkań-
ców miasta, którzy wzięli udział w głosowaniu nad obywatelskimi inwestycjami.

Trasa rowerowa górą

W sierpniu w ramach budżetu obywatelskiego został urządzony teren zielony przy u. 1 Maja 318-326.
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Aniela i Stanisław Fickowie.

Elżbieta i Hieronim Chrzanowie. Ewelina i Henryk Smolkowie.

Jadwiga i Henryk Szymikowie. Janina i Piotr Nogowie.

Joanna i Leon Kopczyńscy.

Kazimiera i Ignacy Zocłońscy.

Krystyna i Jerzy Maziukowie.

Krystyna i Zenon Wieczorkowie.

Piotr i Zofi a Krzykałowie. Róża i Norbert Kiołbasowie.

Ruta i Norbert Włoszczykowie. Urszula i Jerzy Michalscy. Wanda i Ernest Namysłowie.

Zofi a i Zygmunt Wiśniewscy.

Aproduction

tel. 798 896 968798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik

Agnieszka Rolnik

REKLAMA

Kamil Bińczak
syn Anny i Tomasza

ur. 18.09. (3440 g i 56 cm)

Bartosz Stachowicz
syn Doroty i Arkadiusza

ur. 15.09. (3330 g i 55 cm)

Agata Michalak
córka Weroniki i Mikołaja

ur. 17.09. (3620 g i 55 cm)

Aleksandra Karaś
córka Angeliki i Adriana

ur. 10.09. (3600 g i 56 cm)

Kamil Matysek
syn Hanny i Tomasza

ur. 27.07. (4110 g i 62 cm)

Tomasz Turowski
syn Agnieszki i Mariusza

ur. 14.09. (3500 g i 56 cm)

Adam Mainka
syn Lucyny i Pawła

ur. 12.09. (3800 g i 60 cm)

Julia Wieczorek
córka Izabeli i Łukasza

ur. 13.09. (3720 g i 57 cm)

Adam Kampfer
syn Klaudii i Mateusza

ur. 12.09. (3510 g i 54 cm)

August Malicki
syn Wandy i Karola

ur. 17.09. (2750 g i 52 cm)

Lena Rzepecka
córka Barbary i Grzegorza
ur. 15.09. (3000 g i 52 cm)

Liliana Paszek
córka Beaty i Mariusza

ur. 15.09. (2770 g i 51 cm)

Szymon Wodzisławski
syn Magdy i Tomasza

ur. 12.09. (4370 g i 59 cm)

Julia Niśkiewicz
córka Ewy i Łukasza

ur. 15.09. (3050 g i 55 cm)

Nadia Kopko
córka Anny i Sebastiana

ur. 13.09. (3200 g i 54 cm)

Maciej Gajewski
syn Anny i Marka

ur. 17.09. (3000 g i 53 cm)

Dominik Mikulski
syn Anety i Mirosława

ur. 12.09. (2620 g i 50 cm)

Zuzanna Wilk
córka Gabrieli i Bartosza

ur. 12.09. (3300 g i 54 cm)

WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Filip Bloch
syn Katarzyny i Grzegorza
ur. 16.09. (4300 g i 61 cm)

Wiktor Kowalski
syn Anny i Remigiusza

ur. 16.09. (3760 g i 57 cm) pierwsza sesja Twojego malucha

Halina i Rajnold Martelowie.

Barbara i Henryk Odjasowie.

Wnuk wraz z jubilatką, Ireną Hajduk.

Otylia i Rudolf Ryschowie. Adelajda i Julian Wardzałowie.

Anna i Jan Gomolowie.

Bronisława i Jan Kaczmarczykowie. Helena i Leon Bokuniewiczowie.

Jadwiga i Joachim Cmokowie.

Irena i Stanisław Mazurowie.

12 i 19 września w Ośrodku Świętej Elżbiety w Rudzie odbyła się uroczystość złotych godów. W tych dniach Jubilaci odebrali wyróżnienia z rąk prezydent Grażyny Dziedzic. Wszystkim Jubilatom ser-
decznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z kolejnych lat życia spędzonych razem. Zdjęcia par, których nie umieściliśmy w tym wydaniu pojawią się w następnym numerze ,,Wiadomości Rudzkich”.
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Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 16.09.2014 r. do dnia 7.10.2014 
r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, 
obok pokoju 222) wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy  ulicy  Górnośląskiej o po-
wierzchni 1309 m2, obręb Kochłowice, karta mapy 4, obejmującej stanowiące całość 
gospodarczą działki nr 2026/170 o powierzchni 143 m2, nr 2027/170 o powierzchni 
731 m2, zapisane w KW nr GL1S/00007514/3 i nr 2029/208 o powierzchni 435 m2, 
KW nr GL1S/00018080/1, która zostanie sprzedana w drodze przetargu z przezna-
czeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236) wy-
kazu lokalu użytkowego mieszczącego się w Rudzie Śląskiej przy ul. Dworcowej 33 
(budynek dworca), który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na pod-
stawie umowy użyczenia zawartej na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności statutowej w dziedzinie kultury.



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

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-
potrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 
240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remon-
ty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 
507-055-024.

 Profesjonalne remonty łazienek, 
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

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

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

 Docieplenia budynków, remonty 
elewacji. Tel. 607-969-200.

 Naprawa telewizorów. J. Izydor-
czyk. Tel. 605-560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, pane-
le, itp. Tel. 505-946-693.

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

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

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

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

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-
79.

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

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

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. 
Kasperek.

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

 Rencista, „złota rączka”, oferuje 
profesjonalne, kompleksowe kafelko-
wanie łazienek, instalacje c.o., remon-
ty. Tel. 785-983-057, 784-699-569.

 Kompleksowe remonty miesz-
kań, profesjonalnie i solidnie. Tel. 
602-445-909, repostor@poczta.
fm.

 Cyklinowanie – solidnie. tel. 603-
929-107.

 Dojazd do klienta! Pożyczka do 
25.000 zł! Tel. 882-357-770.

 
 Szybka pożyczka, decyzja nawet 
w 24 godziny – Zadzwoń, tel. 882-
357-770.

 
 ATRAKCYJNA POŻYCZKA OD 
200 ZŁ DO 25 TYS. Tel. 882-357-
770.
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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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AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
0,70 gr
0,70 gr
0,70 gr
za kgza kgza kg

OGŁOSZENIA DROBNE
 Remonty mieszkań. Remonty łazie-
nek, kafelkowanie. tel 668-032-470.

 Pomiary geodezyjne. Tel. 570-
438-770.

 KREDYTY KONSOLIDA-
CYJNE, GOTÓWKOWE, CHWI-
LÓWKI, NOWOŚĆ, tel. 888-484-
868.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOF-
MAN”. Usługi pogrzebowe i krema-
cyjne. Ruda Śląska-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, sprze-
dam www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 108 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 
m2, 89 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

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

 Bykowina, jednopokojowe, 38 m2, 
72 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-
885.

 Godula, dwupokojowe, 50 m2, 120 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 43 m2, 99 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 NOWE domy szeregowe od 105 m2, 
od 255 tys. w Kochłowicach i Kłodni-
cy. www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 
607-706-692, 691-523-055.

 Orzegów –SUPER OKAZJA – 
sprzedam, 38 m2, 35 tys., c.o., łazien-
ka. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 
 Wirek – mieszkanie w kamienicy 
dwupoziomowe, 82 m2, cena 99 tys. 
GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Wirek – sprzedam działkę gruntu 
668 m2, 130 tys. GABRIEL tel. 607-
706-692.

 
 Kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej pilne, tel. 731-765-095.

 
 M-2 Westerplatte, 30 m2, 58 tys. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 
 M-2 1 Maja, 45 m2, 45 tys. LOKA-
TOR, tel. 793-396-040.

 
 M-3 Główna, 48 m2, 99 tys. LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

  M-3 Nałkowskiej, 46 m2, 93 
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 
 M-4 1 Maja, 60 m2, 118 tys. LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

  
 Wynajmę lokal użytkowy, Wirek, 
1 Maja, 64 m2, parter z witryną. Wła-
ściciel, tel. 793-017-323.

 
 M-2 Pordzika, 36 m2, 69 tys. Tel. 
793-017-323.

 M-3 Radoszowska, 56 m2, 65 tys. 
Tel. 793-017-323.

 
 M-3 Solidarności, 44 m2, 98 tys. 
Okazja! Tel. 793-017-323.

 
 M-4 Brygadzistów, Kowalskiego 
około 60 m2, 120 tys. Okazja! Tel. 793-
017-323.

 CODZIENNIE NOWE OFER-
TY TANICH MIESZKAŃ na 
WWW.LOKATOR.NIERUCHO-
MOSCI.PL

 www.nieruchomoscigabriel.pl po-
szukujemy mieszkań, domów, parcel. 
Tel. 607-706-692.

 
 Ruda 1, M-3, 43 m2, 99 tys. Vestra-
Locum.pl, tel. 600-445-053

 Wirek M-4, 60 m2, 120 tys. Vestra-
Locum.pl 600-445-053

 Bykowina, M-3, 75 tys. VestraLo-
cum.pl 600-445-053.

 Godula M-4, 64 m2, VestraLocum.
pl. Tel. 600-445-053

 Do wynajęcia 1-pokojowe 
mieszkanie w Goduli. Tel. 601-
875-010. 

 Do wynajęcia kawalerka Ruda 1. 
Tel. 798-122-215.

 Mieszkanie  do wynajęcia Ruda 
Śląska, tel. 512-352-132.

 Sprzedam kawalerkę 37 m2, Ko-
chłowice, po remoncie. Tel. 506-066-
860.

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

 Sprzedam M-3 w centrum Nowego 
Bytomia ul. Chorzowska nowe budow-
nictwo, parter, 46 m2, c.o. na węgiel. 
Tel. 693-385-621.

 Sprzedam działkę – Bielszowice, 
Piernikarczyka, 718 m2, 72 tys. Nieru-
chomości Wieczorek, tel. 513-105-
482.

 Mieszkanie 48 m2 po remoncie, ład-
nie położone. Sprzedam. Tel. 601-426-
929.

 Odstąpię atrakcyjny bar w Rudzie 
Śląskiej. Tel. 606-352-226.

 Do wynajęcia sklep z małą halą pro-
dukcyjną. Tel. 505-147-476.

 Sprzedam duży garaż, Ruda 1 
ul. Piastowska. Tel. 663-492-972.

 Sprzedam mieszkanie 48m, parter, 
halemba, tel. 663-473-320.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

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

OKAZJA bliźniak 75 m2 145 000 zł
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
Świętochłowice 3174 m2 165 zł/m2

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  75 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Bykowina 32 m2  85 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Bykowina 36 m2  79 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Ruda  33 m2  89 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice 37 m2  64 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek (bez prowizji!!!) 35 m2  75 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  38 m2  95 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.-Wirek 43 m2  148 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula 45 m2  112 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bielszowice 48 m2  119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda 50 m2  140 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  119 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  139 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda               55 m2                         135 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-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 46 m2              1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom 42 m2              1000 zł/m-c
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2 55 tys.
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  275 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda 60 m2  183 tys. zł
Ruda Śl.-Nowy Bytom  180 m2  5900 zł/m-c 
Ruda Śl. - Wirek 80 m2 2200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom 37 m2  600 zł/mc
Ruda Śl. - Wirek, sprzedaż  2010 m2 600 tys. zł
                                wynajem 2010 m2 10 tys. zł/mc
Zabrze Makoszowy 1022 m2  120 tys. zł
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INFORMUJEMY 
O ZMIANIE SIEDZIBY 
ODDZIAŁU ZWIĄZKU 

NAUCZYCIELSTWA 
POLSKIEGO
Zespół Szkół 

Ponagimnazjalnych nr 4
ulica Tołstoja 13, 

41-709 Ruda Śląska 
(parter budynku)

tel. 32 248 73 01
e-mail: 

rudaslaska@znp.edu.pl
www.rudaslaska.znp.edu.pl

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

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

 Kupię skorodowane auta, powy-
padkowe, do wyrejestrowania. Tel. 
507-572-625.

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

 Pomoc drogowa, złomowanie po-
jazdów, skup samochodów wszystkich 
marek, całych, uszkodzonych, skoro-
dowanych. Tel. 502-752-634, 502-
865-808.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.
 

 Skup samochodów za gotówkę 
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKUREN-
CJA. Tel. 791-669-630.

 SKUP AUT wszystkich marek, pła-
cę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-
865-808.

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

 Sprzedam AUDI A4 1,9 TDI, 2000 
r. Tel. 663-492-972.

PRACA
 Fryzjerkę na dobrych warunkach 
zatrudnię. Halemba. Tel. 509-553-851

 Kancelaria Odszkodowawcza 
pilnie poszukuje konsultantów, 
praca dodatkowa lub dla emery-
tów! www.dsw-sc.pl; tel. 509-
103-975.

 ULOTKI – dorywczo. Tel. 508-
127-072.

 Zatrudnię stolarzy meblowych z 
doświadczeniem. Tel. 516-175-316.

Fryzjerkę zatrudnię. Tel. 696-237-
847.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-
221. 

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

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

 Akcje kompanii węglowej, 
holdingu węglowego. Tel. 507-
851-852.

ZAGINĘŁA!

Dnia 31.08.14 w Rudzie Śląskiej w okolicach 
Goduli/Orzegowa zaginęła suczka 
(mieszaniec, czarna, podpalana). 

Przestraszyła się huku petardy. Jest łagodna. 
Reaguje na imię Nuka. Ma czerwoną obrożę. 
Jeśli ktokolwiek ją widział, bardzo proszę 

o kontakt: 604-629-427!

NAGRODA 1000 ZŁ

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej  in-
formuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
nieruchomości gruntowej   w rejonie ul. Piotra Skargi, któ-
ra zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istnieją-
cy garaż, ul. Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany, ul. Pio-
tra Skargi, która zostanie oddana w najem  z przeznacze-
niem pod istniejący garaż.



OGŁOSZENIA16 Wiadomości Rudzkie 24.09.2014

RE
KL
A
M
A

re
kl

am
a@

w
ia

do
m

os
ci

ru
dz

ki
e.

pl

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 2/7 części 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie 

w rejonie ulicy Nowy Świat z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
 
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem pod 

drogę dojazdową jest udział wynoszący 2/7 części w prawie własności niezabudowanej nierucho-
mości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie 
w rejonie ul. Nowy Świat, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3093/84 o po-
wierzchni 976 m2, obręb Nowa Wieś, k.m.1, KW nr GL1S/00006997/5. W dziale III ww. księgi 
wieczystej wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym wpisu udzia-
łu we współwłasności osoby fizycznej. Dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od wpisów. 

Nieruchomość jw. wolna jest od długów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych 
do rozporządzania nią. 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 7.05.2014 r. 

I przetarg przeprowadzony w dniu 20.08.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym. 
W ustaleniach planu ww. działka stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających 

w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). 
Do udziału w przetargu ograniczonym uprawnione są osoby będące właścicielami dzia-

łek przyległych do gminnej działki nr 3093/84: nr 3193/83 – KW 8270 R, nr 3195/83 – KW 
GL1S/00017851/0, nr 3531/83 – KW GL1S/00010999/0, nr 3530/83 – KW 10265 R, nr 3199/83 
– KW 740 R, nr 3890/84 – KW 7099 R, nr 3084/84 – KW GL1S/00007533/2, nr 3085/84 – KW 
8442R nr 3086/84 – KW nr GL1S/00008440/0, nr 3087/84 – KW GL1S/00008441/7, nr 3088/84 
– KW GL1S/00007559/0, nr 3089/84 – KW GL1S/00007549/7, nr 3090/84 KW – 7137 R, nr 
3091/84 – KW 6922 R. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 20.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki obo-

wiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualna stawka podatku wynosi 23 %). 
Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda 

Śląska, plac Jana Pawła II 6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są zapoznać się 
z pełną treścią ogłoszenia, która została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Mia-
sta Ruda Śląska i na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości).

W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które w terminie do dnia 16.10.2014 r. doko-
nają wpłaty wadium w wysokości: 1.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 
0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem 
„wadium – ul. Nowy Świat” (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 złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami (pokój nr 217) w godzinach pracy Urzędu zgłoszenie uczestnictwa w przetargu. 
Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do przedłożenia przed otwar-
ciem przetargu wymaganych dokumentów i oświadczeń.

Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom – 
zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do za-
warcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub 
nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu 
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217), tel. 
32 248-75-63.

WYCIąG Z OGŁOsZENIa O PRZETaRGu

PREZYdENT MIasTa Ruda Śląska 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  

położonej w Rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ulicy kalinowej  
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

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

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska ww. działka stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
usługi komercyjne takie jak: handlu o powierzchni poniżej 2000 m kw., gastronomii, turystyki, 
komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje finansowe, usługi hotelarskie, targowiska (symbol 
planu UK1).

Zbywana nieruchomość posiada kształt nieregularny, zbliżony do trapezu, położona w sąsiedz-
twie terenów przemysłowych oraz terenów zielonych. Jest porośnięta drzewami i krzewami oraz 
jest częściowo ogrodzona. 

Dojazd do zbywanego terenu z drogi publicznej ulicy Oświęcimskiej oraz poprzez drogę we-
wnętrzną zlokalizowaną na działkach nr 1147/50 i 954/50. 

Działka nr 1148/50 jest objęta umową dzierżawy obowiązującą do dnia 29.02.2016 r.
 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 21.08.2014 r.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 128.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów 

i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. 
Przetarg odbędzie się w dniu 7.11.2014 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 (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 3.11.2014 r. dokonają wpłaty wa-
dium w wysokości 6.400,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu 
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu i przedłożą 
Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 

32 248-75-63.

Prezydent Miasta  
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych 
usytuowanych w budynkach mieszkalnych 

na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Dunajewskiego 15b/6
ul. Sejmu Śląskiego 4b/11

ul. 1 Maja 320/26
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, 

a przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Prezydent Miasta  
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych 
usytuowanych w budynkach mieszkalnych 

na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Wolności 94/51
ul. Wolności 94/20

ul. Sejmu Śląskiego 4b/12
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, 

a przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
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Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-

kochłowicach przy ulicy radoszowskiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość 
gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Radoszowskiej, ozna-
czona numerem geodezyjnym 1976/117 o powierzchni 60 m², obręb Kochłowice, karta mapy 6, zapisana w księdze wieczystej 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00000080/2. Działy III i IV ww. księgi są wolne od 
wpisów.

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działka stanowi te-
ren zabudowy jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę jednorodzinną (symbol planu MN1).

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i jest w części zainwe-
stowana nakładami osoby trzeciej, która zobowiązała się do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Zbywana działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Radoszowskiej. W celu lokalizacji zjazdu należy wy-
stąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków jego lokalizacji. Nowo 
lokalizowane obiekty powinny być umieszczane w odległości 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Radoszowskiej.

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 21.06.2014 r.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 4.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowią-

zującej w dacie sprzedaży. 
Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2014 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 (zamieszczoną na 

tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie 
do dnia 21.10.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 200,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się 
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu i przedłożą Komisji 
Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

OBWIESZCZENIE
PREZydENtA MIAStA RudA ŚląSkA 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego usta-

wy z dnia 14 czerwca 1960 roku (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2013 
roku, poz. 267 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmiana-
mi) – zawiadamiam, że na wniosek inwestora – pełnomocnika inwesto-
ra – Pana Łukasza Kłak reprezentującego firmę i – projekt z siedzibą 
w Gliwicach przy ul. Gdańskiej 17/2 występującego na podstawie peł-
nomocnictwa inwestora tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, toczy się w tut. Urzędzie postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

Budowa sieci wodociągowej realizowanej na działkach nr 715/309, 
1917/106 położonych w rejonie ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej-Ko-
chłowicach, 

Pouczenie: 
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane 

strony postępowania w terminie od 24.09.2014 r. do 10.10.2014 r. mogą 
zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśniania w sprawie, składać 
wnioski i zastrzeżenia pod adresem :

Urząd Miasta Ruda Śląska – Wydział Urbanistyki i Architektury (po-
kój nr 319), 41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 w godzinach 
pracy Urzędu.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu 

lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach mieszkalno-
użytkowych  na terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. Dunajewskiego 1/01, ul. Joanny 17/03
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych  

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu 

lokali użytkowych –  
garaży usytuowanych na terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. Magnolii 
garaże nr 1, 3, 6, 7, 8 i 9, 10, 11, 12, 13, 14 oraz 17

stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, 
wykazu części nieruchomości gruntowej  położonej przy ul. 
Powstańców-Wolności w Rudzie Śląskiej, która przydzielona 
zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy dzier-
żawy zawartej na czas oznaczony na okres 3 lat. 

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, 
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdujących 
się   w rejonie: ul. 1 Maja, które zostaną oddane w dzierżawę pod cele 
rekreacyjne oraz grunt pod stawami, ul. Gabrieli Zapolskiej, która zo-
stanie oddana w najem z przeznaczeniem pod urządzenia infrastruktury 
technicznej, ul. Zabrzańskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z prze-
znaczeniem pod ogródek rekreacyjny, ul. Husarskiej, która zostanie od-
dana w dzierżawę pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. 1 Maja – Lwa 
Tołstoja, która zostanie oddana w najem w celu korzystania przez na-
jemców z istniejących garaży.
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REKLAMA

Grunwald przegrał kolejne ligowe 
spotkanie. Trzy punkty wydarła rudzia-
nom drużyna Odry Opole, która wygra-
ła 0:3.

W sobotę (20.09.) pierwszą bramkę 
„zieloni” stracili w 42. minucie. Okazja 
do wyrównania nadarzyła się już na po-
czątku drugiej połowy, gdy sędzia po-
dyktował rzut karny dla Grunwaldu. 
Jedenastki nie wykorzystał jednak 
Brzozowski. Z minuty na minutę go-
spodarze grali coraz bardziej otwartą 
piłkę, co skutkowało groźnymi kontra-
mi zawodników Odry. Dwie takie oka-
zje w doliczonym czasie goście z Opola 
zdołali zamienić na gole. – Musimy te-

Stracone trójki
raz skoncentrować się na najbliższym 
spotkaniu. Z gry absolutnie nie zasłuży-
liśmy na porażkę. Odra bramkę strzeli-
ła do przerwy, potem grali z kontry. Te 
zmiany, które przeprowadziliśmy w dru-
giej połowie nic nie wniosły – mówił po 
meczu trener gospodarzy Jacek Bratek.

 Grunwald Ruda Śląska  
0:3 (0:1) Odra Opole

Grunwald: Soldak – Łęcki (kpt), 
Wolek, Szczypior, M. Kiepura (79. 
M. Kowalski) – Brzozowski, M. Jago-
dziński (32. M. Włodarczyk), Ma-
ciongowski, Ciołek – Stanisławski 
(74. Bryk), Kot (58. Dreszer)

Trener: Jacek Bratek Grunwald znów przegrywa mecz.

Piłka nożna – IV liga

Trzecie zwycięstwo Slavii stało się fak-
tem. Rudzianie w sobotnim meczu (20.09.)
byli wyraźnie lepsi od drużyny Pilicy Ko-
niecpol i wygrali to spotkanie 4:0.

W pierwszej połowie dwie bramki strze-
lił Gancarczyk – pierwszą w 40. minucie 
a drugą dwie minuty później po dośrodko-
waniu z rzutu rożnego Pożogi. Od samego 
początku meczu widoczna była przewaga 

Na dobrych torach
gospodarzy. Kolejna 
bramka padła w 64. 
minucie, jej autorem 
był Kowalik. Na ko-
lejne trafienie kibice 
czekali tylko pięć mi-
nut. Po ładnej akcji 
bramkę na 4:0 zdobył 
Lach. Slavia zasłuże-
nie zdobyła trzy punk-
ty. – Cieszy, że zagra-
liśmy na zero, nie po-
zwoliliśmy przeciwni-
kowi na stworzenie 
klarownej sytuacji. 
Gra też była satysfak-
cjonująca dla mnie 
i dla kibiców. Wycią-
gnęliśmy wnioski z po-

rażek, które nam się przytrafiały – komen-
tował po meczu trener Marek Piotrowicz.

Slavia Ruda Śląska 4:0(2:0)  
Pilica Koniecpol

Skład: Strąk – Puschhaus, Met, Ko-
walik, Moritz – D. Maciaszczyk, M. Rej-
manowski, Korban, Gancarczyk – Pożo-
ga, Lach

Trener: Marek Piotrowicz

Slavia gra z każdym meczem coraz lepiej.

Tabela III ligi

1.  Polonia Bytom 10 28 31-5
2.  BKS Stal BB 11 22 23-8
3.  GKS 1962 Jastrzębie 11 20 17-13
4.  Odra Opole 10 20 19-14 
5.  Ruch Zdzieszowice 10 20 16-10
6.  Skra Częstochowa 11 19 16-10
7.  Rekord Bielsko-Biała 11 19 19-15
8.  Górnik II Zabrze 11 18 24-15
9.  Polonia Łaziska Górne 10 18 14-9
10.  LKS Czaniec 11 16 10-13 
11.  Grunwald Ruda Śl. 11 16 15-16 
12.  Szombierki Bytom 11 15 16-15
13.  Pniówek Pawł. Śl. 11 14 13-14
14.  Swornica Czarnowąsy 11 14 15-22
15.  Górnik Wesoła 11 12 18-24
16.  Ruch II Chorzów 11 10 16-26
17.  Piast II Gliwice 11 7 13-23
18.  Małapanew Ozimek 11 6 7-23
19.  Podbeskidzie II BB 11 5 10-16
20.  Skalnik Gracze 11 4 10-31

Wieści z „A” klasy

Kolejna kolejka za nami a w niej impo-
nujące zwycięstwa rudzkich drużyn. Pogoń 
Nowy Bytom mimo iż schodziła na przerwę 
przegrywając 1:2, pokonała Hetmana 22 
Katowice aż 4:3. Bramki dla rudzian w tym 
meczu zdobywali Bereta, Zięcik, Lein oraz 
Orzelski. Kolejne wysokie zwycięstwo zali-
czył także zespół Jastrzębia Bielszowice. 
Rudzianie pokonali aż 9:1 drużynę Stadio-
nu Śląskiego Chorzów. Należy dodać, że po 
pięciu kolejkach Jastrząb i Pogoń zajmują 
kolejno pierwsze i drugie miejsce w tabeli.

Turniej NRŚL
W sobotę (20.09.) odbył się V Turniej 

Dzielnicowy Niebieskiej Rudy Śląskiej. 
Podczas meczu zmierzyły się ze sobą dru-
żyny reprezentujące każdą z dzielnic oraz 
zaprzyjaźnione fan cluby. Zwycięzcą tur-
nieju została Ruda 1. Drugie miejsce zajął 
Chorzów, a trzecie Mikołów. – Chcemy po-
kazać w Rudzie Śląskiej, że jesteśmy jedną 
wielką niebieską rodziną. Poprzez takie im-
prezy propagujemy pozytywne kibicowanie 
i walczymy ze stereotypem złych kibiców – 
tłumaczyła Karolina Krupa ze Stowarzysze-
nia „Niebieska Ruda Śląska”.

W SKRÓCIE

Wawel Wirek pokazał ogromny charakter, 
wygrywając sobotni mecz z drużyną Buk Ru-
dy Wielkie (20.09). Rudzianie przegrywali 
dwoma golami, lecz dobrą postawą w drugiej 
połowie zdołali wyszarpać trzy punkty. 
Pierwsze czterdzieści pięć minut nie było 
udane w wykonaniu Wawelu. Szybka strata 
dwóch goli jednak nie podłamała gospoda-
rzy. Zmotywowani zawodnicy szybko zaczę-
li grać lepszą piłkę. W 49. minucie nadarzyła 
się okazja do gola kontaktowego. Do rzutu 
karnego podszedł Jaromin i pierwszy gol Wa-
welu tego dnia stał się faktem.  Kolejny gol 
padł dziesięć minut później, jego autorem był 

Dobry mecz zagrali podopieczni Stani-
sława Mikusza. W sobotę (20.09.) pokonali 
oni na wyjeździe zespół ŁTS Łabędy aż 2:5. 
Spotkanie w Łabędach dobrze rozpoczęło 
się dla Uranii, która szybko otworzyła wy-
nik za sprawą gola Gabrysia. Zawodnik ten 
dołożył później jeszcze jedno trafienie. 
Dwiema bramkami popisał się także Stawo-
wy, a jeden gol został zaliczony jako trafie-

Piłka nożna – liga okręgowa

Wirecki come back
Lux. Końcówka była bardzo nerwowa, ale 
zwycięsko wyszli z niej gospodarze. Piętoń 
w 73. minucie strzelił gola na wagę trzech 
punktów. Przed meczem piłkarze uczcili mi-
nutą ciszy zmarłego po walce z nowotworem 
Jana Klisza, który  był  zawodnikiem, działa-
czem i długoletnim trenerem Wawelu Wirek.
GKS Wawel Wirek Ruda Śląska 3:2 (0:2) 

Buk Rudy Wielkie
skład: Gawlik – Pyc, Grzywa, Buchcik, 

Pilszczek – D. Majnusz  (70’ Aleksa), Ma-
ciejok (70’ Żur), Piętoń, G. Kałużny – Ja-
romin (85’ Rutkowski), Lux (88’ Deptuch)

Trener: Jarosław Zajdel

 Piłka nożna – liga okręgowa

Wyjazdowe zwycięstwo
nie samobójcze. W ten sposób kolejne wy-
jazdowe zwycięstwo Uranii stało się fak-
tem. 

ŁTS Łabędy 2:5 (2:3)  
Urania Ruda Śląska

Urania: Pardela, Hejdysz, Barczak, 
Koniorczyk, R. Grzesik, Mzyk, Garbyś, 
Musiał, Kamieński, Stawowy, Żak.

Trener: Stanisław Mikusz



Piłka nożna – III liga
27.09. (sobota), godz. 11.00 Szombierki Bytom – Grunwald Ruda Śląska

Piłka nożna – IV liga
27.09. (sobota), godz.15.00 MLKS Woźnik – Slavia Ruda Śląska

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
27.09. (sobota), godz.15.00 Energetyk ROW II Rybnik –Wawel Wirek 
27.09. (sobota), godz. 11.00 Urania Ruda Śląska – Czarni Pyskowice

Piłka nożna – „A” klasa
27.09 (sobota), godz. 16.30 Urania II Ruda Śląska – Pogoń Nowy Bytom
27.09. (sobota), godz. 15.00 Śląsk Świętochłowice – Jastrząb Bielszowice

Futsal
28.09. (niedziela), godz. 18.00 Rekord Bielsko-Biała  

– Gwiazda Ruda Śląska 
Rugby

28.09. (niedziela), godz. 14.00,  
KS IGLOO Rugby Ruda Śląska – Chaos Poznań.

Piłka ręczna kobiet
27.09. (sobota), godz. 11.00 SPR Olkusz – Zgoda Bielszowice

Tenis stołowy – II liga kobiet
26.09.(piątek), godz. 18.00  

UKS Halembianka 2001 Ruda Śl. – UKS Dwójka Sosnowiec

Zgoda w przygotowaniu
W minionym tygodniu zawod-

niczki z Bielszowic przygotowy-
wały się do inauguracji II ligi. Pod 
wodzą trenera Marka Płatka szczy-
piornistki rozegrały dwa mecze 
kontrolne. Pierwszy z nich prze-
grały z drużyną KS Sośnica Gliwi-
ce 29:17 (12:8). Drugim rywalem 
rudzianek była drużyna Imperium 
Katowice. W tym spotkaniu za-
wodniczki odniosły zwycięstwo 
27:18.

Drugie zwycięstwo dla Halembianki

W piątek (19.09.) po emocjonu-
jącej i zaciętej walce tenisistki sto-
łowe z UKS-u Halembianka 2001 
Ruda Śląska pokonały na wyjeź-
dzie 7:3 wyżej notowane zawod-
niczki z LKS-u Orzeł Stanica. Po 
dwóch meczach w nowym sezonie 
Halembianka ma już dwa zwycię-
stwa na swoim koncie. W piątko-
wym meczu komplet punktów dla 
drużyny w grach pojedynczych 
i deblu zdobyły Monika Jarosińska 
(2,5 pkt) i Sabina Wyrobek (2,5 
pkt). Dodatkowo punkty wywal-
czyły w deblu Katarzyna Jakubik 
(0,5 pkt) i Bożena Polińska-Zo-
cłońska (0,5) oraz Karolina Tabac-
ka (1,0 pkt) w grze pojedynczej. 

Brąz dla Pogoni
W Raciborzu w dniach 19-20.09 

odbył się Ogólnopolski Turniej 
Młodzików w zapasach w stylu 
klasycznym. W zawodach wystar-
towali zawodnicy KS „Pogoń” 
Ruda Śląska. Na ich koncie poja-
wił się jeden medal brązowy w ka-
tegorii 85 kg, który zdobył Kamil 
Zakrzewski.
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Futsal W skrócie

W niedzielnym meczu inauguracyj-
nym Ekstraklasy Futsalu (21.09.), 

Pierwsze koty za płoty

Trzy medale zdobyli zawodnicy 
ZKS-u „Slavia” Ruda Śląska podczas 
Mistrzostw Polski Juniorów w zapa-
sach w stylu wolnym, rozegranych 
w dniach 19-20 września w Teresi-
nie.

Jeden z dwóch srebrnych medali 
wywalczył w kategorii do 50 kg Bar-
tosz Szałowski. Drugie srebro przypa-
dło w udziale startującemu w katego-
rii do 84 kg Arkadiuszowi Orłowskie-
mu. Brązowy medal wywalczył w ka-
tegorii do 66 kg Jakub Rumas. W po-
jedynku o brązowy medal wystąpił 
również Kamil Krzewina, który osta-
tecznie zajął piąte miejsce w kategorii 
do 66 kg.

 Podczas minionego weekendu 
drugim rywalem rudzkich Gryfów w 
lidze byli Czarni Pruszcz Gdański, 
spadkowicze z I ligi. Pierwsze minu-
ty gry toczyły się pod dyktando go-
spodarzy, jednak do dwudziestej mi-
nuty Gryfy świetnie broniły. Błąd 
przy własnym wrzucie do autu za-
owocował punktami Czarnych. 
Przed przerwą rywale jeszcze wyko-
rzystali kop z karnego. Druga poło-
wa była dużo bardziej wyrównana, 
ale w 58. minucie meczu ponownie 
gospodarze cieszyli się z przyłoże-
nia, po serii mocnych wejść młynem 
uruchomili atak i skrzydłowy przy-
łożył piłkę przy aucie. Końcówka 
meczu to jeszcze ambitne ataki ru-
dzian, jednak tego dnia nie udało się 
sforsować solidnej defensywy Czar-
nych. Mecz zakończył się wynikiem 
0:13, co jak na rugby jest niskim wy-
nikiem. 
Czarni Pruszcz Gdański 13:0 (5:0)  

KS IGLOO Rugby Ruda Śląska 
Diablice rozpoczęły swój bój o ko-

lejny medal mistrzostw Polski turnie-
jem w Poznaniu. Po dobrych me-
czach w fazie grupowej w półfinale 
rudzianki musiały uznać wyższość 
Black Roses Poznań. Ostatecznie 
Diablice zajęły bardzo nielubiane 
przez wszystkich sportowców 4. 
miejsce. 

Najlepiej podczas tego rugbowego 
weekendu wypadły rudzkie Bajtle, 
które w Krakowie wzięły udział 
w Turnieju Obwarzanka i zajęły dru-
gie miejsce w kategorii żak, oraz dru-
gie miejsce w kategorii miniżak.

Rugby

Ciężkie boje 
Gryfów 
i Diablic

Akrobatyka

Wielki sukces akrobatek 

Zapasy

Slavia razy trzy

Sportowy rozkład jazdy

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

Pierwszy mecz nie okazał się szczęśliwy dla zawodników Gwiazdy.

Mistrzostwa Polski Juniorów 
w Akrobatyce Sportowej, które odby-
ły się w Białej Podlaskiej w dniach 19-
21.09.2014 na pewno zapiszą się w hi-
storii polskiej akrobatyki i w pamięci 
rudzianki Oliwii Hałupki, zawodnicz-
ki KPKS-u „Halemba”. Akrobatka  
zdobyła dwa złote medale: w trójce 
kobiet w zespole z Aleksandrą Białas 
i Magdą Rajtor oraz w dwójce kobiet 
z Martą Śrutwą. Gratulacje należą się 
również trenerce Renacie Firak, która 
przygotowała do tego startu oba ze-
społy. Dobry start zaliczyły też inne 
zawodniczki KPKS-u „Halemba”. 
Trójka kobiet w składzie Julia Nawrat, 
Anna Mertyńczak i Aleksandra Jawo-
szek zdobyła czwarte miejsce w swo-
jej konkurencji. Dziewczyny przygo-
towywały się pod okiem trenerki Do-
roty Kies.Akrobatki na Mistrzostwach Polski Juniorów.

Zawodnicy Slavii zdobywając trzy 
medale i II miejsce w klasyfikacji klu-
bowej, po raz kolejny udowodnili, że 

należą do ścisłej czołówki krajowej 
i w dużej mierze stanowią o sile pol-
skich zapasów.

Zawodnicy Slavii zdobyli trzy medale i II m w klasyfikacji klubowej.

Gwiazda przegrała 1:4 z Gattą Zduńska 
Wola. Przeciwnicy rudzian okazali się 

o wiele bardziej doświadczoną ekipą 
i dominowali przez większą część spo-
tkania.

Pierwsza połowa była najgorszym 
okresem gry Gwiazdy. Gospodarze 
w tej części meczu bardzo rzadko pod-
chodzili pod bramkę rywali. W odpo-
wiedzi goście bezlitośnie wykorzystali 
dwa indywidualne błędy gospodarzy 
i zasłużenie prowadzili.  Kolejne minu-
ty meczu wyglądały już lepiej, jednak 
kolejny błąd rudzian pozwolił podwyż-
szyć wynik na 0:3. Osiem minut przed 
końcem bramkę honorową zdobył An-
drii Kidanov. Końcówka też nie była 
szczęśliwa dla zawodników Gwiazdy. 
Goście zdołali zmienić wynik na 1:4.

– Nie wyglądało to dobrze w pierw-
szej połowie. Nie wiem, czy w głowach 
zostaliśmy w pierwszej lidze. Nie grali-
śmy tego, co potrafimy – mówił po me-
czu trener Tomasz Klimas.

 Gwiazda Ruda Śląska 1:4 (0:2)  
Gatta Zduńska Wola
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