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

Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel. 731-35-35-35

GOTÓWKOWE ORAZ 
KONSOLIDACYJNE

TANIE ROZMOWY
DO NIEMIEC I ANGLII

TEL. 32 779-73-73

KREDYT 
na każdą kieszeń

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

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

ODDZWONIMY

DZIŚ W NUMERZE

INTERWENCJA
Zapomniany 

Hermes
Budynek dawnego pawilonu Her-

mes w Wirku stał się niechlubnym 
punktem na mapie naszego miasta. 
Z miesiąca na miesiąc obiekt ten popa-
da w coraz większą ruinę. Sypiące się 
szyby, tony gruzu oraz kradzieże stały 
się codziennością w tym miejscu. 
Strażnicy miejscy wraz z Powiatowym 
Inspektoratem Nadzoru Budowalnego 
próbują zmusić właścicieli Hermesa, 
by zainteresowali się budynkiem. Ci 
jednak od dawna milczą...

Czytaj więcej str. 5

WYWIAD Z...
Nasza Asia 
dała czadu
Joanna Reczyńska, wychowanka 

rudzkiej szkoły muzycznej zadebiuto-
wała na scenie programu telewizyjnego 
„The Voice of Poland”. Nasza woka-
listka nie ukrywa, że występy na scenie 
są jej najważniejszym, życiowym ce-
lem. Jednak nie chce poddać się nurtowi 
komercji, a pragnie pozostać w stylu, 
który jest jej najbliższy, czyli muzyki lat 
60.-90. Dziś Joanna opowiada o wraże-
niach z telewizyjnego show oraz o swo-
ich muzycznych doświadczeniach.

Czytaj więcej str. 7

WOKÓŁ NAS
W duecie lepiej 

niż osobno
Od 15 lat Ela i Stefan Witkowscy 

występują na scenie jako Duet Karo. 
Jednak ich muzyczna przygoda trwa 
już znacznie dłużej. Nowy etap rozpo-
czął się, gdy muzycy postanowili speł-
nić swoje marzenie o wydaniu płyty. 
Dziś Duet Karo ma ich na swoim kon-
cie aż trzy. Jak podkreślają muzycy, 
kluczem do tak udanej współpracy jest 
partnerstwo, wzajemna inspiracja oraz 
emocje, które podczas koncertów 
przekazują im widzowie.

Czytaj więcej str. 11
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Rusza jesienna 
edycja spotkań

 Czytaj str. 15

,,Wiadomości Rudzkie” grają po śląsku! KUP PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI!
www.wiadomoscirudzkie.pl
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Jak na razie wspaniale udaje się zre-
alizować powyższe cele – do klubów 
uczęszcza ok. 60 osób, kilkanaście 
osób ukończyło kursy komputerowe, 
a ponad 30 seniorek uczęszcza na zaję-
cia zdrowotno-ruchowe. Zajęcia ob-
sługi komputera i Internetu (a także 
tabletu), prowadzone są w trzyosobo-
wych grupach, co pozwala na dopaso-

Seniorze, bądź aktywny jesienią!
Stowarzyszenie�św.�Filipa�Nereusza,�które�od�2013�r.�prowadzi�Kluby�Seniora�w�Rudzie�i�Halembie,�do�końca�bieżącego�roku�realizuje�projekt�„Razem�możemy�więcej”.�Adresowany�jest�on�do�
mieszkańców�naszego�miasta,�którzy�ukończyli�60�lat�i�nie�są�aktywni�zawodowo.�Jego�celem�jest�zwiększenie�aktywności�społecznej�seniorów�oraz�zapobieganie�izolacji�tej�grupy�społecznej.�

Projekt�„Razem�możemy�więcej”�jest�współfinansowany�przez�Ministerstwo�Pracy� 
i�Polityki�Społecznej�w�ramach�Rządowego�Programu�na�Rzecz�Aktywności� 

Społecznej�Osób�Starszych�na�lata�2014-2020

Zajęcia 
komputerowe

KLUB SENIORA RUDA  
– poniedziałek 9.00

KLUB SENIORA HALEMBA  
– środa 9.00

Udział jest bezpłatny!!
Zapisy pod numerem  

tel. 605-225-726.

Zajęcia  
zdrowotno-ruchowe

KLUB SENIORA RUDA  
– czwartek 8.30

KLUB SENIORA HALEMBA  
– wtorek 8.45

Udział jest bezpłatny!!
Zapisy pod numerem  

tel. 605-225-726.

Już dziś zapraszamy na Dzień Seniora po śląsku, który odbędzie się 24 października  
br. o godz. 10.00 w sali teatralnej w Placówce Wsparcia Dziennego 

Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza w Rudzie przy ul. Piastowskiej 25.
W programie m.in. zabawa z wodzirejem, konkursy, występy artystyczne, biesiada przy śląskim stole. Uroczysta msza 

św. w intencji wszystkich seniorów o godz. 9.00 w Sanktuarium św. Józefa. ZAPRASZAMY!

wanie tempa i tematyki prowadzonych 
zajęć do indywidualnych potrzeb 
uczestników. Zajęcia ruchowe, prowa-
dzone przez fizykoterapeutę, są okazją 
nie tylko do ćwiczeń fizycznych dosto-
sowanych do możliwości seniorek, ale 
również wspaniałą szansą na zintegro-
wanie się z rówieśnikami. Jesień w ne-
reuszowych Klubach Seniora zapo-

wiada się bardzo aktywnie – m.in. 
wycieczki integracyjne, spotkania ze 
specjalistami, a przede wszystkim ini-
cjatywy lokalne (m.in. Dzień Seniora), 
które seniorzy we współpracy z mło-
dzieżą z Klubów Młodzieżowych będą 
realizować dla mieszkańców Rudy 
Śląskiej. Udział we wszystkich propo-
nowanych zajęciach jest bezpłatny. 

Wszystkie szczegóły można zna-
leźć na stronie www.nereusz.pl 
w zakładce Strefa Seniora. Są jesz-
cze wolne miejsca na zajęcia kom-
puterowe i zdrowotno-ruchowe – 
serdecznie zapraszamy do uczest-
nictwa! Chętnych prosimy o kontakt 
telefoniczny pod numerem 605-225- 
726.

Święto Organizacji  
Pozarządowych na rynku

RudzKi�JARMARK�POzARządOWy

– Muszę powiedzieć, że 
Ruda Śląska stoi orga-
nizacjami pozarzą-
dowymi. Nasze 
miasto jest otwar-
te na wszystkich 
aktywnych spo-
łecznie, a ta im-
preza jest bardzo 
ważna, bo mieszkańcy 
mogą zobaczyć, jak wiele 
jest rudzian zaangażowanych 
w działalność społeczną – zaznaczył Mi-
chał Pierończyk, wiceprezydent Rudy 
Śląskiej. – Co roku Rudzki Jarmark Po-
zarządowy przyciąga coraz więcej miesz-
kańców i organizacji, którzy tutaj na no-
wobytomskim rynku integrują się i wy-
mieniają doświadczeniami – dodał.

Oprócz stoisk rudzkich organizacji na 
rynku nie zabrakło występów artystycz-
nych, sportowych i wokalnych. W czasie 
jarmarku można było zobaczyć przedsta-
wienie przygotowane przez Dom Pomo-
cy Społecznej prowadzony przez Zgro-

madzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola 
Boromeusza, pokazy capoeiry czy zapa-
śników z KS Pogoń Ruda Śląska i posłu-

chać cygańskich piosenek. Na koniec 
uczestnicy bawili się na dyskotece „pod 
chmurką”. KB

REKLAMA

Podczas jarmarku zaprezentowało się ponad 30 organizacji.
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W�sobotę�(19.09.)�na�rynku�w�Nowym�Bytomiu�po�raz�czwarty�odbył�się�Rudzki�Jarmark�Pozarządowy.�Ponad�30�
organizacji�i�stowarzyszeń�hucznie�obchodziło�swoje�święto.�impreza�przyciągnęła�wielu�mieszkańców,�dla�których�
organizacje�przygotowały�sporo�atrakcji.
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POMOC SPOŁECZNA

Noclegownia  
dla kobiet już czynna

W sąsiedztwie 
siedziby rudzkiej 
Straży Miejskiej przy 
ul. Hallera w Rudzie 
Śląskiej otwarto 
noclegownię, w której 
schronienie znajdzie 
jednocześnie osiem 
kobiet. – To jest 
kolejny element który 
ma dopełniać system 
pomocy osobom 
w trudnej sytuacji 
– mówił podczas 
otwarcia placówki 
Michał Pierończyk, 
zastępca prezydent 
Rudy Śląskiej.

Budynek przystosowano do potrzeb noclegowni 
przeprowadzając szereg prac remontowych, m.in.: 
wymieniono okna i drzwi, zbudowano dodatkowe 
ściany, wyremontowano i częściowo wymieniono 
dach, docieplono mury i strop nad parterem, wyko-
nano izolację, a także wymieniono rynny. Ponadto 
w budynku wykonano nową instalację elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania 
i gazową. Godziny otwarcia noclegowni będą do-
stosowane do warunków atmosferycznych. – Pla-
cówka będzie czynna w okresie letnim od godziny 
19 do 7 rano, natomiast zimą od godziny 16 do 7 
rano. W okresie większych mrozów dopuszczamy 
możliwość otwarcia placówki całodobowo – tłuma-
czy Wojciech Koźlik, dyrektor Izby Wytrzeźwień 
w Rudzie Śląskiej, pod którą podlega noclegow-
nia. 

Na razie w noclegowni dostępnych jest osiem miejsc.
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Florianka znajdzie się  
w rękach miasta?

Do najważniejszych 
punktów 
wrześniowej sesji 
Rady Miasta  
należał ten  
dotyczący poparcia 
działań prezydent
miasta Ruda Śląska 
zmierzających do 
zakupu zabytkowej 
willi Florianka od 
Huty Pokój. Radni 
podjęli uchwałę 
intencyjną w tej 
sprawie i zabezpieczyli 
w budżecie kwotę 2,5 
mln zł na ten cel. 

Władze miasta chcą, by swoją nową siedzibę miała 
tu Miejska Biblioteka Publiczna. Nie wykluczają jed-
nak dyskusji na temat innego przeznaczenia Florianki 
oraz sąsiedniego budynku. O to apelował m.in. radny 
Marek Wesoły. – Wydaje nam się, że zdania mieszkań-
ców są podzielone, dlatego zachęcamy do tego, żeby 
debata na temat przeznaczenia Florianki się odbyła 
– mówił podczas sesji.

W sprawie innego przeznaczenia willi Florianki po 
jej zakupie poruszał także radny Andrzej Stania.  
– Sprawa zwilgocenia piwnic powoduje, że te po-
mieszczenia absolutnie nie nadają się na archiwa dla 
biblioteki – argumentował Stania. 

Na sąsiedniej działce znajduje się też budynek 
z początków XX wieku, objęty strefą ochrony konser-
watorskiej, którego zakupem również zainteresowane 
jest miasto. – Musimy chronić tak wartościowe zabyt-

ki. Cieszę się ze zgody radnych na kupno Florianki  
i mam nadzieję, że uda się zdobyć ich przychylność 
również dla przejęcia sąsiedniego budynku, który 
trzeba jak najszybciej uratować przed postępującą 
degradacją – mówiła prezydent Grażyna Dziedzic.

W przypadku tej nieruchomości Huta Pokój dyspo-
nuje 78 proc. udziałów. Na ich nabycie potrzebne by-
łoby 500 tys. zł. Władze miasta starałyby się jednak 
również o przejęcie pozostałej części od właściciela 
prywatnego. W drugim budynku ma znaleźć siedzibę 
Urząd Stanu Cywilnego wraz z reprezentacyjną salą 
ślubów. 

Ponadto podczas sesji w związku z kończącymi się 
kadencjami m.in. odwołano rady społeczne przychod-
ni rejonowych i wybrano przedstawicieli na kolejną 
kadencję.

Arkadiusz Wieczorek

W czwartek (17.09.) odbyła się 19. sesja Rady Miasta.

Bezdomne kobiety, szukające schronienia, mogą 
zgłaszać się bezpośrednio do noclegowni lub do Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie po wywia-
dzie przeprowadzonym przez pracownika socjalnego, 
otrzymają skierowanie do placówki. – Całość projektu 
kosztowała ponad 190 tys. zł. Do pokrycia połowy 
kosztów, na podstawie podpisanej z miastem umowy, 
zobowiązał się bank BGK, który na ten cel przekaże 
kwotę około 95 tys. zł – wyjaśnia Michał Pierończyk.

W mieście realizowane są także inne projekty, które 
służyć mają osobom bezdomnym i potrzebującym. 
I tak na przykład przy parafii św. Andrzeja Boboli 
w dzielnicy Wirek prowadzone są prace nad stworze-
niem Domu Ubogich, w którym osoby potrzebujące 
będą mogły skorzystać m.in. z dwóch łazienek, kuch-
ni, sali komputerowej, a także porozmawiać z psycho-
logiem.  Arkadiusz Wieczorek

Będzie więcej miejsc w rudzkim żłobku!
EDUKACJA

W żłobku przy ul. Piasecznej w Orzegowie szykuje się remont, dzięki czemu w kolejnych latach możliwe będzie zapisanie większej liczby maluchów. I chociaż 
prace będą prowadzone w trakcie roku szkolnego, to remont nie będzie miał wpływu na funkcjonowanie placówki.

Chodzi o niedawno ogłoszony przez 
miasto przetarg na przebudowę części bu-
dynku przy ulicy Piasecznej 2. – Zostaną 
utworzone dwie w pełni wyposażone, ko-
lorowe sale dla dzieci, zostanie doposa-
żona kuchnia żłobkowa, planowany też 
jest remont tarasu, na którym dzieci będą 
mogły bawić się na świeżym powietrzu  
– zapowiada Jolanta Włoś, dyrektorka 
żłobka miejskiego w Rudzie Śląskiej. 

Dzięki inwestycji liczba miejsc przy ul. 
Piasecznej zwiększy się o 16 dla dzieci 
w wieku od 1. do 2. roku życia (ze wzglę-
du na największe zapotrzebowanie), co 
znacznie poprawi sytuację orzegowskie-
go żłobka, gdzie na ten rok szkolny przy-
jętych zostało 43 dzieci. Jeżeli chodzi o re-
mont to ten rozpocznie się prawdopodob-
nie w październiku tego roku i potrwa do 
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W orzegowskim żłobku przybędzie 16 miejsc dla maluszków.

grudnia. – Remont sal będzie się odbywał 
w części dotychczas nieużywanej przez 
żłobek – tym samym nie będzie miał wpły-
wu na dzieci korzystające z opieki. Taras 
będzie remontowany po godzinach pracy 
żłobka – taki zapis zamieszczono w Specy-
fikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w postępowaniu przetargowym na wyko-
nanie zadania – zapewnia Jolanta Włoś.

Całość ma kosztować ponad 313 tys. zł, 
z czego ponad 250 tys. zł będzie pocho-
dziło z resortowego „Programu Maluch  
– edycja 2015”, a pozostałe ok. 63 tys. zł 
zapłaci miasto. Jak widać – inwestycja 
w żłobki w naszym mieście jest niezbęd-
na, bo tylko do placówki przy ul. Piasecz-
nej na lata 2015-2017 zapisano prawie 
400 dzieci. 

Joanna Oreł
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Sąsiedzka „straż” nie zawsze uzasadniona...  | RUDA ŚLĄSKA 

Straż Miejska reaguje na wszystkie sygnały mieszkańców.

Musimy też wziąć pod uwagę fakt, 
że nie wszystko co w naszym odczu-
ciu zakłóca nasz spokój, jest wykro-
czeniem. Zakłócenie spokoju to za-
chowania wychodzące ponad przyję-
te normy. Na przykład płacz dziecka 
sąsiadów nie będzie traktowany jako 
zakłócanie ciszy nocnej. Wśród przy-
padków docierających do Straży 
Miejskiej pojawiają się też te doty-
czące spożywania alkoholu. – Samo 
spożywanie alkoholu nie jest wykro-
czeniem, zakaz spożywania dotyczy 
konkretnych miejsc czyli np. placów, 
skwerów, dróg – generalnie terenów 
gminnych – mówi Henryk Szydłow-

ski – Zdarzają się też zgłoszenia do-
tyczące spożywania alkoholu np. 
przed budynkiem mieszkalnym. Tutaj 
też nie zawsze jest to wykroczenie. 
Jeśli budynek jest np. własnością 
prywatną, nie można 
podjąć interwencji. Na 
własnej nieruchomości, 
nawet jeśli jest to budy-
nek wielorodzinny, spo-
żywanie alkoholu jest 
dozwolone, jeśli oczywi-
ście nie łączy się np. 
z zakłócaniem spokoju 
– dodaje. 
Arkadiusz Wieczorek 

Sąsiedzkie nieporozumienia często rozwiązuje Straż Miejska. Tym bar-
dziej, że częściej niż kiedyś problemy z sąsiadami zgłaszamy Straży Miej-
skiej, a do najczęstszych interwencji dochodzi w przypadku zakłócania 
ciszy nocnej. – Interweniować w Straży Miejskiej może każda osoba, na-
wet niepełnoletnia. Generalnie nie trzeba przy tym podawać swoich da-
nych. W przypadku m.in. zakłócania ciszy nocnej jest jednak wymagane 
przekazanie danych osobowych, ponieważ te zgłoszenia mają znamiona 
wykroczenia skutkowego. Żeby przeprowadzić działania musi być znana 
osoba poszkodowana – tłumaczy Henryk Szydłowski, kierownik referatu 
dzielnicowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.

Kompania Węglowa zapowiedziała, 
że od czerwca, kiedy można było odbie-
rać deputaty w węglu, emerytowani pra-
cownicy kopalń oraz renciści i inne 
uprawnione osoby, będą mogły liczyć na 
wypłatę świadczenia w formie pienięż-
nej. I tutaj pojawia się problem. Zainte-
resowane osoby wielokrotnie nie wiedzą, 
do kogo mają się zwrócić w tej sprawie. 
Tym bardziej, że część kopalń spółki 
Kompania Węglowa została przejęta 
przez Węglokoks, a sama Kompania 
Węglowa przechodzi szereg przekształ-

ceń. – Gdzie mamy się zgłosić, jeżeli na-
sza kopalnia już nie istnieje albo ma in-
nego właściciela? – z takim pytaniem 
zwrócił się do nas emerytowany górnik, 
pan Stanisław. 

Otóż, jak informuje Kompania Wę-
glowa, obsługą emerytów i rencistów 
z kopalń zlikwidowanych, przekazanych 
lub zbytych, jeżeli chodzi o wypłatę de-
putatów, zajmuje się Zakład Zagospoda-
rowania Mienia, czyli oddział Kompanii 
Węglowej. Jednak nie w każdym przy-
padku. – Obsługa przez Zakład Zago-

Nie ma końca telefonów, dotyczących wypłaty deputatów górniczych za 2014 rok. Po przejęciu części kopalń, 
emerytowani górnicy głowią się, do kogo należy zgłosić się w sprawie wypłaty ostatniego przysługującego im 
świadczenia.

spodarowania Mienia nie dotyczy osób 
(emerytów i rencistów), których upraw-
nienie do bezpłatnego węgla jest realizo-
wane na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowa-
niu górnictwa węgla kamiennego w la-
tach 2008-2015 ze środków budżetu pań-
stwa – informuje Tomasz Głogowski, 
rzecznik prasowy Kompanii Węglowej.

Rozwiązań dotyczących poszczegól-
nych przypadków należy więc szukać 
w szczegółowych zapisach ustawy.

Joanna Oreł Do grudnia emeryci mogą odbierać pieniądze za węgiel.

To do Straży Miejskiej trafi ają sąsiedzkie 
zgłoszenia. Dotyczą one najczęściej 

sporów o to, kto ma przyciąć krzewy, 
skosić trawę, zgrabić opadłe liście, 
czy odśnieżyć chodnik na granicy 

posesji. Każda sprawa traktowana jest 
indywidualnie i Straż Miejska dopiero po 

wizji w terenie podejmuje dalsze kroki 
– chodzi o pouczenie bądź mandat.

Zmiany w kopalniach,  | R��� Ś�����

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

N O W A  S I E D Z I B A
W  H A L E M B I E !
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Zapomniany Hermes kulą u nogi i wstydem dla miasta

Lata temu mieściła się tu kawiaren-
ka, później sklepy wielobranżowe, a na 
końcu salon meblowy. Dziś straszą tu-
taj pustki, z okien sypią się rozbite szy-
by, a złomiarze wynoszą resztki wypo-
sażenia. Taki widok spotkamy spaceru-
jąc ulicą Katowicką w Wirku. – Kilka 
tygodni temu z okien sypały się szyby, 
budynek jest ruiną i zagraża bezpie-
czeństwu mieszkańców. Czy ktoś z tym 
w końcu coś zrobi? – z takim pytaniem 
zwrócił się do nas Józef Labus, miesz-
kaniec Wirku.

Dlatego też po licznych interwen-
cjach obiektem zainteresował się Po-
wiatowy Inspektorat Nadzoru Budow-
lanego. – Zgodnie z decyzją wydaną 
w kwietniu 2015 właściciel został zo-
bowiązany do częściowej rozbiórki bu-
dynku i zabezpieczenia go – informuje 
Dariusz Chmielewski, inspektor nad-
zoru budowlanego w Rudzie Śląskiej. 
– Niestety właściciel nie dopełnił swo-
jego obowiązku, w związku z czym 

Wirek

Dawny pawilon handlowy Hermes to niechlubna wizytówka Wirku. Nieczynny od kilku lat 
budynek jest w opłakanym stanie. Wręcz zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. W wakacje 
po raz kolejny z Hermesa posypały się szyby. Nadzór budowlany wraz ze strażnikami miejskimi 
od dawna apelują do właściciela budynku o jego zabezpieczenie bądź rozbiórkę. Ten jednak 
nie poczuwa się do odpowiedzialności. 
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spróbowaliśmy wyegzekwować reali-
zację wydanej decyzji, wysyłając do 
prokuratury wniosek o wszczęcie po-
stępowania w tej sprawie. 

Jednak kolejne miesiące mijają, a na 
terenie Hermesa zmieniło się tyle, że 
stan budynku jest coraz gorszy. Między 
innymi podczas wakacji z jego okien 
zaczęły sypać się szyby. – W sierpniu 
otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie  

Kilka tygodni temu z okien dawnego 
pawilonu handlowego Hermes znów 

posypały się szyby. Z miesiąca na 
miesiąc stan budynku jest coraz 

gorszy. Niestety – strażnicy miejscy 
mają związane ręce, jeżeli chodzi 

o przymuszenie właściciela Hermesa 
do jego rozbiórki. Natomiast nadzór 
budowlany wysłał do prokuratury 
wniosek o zajęcie się budowalnym 

problemem Wirku.

REKLAMA

w sprawie Hermesa i po raz kolejny 
wszczęliśmy postępowanie z artykułu 72 
Kodeksu wykroczeń, który nakazuje za-
bezpieczenie miejsca niebezpiecznego. 
Niestety bezskutecznie – mówi Tomasz 
Parzonka, oficer prasowy rudzkiej Stra-
ży Miejskiej. – Właściciele budynku po 
wcześniejszych postępowaniach zostali 
ukarani karą porządkową. 

Problem jednak w tym, że nie poczu-
wają się oni do odpowiedzial-
ności, by zająć się budyn-
kiem. – Właściciele są nie-
uchwytni. Trudno skontakto-
wać się z nimi telefonicznie, 
a na przeprowadzanych kon-
trolach nikt się nie stawił  
– wyjaśnia Dariusz Chmie-
lewski z PINB. – Staramy się 
wykorzystać wszystkie pra-
wem dostępne nam możliwo-
ści, by właściciel zajął się 
budynkiem – dodaje inspektor 
nadzoru budowlanego.

Z kolei jak wynika z ustaleń Stra-
ży Miejskiej, pustostan przy ul. Ka-
towickiej należy do małżeństwa, 
które mieszka w Kaliskiem. – Kolej-
ne wnioski o ukaranie ich zostały 
wysłane. My możemy jedynie apelo-
wać o zabezpieczenie budynku. Na 

tym nasza rola się kończy – zaznacza 
Parzonka. 

Co natomiast w sprawie zrobiła pro-
kuratura, do której zgłoszono sprawę? 
Niestety, ta odmówiła wszczęcia postę-
powania w sprawie Hermesa. 

Joanna Oreł

Dawny pawilon domu handlowego jest w opłakanym stanie.
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Poziomo: 1 – gat. palmy, 5 – poetka grec-
ka 8 – utwór wokalny, 9 – polskie włókno 
poliestrowe, 11 – wódz rzymski, 12 – wy-
stawa, 15 – dzięgława, roślina zielna, 17 – 
podwójna sieć rybacka, 20 – zubożały sa-
muraj, 21 – zielona papuga z Melanezji, 24 
– odm. pszenicy, 25 – odm. polimorfi czna 
dwutlenku tytanu, 38 – pojemnik z podgrze-
waną wodą, 29 – omyłka, błąd, 32 – larum, 
33 – płytka zatoka, 36 – mrzonka, urojenie, 
39 – śledź solony w beczce, 42 – nie zalesio-
ny obszar leśny, 43 – ciemiężca, 45 – drze-
wo iglaste, 46 – imię żeńskie, 47 – kłusak.

Pionowo: 1 – mit. gr. bogini mądrości, 2 
– litera alfabetu greckiego, 3 – rodzina wło-
skich lutników, 4 – wyspa koralowa, 5 – 
praktyka, próbny okres pracy, 6 – pieniądze, 
7 – faworyt, protegowany, 10 – ryba wód 
arktycznych, z rodz. łososiowatych, 13 – 
bibl.Brat mojżesza, 14 – krewny ze strony 
ojca, 16 – ischias, 17 – wiedza tajemna, 18 
– notatnik, 19 – mit. gr. król Salaminy, 21 – 
ptak drapieżny, 22 – imię męskie, 23 – prze-
nośna zasłona, 26 – przylądek na Antarkty-
dzie, 27 – dawna argentyńska miara objęto-
ści, 30 – urodzaj, żniwa, 31 – kanton 
w środk. Szwajcarii, 34 – elektroda dodat-
nia, 35 – kanna, 37 – surowy befsztyk, 38 – 
ryba z kolcem jadowym, 40 – gruba tkanina 
bawełniana, 41 – przylega do portu, 44 – 
szkic, pobieżny opis.

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE
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Krzysztof Wielgus
syn Oli i Dawida

ur. 16.09. (3100 g i 56 cm)

Filip Janko
syn Patrycji i Krzysztofa

ur. 16.09. (3400 g i 53 cm)

Franciszek Kałużny
syn Patrycji i Krzysztofa

ur. 14.09. (3350 g i 54 cm)

Lena Bier
córka Anny i Marcina

ur. 16.09. (3900 g i 54 cm)

Maja Alpińska
córka Małgorzaty i Pawła

ur. 15.09. (3535 g i 56 cm)

Adrian 
i Kamil 
Włosek
synowie 
Justyny 
i Tomasza
ur. 17.09. 
(2500 g 
i 56 cm, 
2500 g 
i 51 cm)

Artur Gabrowski
syn Joanny i Seweryna

ur. 14.09. (2050 g i 45 cm)

Zosia Warzecha
córka Izabeli i Marcina

ur. 16.09. (2800 g i 51 cm)

BARAN – W tym tygodniu partner bę-
dzie wyjątkowo chętny do współpracy 

i pomocy. Warto wykorzystać ten czas na po-
proszenie go o pomoc i wyznaczenie mu kilku 
męskich zadań.  

BYK – W związku zagości stabilizacja, 
a konfl ikty zostaną zażegnane. W tym 

tygodniu będzie dobry czas na celebrowanie 
związku w zaciszu domowego ogniska. W pra-
cy będziesz podejmować intuicyjne wybory. 

BLIŹNIĘTA – Staraj się nie rywalizo-
wać ze swoim partnerem. Warto czasa-

mi odpuścić, zwłaszcza podczas przygotowań 
do wspólnego wyjazdu na wakacje, tak aby at-
mosfera nie była zbyt napięta. Osiągniesz poro-
zumienie jeśli tylko wyjdziesz z inicjatywą.

RAK – Zapowiada się nerwowy, pełen 
sprzeczek i kłótni tydzień. Oboje nie 

skorzystacie na tej dysharmonii. Szczera roz-
mowa na pewno pomoże i wyjdzie Wam na do-
bre.

 LEW –  W tym tygodniu praca zejdzie 
na dalszy plan, a Ty odpoczniesz i sko-

rzystasz z należytego urlopu. Szykują się im-
prezy i miło spędzony wolny czas.

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

HOROSKOP PANNA – Twoje wysiłki w pracy 
w końcu zostaną docenione. Perfekcyj-

ne i pracowite Panny otrzymają pochwałę, 
a może nawet dodatkowy zastrzyk pieniędzy.

WAGA – W tym tygodniu otworzy się 
przed Tobą nowa droga. Ktoś zaintere-

suje się Twoją osobą. Nie przegap tego! W pra-
cy czekają Cię spore zmiany, które doprowadzą 
do odnowy. 

SKORPION – Czas na skorzystanie 
z wakacji oraz na odpoczynek od obo-

wiązków i pracy. Będziesz cieszyć się wolno-
ścią, wyśmienitym sampoczuciem oraz urokami 
natury.

STRZELEC – Uczucia w tym miesią-
cu bedą mocno zwiaząne z mężczyzną 

bystrym, inteligentnym, o ciętym języku i nieco 
zdystansowanym brunetem. W pracy wykażesz 
się.

KOZIOROŻEC – Czeka Cię pozy-
tywne zaskoczenie i miła niespodzian-

ka, którą albo zafunduje Ci Twój partner/part-
nerka, albo którą sprawisz sobie sama/sam – 
w prezencie za ciężką pracę.

WODNIK – W najbliższym czasie 
możesz odnieść wrażenie, że stoisz 

w miejscu, a na Twojej drodze pojawiły się 
przeszkody i ograniczenia, z których ciężko się 
jest wyplątać.

RYBY – Odczujesz wzajemne porozu-
mienie z partnerem i docenisz drugą 

połówkę. Wasza więź umocni się. W pracy bez 
zmian, będziesz mógł spokojnie wykonywać 
obowiązki.

Hasło krzyżówki nr 36 brzmiało: „Waka-
cje nad morzem”. Nagrodę otrzymuje Jan 
Ścigała. Po odbiór zapraszamy do redakcji. 
Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, 
który jest do realizacji w fi rmie handlowej 
„Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) 

z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spo-
śród tych, które nadeślą na adres redakcji 
(41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) 
hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. 
Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty 
zamieszczenia konkursu.

Jasiu Maśniak
syn Kamili i Witka

ur. 15.09. (3850 g i 53 cm)

Maksymilian Polczyk
syn Agnieszki i Łukasza

ur. 15.09. (3320 g i 54 cm)

Michalina 
i Julia Zając
córki 
Moniki 
i Tomasza
ur. 5.09. 
(2300 g 
i 44 cm, 
2100 g 
i 44 cm)

Kuba Bartosik
syn Asi i Krzysztofa

ur. 13.09. (2530 g i 51 cm)

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha

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

Inga Bogacz
córka Moniki i Kamila

ur. 15.09. (2600 g i 52 cm)
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C������ � R����� Ś�.!
Popraw kondycję swojej skóry oraz pomóż sobie w leczeniu chorób 

neurologicznych, dermatologicznych, kardiologicznych i innych! 
Wyślij SMS-a o treści: wiad.zabieg38 + imię i nazwisko na numer 

71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutt o). Na SMS-y 
czekamy od 23.09.2015 od godz. 10.00 do 27.09.2015 do godz. 13.00. 

Mamy do rozdania 5 darmowych voucherów.

Franciszek Matula
syn Adrianny i Remigiusza
ur. 17.09. (3955 g, 61 cm)
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Plan „B” nie istnieje, bo jej serce wybrało muzykę
Choć�edukację�muzyczną�rozpoczęła�dopiero�w�drugiej�klasie�gimnazjum,�dziś�szybko�pnie�się�po�szczeblach�kariery�muzycznej.�Joan-

nę�Reczyńską,�wychowankę�Zespołu�Szkół�Muzycznych�I�i�II�stopnia�w�Rudzie�Śląskiej,�niedawno�mogliśmy�zobaczyć,�a�przede�wszystkim�
usłyszeć�w�programie�„The�Voice�of�Poland”.

Joanna Reczyńska kocha występy na scenie.
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– Istnieje szereg programów mu-
zycznych. Ty jednak wybrałaś „The 
Voice of Poland”...

– Od dawna byłam nakłaniana przez 
moich przyjaciół do tego, bym wystar-
towała gdzieś w talent show. Ale za-
wsze miałam do tego bardzo sceptycz-
ne podejście. Trzeba nastawić się psy-
chicznie i mentalnie do wzięcia udzia-
łu w programie telewizyjnym. Trzeba 
być przygotowanym na to, że oprócz 
ciepłych słów, gratulacji, ogromnej si-
ły wsparcia różnych ludzi, zdarzają się 
także słowa krytyki, przykre docinki. 
Tego bałam się najbardziej. W zasa-
dzie decyzja ostateczna była podjęta 
nawet nieco spontanicznie, ponieważ 
dowiedziałam się o precastingach 
dzień przed, a następnego dnia kupi-
łam bilet na pociąg i pojechałam do 
Warszawy. Przyznam się, że nie je-
stem na bieżąco z mediami, nie oglą-
dam telewizji w domu. Ale program 
„The Voice of Poland” był mi oczywi-
ście znany z innych źródeł informacji. 
Dlaczego akurat ten program? Myślę, 
że ze wszystkich talent show jest naj-
bardziej profesjonalny. Ujmujący jest 
szczególnie pierwszy etap, czyli tzw. 
przesłuchania w ciemno, gdzie jury 
nie ocenia tego, jak się zachowujesz 
na scenie, jak wyglądasz. Zostaje im 
tylko głos, interpretacja, świadomość 
muzyczna uczestnika i uważam, że 
jest to bardzo fair.

– Jak wrażenia po zaprezentowa-
niu się przed jurorami? 

– Każdy z jurorów jest zupełnie in-
nym artystą, każdy wnosi do tego pro-
gramu coś nietuzinkowego, nowego. 

I każdy z nich jest dla mnie dużym, 
muzycznym autorytetem. Natomiast 
nie ukrywam, że marzyłam o tym, aby 
dostać się do drużyny Marysi Sadow-
skiej, gdyż pod względem repertuaru 
jest najbliższa mojemu sercu. Jednak 
odwróciły się dwa fotele – Andrzeja 
Piasecznego i Tomsona i Barona. Był 
to naprawdę trudny wybór, bo muzy-
ka, którą tworzą panowie, jest bardzo 
wartościowa. U Piaska ujmuje mnie 
liryczność i refleksja, natomiast 
u chłopaków fajne jest to, że tworzą 
muzykę na poziomie światowym, na 
kształt zachodnich zespołów. Dlatego 
pod względem strice muzycznym 
Afromental przemówiło do mnie bar-
dziej.

– Gatunek muzyczny, który jest 
Ci szczególnie bliski to jazz i poezja 
śpiewana. Nie obawiasz się tego, że 
udział w programie będzie wymagał 
od Ciebie sprawdzenia się w innych 
gatunkach?

– Myślę, że każdy uczestnik ma 
świadomość tego, na co się pisze i ja-
kie są warunki programu. Musimy być 
elastyczni, jeśli chodzi o repertuar, to 
jest forma sprawdzenia uczestnika, 
czy szybko umie się dostosować i po-
kazać w różnych gatunkach muzycz-
nych. Szczerze powiedziawszy, jestem 
osłuchana bardziej w muzyce z okresu 
lat 60.-90. więc nie znam się na mu-
zycznych nowinkach, które są pusz-
czane w radio, a właśnie takie utwory 
są preferowane we wszystkich progra-
mach typu talent show, a szkoda.

– Kiedy zrozumiałaś, że śpiew 
i muzyka to Twoja życiowa droga? 

– Sama zawsze podejmowałam de-
cyzje, jeśli chodzi o sprawy związane 
z muzyką. W drugiej klasie gimna-
zjum zaczęłam naukę w szkole mu-
zycznej w Rudzie Śląskiej. Może się 
wydawać, że to trochę późno, jak na 
podjęcie nauki gry na instrumencie, 
kształcenia słuchu, ale ja tę decyzję 
podjęłam sama, bez żadnej ingerencji. 
Trochę długo z tym zwlekałam, ale 

opłacało się. Był to strzał w dziesiątkę, 
dlatego od tamtego czasu moje życie 
kręci się wokół muzyki. Postawiłam 
wszystko na jedną kartę. Nie mam 
żadnego planu B. Niektórzy mogą 
twierdzić, że jest to trochę nieodpo-
wiedzialna postawa, ale ja gdzieś tam 
w środku serca czuję, że to jest droga 
dla mnie.

 Joanna Oreł
REKLAMA

Wielki finał
„UNIKALNI�2015”

To już dzisiaj! Podczas wieczornej 
gali w Miejskim Centrum Kultury ogło-
szone zostaną wyniki plebiscytu „Uni-
kalni 2015”. Czas uhonorować i wyróż-
nić tych, którzy poprzez swoją codzien-
ną pracę, talent, pasję, czy zaangażowa-
nie oraz otwarte serca, przywracają 
wiarę w drugiego człowieka oraz w to, 
że wytrwałość w realizacji obranego ce-
lu może zdziałać cuda. 

3439 głosów oddanych łącznie na na-
szych kandydatów w ramach głosowa-
nia na portalu społecznościowym Face-
book,  3235 klików pozostawionych na 
stronie internetowej „Wiadomości Rudz-
kich” i 3027 SMS-ów na poszczegól-
nych faworytów. Tak w skrócie można 
podsumować plebiscyt „Unikalni 2015”, 
który po raz pierwszy organizowany jest 
przez naszą gazetę.

 – Często tych, którzy czynią najwięcej 
dla drugiego człowieka lub którzy bez 
błysku fleszy po prostu robią swoje, nie 
widać. Dlatego chcieliśmy przybliżyć 
rudzianom osoby, które bez dwóch zdań 
zasługują na tytuł „Unikalni 2015” – 
podkreśla Anna Piątek-Niewęgłowska, 
prezes spółki Śląskie Media. 

W plebiscycie „Unikalni 2015” 
uczestniczyło ogółem 15 kandydatów 
w pięciu kategoriach (po trzech nomino-
wanych w każdej): „Kreatywni”, „Nasza 
przyszłość”, „W grupie siła”, „Z pasją” 
oraz „Otwarte serca”. Głosowanie trwa-
ło od 2 do 21 września. To jaki jest Wasz 
wybór zwycięzców, ogłosimy już dzisiaj 
o godz. 18 podczas gali w Miejskim 
Centrum Kultury (relacja ukaże się na 
portalu www.wiadomoscirudzkie.pl oraz 
w kolejnym wydaniu tej gazety). Jednak 
oprócz zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach, wręczymy także nagrody 
specjalne.  

                                     Joanna Oreł

ROZRYWKA

Do kina Patria po wakacyjnej prze-
rwie powraca cykl imprez „Kino dla ko-
biet”. Wszystkie chętne panie znów bę-
dą miały okazję, by na chwilę oddać się 
przyjemnościom. Organizatorki zapra-
szają na spotkanie, podczas którego za-
planowano zabiegi upiększające, degu-
stację przekąsek oraz testy kosmetyków. 
Uczestniczki spotkania będą mogły tak-
że wziąć udział w konkursach z nagro-
dami. Na wszystkie panie, młodsze 
i starsze, które pojawią się w Patrii 25 
września (piątek) o godzinie 17, czekać 
będą upominki. W „Kinie dla kobiet” 
nie zabraknie oczywiście wybranego 
specjalnie na tę okazję filmu. O godzinie 
19 rozpocznie się projekcja ciepłego, 
pełnego miłosnych wątków filmu 
„Randka z królową”. AW

Kino 
dla kobiet



www.wiadomoscirudzkie.pl� Z�ŻYCIA�MIASTA�|�23.09.20158

Utracone dziedzictwo
W ostatni weekend w ramach obchodów Europej-

skich Dni Dziedzictwa w naszym mieście odbył się 
spacer historyczny po Wirku oraz zwiedzanie ciężkie-
go schronu bojowego nr 75 w Kochłowicach. Oba wy-
darzenia zostały przygotowane i poprowadzone przez 
Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca.

Spacer historyczny zorganizowano pod hasłem 
„Utracone dziedzictwo mieszczańskiego i przemysło-
wego Wirku”. Historyk Marcin Jarząbek odkrył przed 
uczestnikami mijane często bez zainteresowania pereł-
ki architektury – osiedla patronackie czy kamienice 
mieszczańskie oraz opowiedział o nieistniejącej już sy-
nagodze. Uczestnicy spaceru odkryli na nowo miejsca, 
które dawno odeszły w niebyt. W schronie natomiast 
zwiedzający mogli zobaczyć oryginalne pancerne 
drzwi oraz pamiątki z okresu II wojny światowej.

Kolejna impreza zorganizowana z okazji obchodów 
Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się 25 wrze-
śnia w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty 

w Nowym Bytomiu.Wtedy też Dariusz Goiński i Prze-
mysław Noparlik ze Stowarzyszenia Genius Loci wy-
głoszą prelekcję historyczną „Zapomniane dziedzic-
two. Średniowieczny gródek w Kochłowicach.”  KB

W spacerze uczestniczyło ponad 40 osób.

HALEMBA

Biesiada śląska

Za nami kolejna biesiada śląska zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Prawo Rodzina Obywatel oraz 
posła Grzegorza Tobiszowskiego. Tym razem sympaty-

cy stowarzyszenia oraz miłośnicy śląskiej muzyki spo-
tkali się na boisku Grunwaldu w Rudzie Śląskiej-Ha-
lembie. Podobnie jak podczas ostatnich biesiad pu-
bliczność dopisała i świetnie się bawiła, przy muzyce 
śląskich wykonawców. Na scenie zaprezentowali się 
wykonawcy z Rudy Śląskiej – duet Karolina i Adam 
Krawczyk oraz zespół Emi Band. Wśród zaproszonych 
gości pojawił się zespół Metrum, który zaśpiewał swo-
je największe przeboje. Na miłośników innego rodzaju 
muzyki czekała spora dawka operowych hitów w wy-
konaniu Beaty Mańkowskiej. Tradycją podczas organi-
zowanych przez Stowarzyszenie od 10 lat śląskich bie-
siadach jest  losowanie nagród. Wszyscy zgromadzeni 
mieli więc szansę na wygranie roweru. Przed nami 
jeszcze jedno spotkanie z cyklu biesiad śląskich. 3 paź-
dziernika tegoroczne spotkania stowarzyszenia w dziel-
nicach zostaną podsumowane na „Biesiadzie Biesiad”, 
na którą przygotowano bardzo bogaty program arty-
styczny oraz zaplecze gastronomiczne.  AW

Publiczność przywitał duet Karolina i Adam Krawczyk.

WIREK

Kolorowo i bezpiecznie
W sobotę (19.09.) w ramach akcji „Dobry Pomysł – 

wolontariat DB Schenker Rail Polska” wolontariusze 
upiększyli plac zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych 
nr 3 im. św. Łukasza w Wirku. Wolontariusze, nauczy-
ciele i rodzice uczniów pomalowali część budynku 
przedszkola oraz plac zabaw ozdabiając je kolorowy-
mi, bajkowymi rysunkami oraz postawili ogrodzenie, 
by dzieci były bezpieczniejsze.

– Przyszło do nas wiele osób nie tylko związanych 
z naszą szkołą, ale również wolontariuszy z firmy DB 
Schenker. Pracownicy szkoły i rodzice malują ławki 
i ogrodzenie, a dzieciaki zajmują się malowaniem 
kwiatków i różnych wzorów na zewnętrznych ścianach 
szkoły, tak żeby ocieplić i upiększyć to miejsce – mówił 
Wiesław Jagielski dyrektor placówki. – Dzięki pomocy 
firmy DB Schenker mogliśmy ogrodzić ten teren i za-
dbać o to, żeby był bardziej przyjazny i miły dla dzieci, 
które spędzają tu większą część dnia – dodał. Projekt 
przygotowany został pod hasłem „Chodź pomaluj mój 

NOWY�BYTOM

Ogrody zalśniły

Maluchy mogły sprawdzić się w roli ogrodnika.

Stowarzyszenie Pro Ethica od ubiegłego roku reali-
zuje projekt „Niechaj zalśni Bykowina w barwie Ma-
lin”. Zalśniła jednak nie tylko Bykowina, ale również 
Nowy Bytom. W minioną środę (16.09.) obsadzona zo-
stała rabatka w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury. 

– Zakładamy ogrody społeczne – rabatki przy pla-
cach zabaw i w miejscach publicznych, sadzimy kwiaty 
donicowe do naszych przedszkoli, szkół, bibliotek, 
urzędów. Wspieramy też wspólnoty sąsiadów chcących 
zadbać o otoczenie swoich bloków, udzielając im porad 
ogrodniczych i użyczając narzędzia oraz rośliny – mó-
wi o projekcie Anna Nawrot, prezes stowarzyszenia 
Pro Ethica. – Wiosną założyliśmy cztery ogrody spo-
łeczne, jesienią powstaną kolejne trzy, rozdaliśmy 
w miejsca publiczne ponad 50 donic. Cieszymy się też 
darami naszych ogrodów organizując zajęcia kulinar-
ne, florystyczne, czy ogrodowe plenery malarskie – wy-
licza.

Tym razem nowa rabatka powstała w ogrodzie  
MCK-u. Sto cebulek tulipanowych oraz 20 krzewów 
ozdobnych zostało posadzonych przy pomocy przed-
stawicieli stowarzyszenia Pro Ethica przez dzieci 
z Miejskiego Przedszkola nr 17, Ośrodka Adaptacyjne-
go w Bykowinie oraz młodzieży z Krasnojarska, która 
gościła w Rudzie Śląskiej.   JO

NOWY�BYTOM

Poznaj sąsiada, 
poznaj siebie

W piątek (18.09.) odbył się koncert podsumowujący 
tegoroczną edycję wymiany polsko- rosyjskiej „Poznaj 
sąsiada, poznaj siebie” organizowanej przez Stowarzy-
szenie Genius Loci – Duch Miejsca. Podczas koncertu 
wystąpił kultowy śląski zespół bluesowy – Gang Olse-
na. Uczestnicy wymiany oraz fani zespołu wspólnie 
bawili się w MCK-u w Nowym Bytomiu. 

Wymiana organizowana była w tym roku po raz 
czwarty. Podczas tej edycji młodzi ludzie z Polski i Ro-
sji poznawali muzykę rockową obu państw. Po lipco-
wej wizycie polskiej młodzieży na Syberii, tym razem 
młodzi ludzie z Krasnojarska odwiedzili Polskę. Przy-
jaciele wspólnie zwiedzili Gdańsk, Warszawę oraz 
Kraków. – Młodzież odwiedzała miejsca związane 
przede wszystkim z historią muzyki. Mieli także okazję 
spotkać się m.in. z Krzysztofem Skibą. W Rudzie Ślą-
skiej odbyły się zajęcia z zakresu muzyki nowoczesnej, 
których finałem był właśnie koncert – mówi Siergiej 
Lapshin, koordynator projektu. – Myślę, że najlepszym 
wynikiem tych wymian jest obraz sąsiada, który nie jest 
przekłamany przez media. Bezpośrednie spotkania po-
kazują, jak wiele mamy wspólnego. Poprzez poznanie 
naszych sąsiadów, rówieśników, lepiej poznajemy także 
siebie i kraj, z którego pochodzimy. KB

HALEMBA

Oddali krew  
w szczytnym celu

W sobotę (19.09.) rudzianie oddali krew w ramach 
VIII edycji akcji „Zbieramy Krew dla Polski” organi-
zowanej wspólnie przez Polski Czerwony Krzyż oraz 
sieć supermarketów Intermarché i Bricomarché. W tym 
roku oprócz samego oddania krwi uczestnicy mieli 
okazję wypróbować alko- i narkogogle, sprawdzić 
swoją wydolność płuc czy nauczyć się udzielania 
pierwszej pomocy na specjalnych fantomach.

Akcja odbyła się w Halembie przy supermarkecie 
Intermarché, gdzie chętni mogli oddawać krew od go-
dziny 10.00 do 14.00. – W okresie letnim jest bardzo 
duże zapotrzebowanie na krew – mówił Stefan Czerny 
z PCK. – Każda ilość i każda grupa jest w tej chwili na 
wagę złota – dodał. Dodatkowo podczas akcji dużym 
powodzeniem cieszyło się stoisko Powiatowej Inspek-
cji Sanitarnej, gdzie uczestnicy akcji sprawdzali swoją 
równowagę wykonując slalom w alkogoglach.

Na miejscu była również okazja, by powtórzyć lub 
nauczyć się udzielania pierwszej pomocy na specjal-
nych fantomach. – Uczymy jak udzielać pierwszej po-
mocy. Tę umiejętność powinien posiadać każdy z nas 
–podkreślał Stefan Czerny. – Często od tego, czy ktoś 
potrafi poprawnie udzielić pierwszej pomocy, zależy 
życie drugiej osoby – zaznaczył. KB

NOWY�BYTOM

Sentymentalny 
powrót

Mateusz spotkał się m.in. z dawnymi nauczycielami.

Dla młodzieży z Nowego Bytomia to było niezwy-
kłe spotkanie. Mogli posłuchać i porozmawiać ze star-
szym kolegą, który dzięki ciężkiej pracy i wielkiej pasji 
osiągnął równie ogromny sukces. Dla niego samego 
natomiast był to sentymentalny powrót do czasów 
szkolnych. Mateusz Sobecko, zwycięzca VII edycji 
„You Can Dance” odwiedził Gimnazjum nr 11. Przy 
okazji pasowania uczniów tej szkoły na gimnazjali-
stów, nasz tancerz otrzymał tytuł honorowego absol-
wenta.

– Każdego roku staramy się spośród uczniów, którzy 
opuścili naszą szkołę, wybrać kogoś szczególnego. Jed-
nak nie tylko ze względu na osiągnięte sukcesy, ale 
przede wszystkim ludzi stąd, ściśle związanych z Rudą 
Śląską, a nikt tego lepiej nie okazuje przed milionami 
widzów, jak Mateusz – podkreśla Damian Pajonk, dy-
rektor Gimnazjum nr 11.

Mateusz Sobecko z radością witał się z dawnymi na-
uczycielami. – To jest moje pierwsze wejście do tej 
szkoły od lat – przyznaje Mateusz. – Chciałem też po-
dziękować za możliwość porozmawiania z uczniami, bo 
mogę podzielić się z nimi doświadczeniami i doradzić 
im, co mają zrobić, by wybrać swoją drogę i wytrwale 
nią podążać. To jest ich czas. JO

RUDA�ŚLĄSKA
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Wolontariusze ożywili mury przedszkola.
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świat...” czyli kolorowo i bezpiecznie. – Postanowili-
śmy dostosować przedszkolny plac zabaw do potrzeb 
ich podopiecznych – tłumaczył Wojciech Marski, jeden 
z inicjatorów akcji. – Ogrodziliśmy teren placu zabaw, 
aby dzieci bezpiecznie mogły biegać i bawić się oraz 
dodaliśmy trochę kolorów, by wyzwalać pozytywną 
energię i uśmiech na twarzach dzieci – dodał. KB



9www.wiadomoscirudzkie.pl - WOKÓŁ NAS | 23.09.2015

Z���� G��� – 18.09.2015

Helena i Alojzy Labusowie.

REKLAMA

Julian Ziejka 
z prezydent Grażyną  Dziedzic.

Krystyna Krynicka 
z prezydent Grażyną Dziedzic.

Małgorzta i Klaudiusz Ptokowie.

Renata i Hubert Bębenowie.

Urszula i Rudolf Michalscy.

Gabriela i Alojzy Blachetowie.

Janina i Wiesław Milewscy.

Krystyna i Tadeusz Wiśniowscy.

Łucja i Piotr Gerhardowie.

Maria i Henryk Dudkowie.

Rita i Jan Maciejewscy.

Barbara i Gerard Frei.

Jadwiga i Franciszek Skudlikowie.

Krystyna i Gerard Kusiowe.

Litwina i Joachim Klampkowie.

Maria i Adrian Gutowie.

Renata i Ryszard Klasikowie.



www.wiadomoscirudzkie.pl  WOKÓŁ NAS |23.09.201510



11www.wiadomoscirudzkie.pl  WOKÓŁ NAS | 23.09.2015

Muzyka jest treścią naszego życia

– Przed powstaniem Duetu Karo śpiewali-
ście tylko covery i piosenki biesiadne. Co 
sprawiło, że poszliście inną drogą?

– Zawsze marzyło się nam wydanie płyty. 
Rozstaliśmy się z zespołem i  postanowiliśmy  
spełnić marzenia i jak się okazuje marzenia się 
spełniają, bowiem na naszym koncie są już trzy 
płyty autorskie. Obecnie pracujemy nad naszą 
czwartą płytą. Mamy kilkadziesiąt teledysków, 
wkrótce będzie też miała miejsce premiera na-
szego nowego teledysku do utworu „Miłość to 
cudowny sen”.

– Czy skład zespołu zawsze wyglądał tak 
samo? Co się zmieniało i jak rozwijał się 
wasz duet przez te 15 lat? 

– Przez osiem lat występowaliśmy tylko w du-
ecie, postanowiliśmy jednak wzbogacić pro-
gram i zespół powiększył się o tancerki. W ze-
spole pojawiły się Ania i Kamila. Obie w tym 
czasie studiowały i zdarzało się, że ich zajęcia 
kolidowały z naszymi koncertami. Wtedy zde-
cydowaliśmy przyjąć kolejną. Dziś Aneta, bo 
tak ma na imię trzecia tancerka, jest w zespole 
na stałe. W naszym zespole koncentrujemy się 
na partnerstwie – nie ma osób ważniejszych. 
Wzajemnie się inspirujemy, dokładając wszel-

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Duet Karo istnieje na scenie muzycznej już od 15 lat. Przygoda  z muzyką Eli 
i Stefana Witkowskich zaczęła się jednak znacznie wcześniej, gdyż Duet Karo 
to kontynuacja wspólnego muzykowania w różnych formacjach muzycznych, 
występujących zarówno w Polsce jak i za granicą.
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kich starań, by to co robimy spełniało oczeki-
wania naszych fanów.

– Jakie były najważniejsze wydarzenia 
w Waszym muzycznym życiu? Co zapadło 
Wam najbardziej w pamięć?

– Za nami 15 lat pełnych wrażeń i radosnych 
doznań. Przeżyliśmy cudowne, niezapomniane 
chwile z naszymi fanami. Niejednokrotnie od-
bieraliśmy nagrody, dyplomy, wyróżnienia i to 
jest powód do wielkiej radości i satysfakcji. Za 
to pięknie dziękujemy naszym kochanym fa-
nom, ponieważ najcenniejsze nagrody, jakie 
można zdobyć, to te przyznawane głosami słu-
chaczy. 

– 15-lecie to czas podsumowań, ale z pew-
nością też czas na to, żeby zastanowić się nad 
przyszłością… 

– Nie planujemy przyszłości. Do życia pod-
chodzimy bardziej spontanicznie. Na pewno 
będziemy tworzyć nowe piosenki i na pewno 
nadal będziemy koncertować, bo każde spotka-
nie z publicznością przynosi nam wiele emocji. 
Muzyka jest treścią naszego życia, a nasi ko-
chani fani są dla nas pozytywną energią i to się 
nigdy nie zmieni. 

Arkadiusz Wieczorek

Wygraj płytę DVD Duetu Karo
15 lat na scenie!

Wyślij SMS-a o treści: wiad.plyta38 + imię i nazwisko na 
numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł 
brutt o). Na SMS-y czekamy 23.09.2015 od godz. 10.00

do 28.09.2015 do godz. 12.00.

SKLEP INTERNETOWY I SPRZEDAŻ PŁYT 
W SIEDZIBIE WIADOMOŚCI RUDZKICH

TYLKO U NAS KUPISZ 
PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI

Kolejna pozycja z internetowego sklepu „Wiadomości Rudzkich” jaką 
chcemy Państwu zaprezentować to debiutancka, a zarazem solowa pły-
ta Teresy Walerjańskiej „Dusza Cyganki”. Artystka wcześniej występo-
wała przez wiele lat z zespołem Kamraty. Na solowej płycie znajduje 
się  12 fantastycznych piosenek, które porywają do tańca. Autorskie 
utwory cieszą się uznaniem publiczności w całym regionie. Płytę warto 
mieć w swojej kolekcji. Płyta dostępna w redakcji „Wiadomości Rudz-
kich” oraz na www.wiadomoscirudzkie.pl/sklep

Już dostępne pod adresem: 
www.wiadomoscirudzkie.pl

Kolejna pozycja z internetowego sklepu „Wiadomości Rudzkich” jaką 
chcemy Państwu zaprezentować to debiutancka, a zarazem solowa pły-
ta Teresy Walerjańskiej „Dusza Cyganki”. Artystka wcześniej występo-

Kolejna pozycja z internetowego sklepu „Wiadomości Rudzkich” jaką 
chcemy Państwu zaprezentować to debiutancka, a zarazem solowa pły-
ta Teresy Walerjańskiej „Dusza Cyganki”. Artystka wcześniej występo-

Kolejna pozycja z internetowego sklepu „Wiadomości Rudzkich” jaką 

PŁYTA TYGODNIA

DUSZA CYGANKI
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POEZYJO PO ŚLONSKU
KULTOWY TOMIK MODRE AJNFARTY 
SPOTKANIE AUTORSKIE Z KRYSTIANEM GAŁUSZKĄ

25 września 2015 r. 
godz. 17.00 

Parafi a Ewangelicka 
w Wirku,
ul. Kubiny 

(salka parafi alna)

WSTĘP WOLNY
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– Musimy chronić tak wartościowe za-
bytki. Cieszę się ze zgody radnych na 
kupno „Florianki” i mam nadzieję, że 
uda się zdobyć ich przychylność również 
dla przejęcia sąsiedniego budynku, który 
trzeba jak najszybciej uratować przed 
postępującą degradacją – mówi prezy-
dent Grażyna Dziedzic.

Willa „Florianka” wpisana jest do reje-
stru zabytków. – Wybudowana w 1905 
roku pełniła niegdyś funkcję mieszkania 
dyrektora huty. Budynek w stylu secesji 
zwraca uwagę elewacją wykonaną z uży-
ciem cegły glazurowanej w kolorze ciem-
nobrązowym, białym, niebieskim i żółtym 
– mówi dr Łukasz Urbańczyk, miejski 
konserwator zabytków. Władze miasta 
chcą, by we „Floriance” była nowa sie-
dziba Miejskiej Biblioteki Publicznej.
– Zaadaptowanie budynku na potrzeby 
Miejskiej Biblioteki Publicznej pozwoliło-
by obiektowi nie tylko zachować jego 
szczególny charakter, ale również byłoby 
szansą na stworzenie atrakcyjnej prze-
strzeni miejskiej. Oprócz funkcji podsta-
wowych realizowalibyśmy również dzia-
łania animacyjne, a nowością byłby ogród 
biblioteczny, pełniący funkcję plenerowej 
biblioteki – podkreśla Krystian Gałuszka, 

dyrektor MBP. – Trzeba też pamiętać, że 
nasza obecna siedziba dotknięta jest skut-
kami szkód górniczych, przez co nie moż-
na m.in. wymienić tam okien czy instalacji 
ogrzewania – dodaje.

Na sąsiedniej działce również znajdu-
je się budynek z początków XX wieku, 
objęty strefą ochrony konserwatorskiej. 
– Mieszkańcy przez lata wielokrotnie 
prosili, abyśmy zapobiegli postępującej 
degradacji tego budynku. W sytuacji, 
gdy nie jest on własnością miasta, nasze 
możliwości działania są jednak bardzo 
ograniczone – mówi prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Jeżeli uda się nam przeko-
nać radnych do jego zakupu, to chcieli-
byśmy urządzić w nim pałac ślubów i za-
pewnić godną oprawę zawieranym tam 
związkom małżeńskim – dodaje.

Po przejęciu obu budynków przez 
miasto i ich adaptacji na potrzeby samo-
rządu przy ul. Niedurnego powstałby 
ciąg usług publicznych, złożony z sąsia-
dujących ze sobą: Miejskiego Centrum 
Kultury, biblioteki i pałacu ślubów. 
W pobliżu zlokalizowane są również bu-
dynki Urzędu Miasta.

– Doprowadzilibyśmy dzięki temu do 
powiększenia terenów przeznaczonych 

pod usługi administracyjnej obsługi 
mieszkańców – mówi Michał Pieroń-
czyk, zastępca prezydenta miasta ds. go-
spodarki nieruchomościami. – Po za-
adaptowaniu budynków wzmocni się 
funkcja administracyjna Nowego Byto-
mia, czyli centralnej dzielnicy miasta, co 
jest spójne ze Strategią Rozwoju Miasta 
do roku 2030 oraz Lokalnym Progra-
mem Rewitalizacji  – podkreśla. Zgodnie 
z tymi dokumentami, dzielnice Nowy 
Bytom i Wirek mają być bipolarnym 
centrum miasta, pierwsza z funkcją ad-
ministracyjną, druga – handlowo-usłu-
gową.

– Sprzedaż willi „Florianka” na rzecz 
miasta została już uzgodniona z Hutą 
Pokój S.A. Podjęta uchwała Rady Mia-
sta to pierwszy krok na drodze do reali-
zacji transakcji. Kolejne to uzyskanie 
opinii Komisji Infrastruktury i Rozwoju 
Miasta Rady Miasta ze względu na kwo-
tę przekraczającą  1 mln zł, a następnie 
wydanie przez prezydenta odpowiednie-
go zarządzenia – tłumaczy Iwona Fran-
kowicz-Frank, naczelnik Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami UM.

Podczas ostatniej sesji radni zabez-
pieczyli w budżecie miasta 2,5 mln zł na 

nabycie prawa użytkowania wieczyste-
go nieruchomości przy ul. Niedurnego 
73 wraz z własnością willi „Florianka”. 
W przypadku nieruchomości przy 
ul. Niedurnego 75 Huta Pokój dysponu-
je 78% udziałów. Na ich nabycie po-
trzebne byłoby 500 tys. zł, władze mia-
sta starałyby się jednak również o prze-

Miasto kupi zabytkową willę „Florianka”, wystawioną na sprzedaż przez Hutę Pokój. Rada Miasta na wniosek prezydent 
Grażyny Dziedzic podjęła uchwałę intencyjną w tej sprawie i zabezpieczyła w budżecie środki na ten cel. Prezydent miasta 
chce przejąć od Huty Pokój również sąsiedni zabytkowy budynek.

Miasto przejmie zabytkową willę

jęcie pozostałej części od właściciela 
prywatnego. W drugim budynku ma 
znaleźć siedzibę Urząd Stanu Cywilne-
go wraz z reprezentacyjną salą ślubów. 
Władze miasta nie wykluczają dyskusji 
na temat innego przeznaczenia „Florian-
ki” oraz sąsiedniego budynku.

 WG

Po dwóch latach od ostatniej podwyżki rudzcy radni zatwierdzili nowe stawki podatku od nieruchomości. Od nowego roku rudzianie zapłacą średnio 
o 2 proc. więcej. – Podwyżka ma charakter symboliczny. Mieszkańcy zapłacą za 1 m² kilka groszy więcej niż obecnie. W dalszym ciągu będzie to mniej niż 
w większości sąsiednich miast – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Nowe stawki podatku od nieruchomości
Po zmianie stawka podatku od nie-

ruchomości za 1m² powierzchni 
użytkowej budynków mieszkalnych 
wynosić będzie 0,68 zł. To trzy gro-
sze więcej niż dotychczas. O dwa 
grosze wzrośnie stawka podatku za 
1m² powierzchni gruntów związa-
nych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. W ten sposób od no-
wego roku rudzcy podatnicy zapłacą 

0,82 zł, a nie jak dotychczas 0,80 zł. 
– Obecnie stawki podatku od nieru-
chomości w Rudzie Śląskiej należą 
do jednych z niższych w aglomeracji. 
Przykładowo za 1 m² gruntu pod pro-
wadzenie działalności gospodarczej 
w Zabrzu czy Świętochłowicach za-
płacić trzeba 0,88 zł, natomiast 
w Chorzowie 0,89 zł – wylicza skarb-
nik Ewa Guziel.

Co ważne, w przyszłym roku nie 
wzrośnie stawka podatku za 1 m² od 
budynków związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej oraz 
budynków mieszkalnych lub ich czę-
ści zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej. Ta pozostanie na 
dotychczasowym poziomie, czyli 
21,34 zł. Ponadto utrzymane zostaną 
obniżone stawki podatku dla budyn-
ków, w których przedsiębiorcy utwo-

Władze miasta chcą, by we „Floriance” 
była nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej.

rzą nowe miejsca pracy. W ten spo-
sób stawka podatku od budynku, w któ-
rym utworzonych zostanie od 1 do 5 
etatów, wynosić będzie 16 zł, dla 6 
– 20 etatów – 12 zł, natomiast w przy-
padku utworzenia więcej niż 20 eta-
tów stawka wynosić będzie 10 zł. 
– Chcemy zachęcić inwestorów do 
tego, by w naszym mieście lokowali 
swój biznes. Do tej pory z takiego 
rozwiązania skorzystało już wielu 
z nich. Finanse miasta na tym nie 
straciły, bo w Rudzie Śląskiej powsta-
ły w ten sposób nowe miejsca pracy 
– podkreśla wiceprezydent Krzysztof 
Mejer.

Przypomnijmy, że każdego roku 
minister fi nansów określa maksymal-
ne stawki podatków i opłat lokalnych, 
które obowiązywać będą w kolejnym 
roku. Z uwagi na to, że ceny towarów 
i usług konsumpcyjnych w pierw-
szym półroczu 2015 r. w stosunku do 
pierwszego półrocza 2014 r. były niż-
sze o 1,2 proc., maksymalne stawki 

podatków na przyszły rok również są 
niższe. Przykładowo dla gruntów 
związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej maksymalna 
stawka wynosi 0,89 zł, natomiast dla 
powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych wynosi 0,75 zł. – Jak 
widać nasze stawki są nadal dużo 
niższe od tych dopuszczonych przez 
ministra fi nansów – przypomina pre-
zydent Grażyna Dziedzic.

Podatek od nieruchomości jest jed-
nym z głównych źródeł dochodów 
własnych gminy. W ubiegłym roku 
do budżetu miasta z tego tytułu wpły-
nęło ponad 59,2 mln zł.

Podatek od nieruchomości od osób 
fi zycznych każdego roku płatny jest 
w czterech ratach – do dnia 15 marca, 
15 maja, 15 września i 15 listopada 
roku podatkowego, natomiast dla po-
zostałych podmiotów do 15. dnia 
każdego miesiąca, a za styczeń do 31 
stycznia.

 TK
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Procedura dialogu konkurencyjne-
go, związana z ustawą o partnerstwie 
publiczno-prywatnym, pozwoli opra-
cować szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia, na podstawie którego 
potencjalni wykonawcy będą mogli 
składać swoje oferty. – Jest to jeden 
z trybów przewidzianych przez prawo 
zamówień publicznych, na który wska-
zuje ustawa o PPP – mówi Grzegorz 
Soluch, naczelnik Wydziału Zamó-
wień Publicznych UM. – Charaktery-
zuje się możliwością prowadzenia 
rozmów z wykonawcami uczestniczą-
cymi w postępowaniu. Dlatego 
w praktyce korzysta się z tego trybu ze 
względu  na szczególnie złożony cha-
rakter zamówienia, gdy istnieje po-
trzeba doprecyzowania jego przed-
miotu lub uwarunkowań prawnych 
czy finansowych – tłumaczy.

– Dzięki wyprowadzeniu finansów 
„na prostą” staliśmy się poważnym 
partnerem dla sektora prywatnego, 
wraz z którym planujemy wybudowa-
nie mieszkań – podkreśla prezydent 
Rudy Śląskiej, Grażyna Dziedzic.  
– Przy wyborze formuły partnerstwa 
publiczno-prywatnego kierowaliśmy 

się przede wszystkim rachunkiem eko-
nomicznym. W zasadzie na takim roz-
wiązaniu skorzystają wszyscy – i gmi-
na, i firma, z którą podpiszemy umo-
wę, a przede wszystkim mieszkańcy 
miasta – dodaje.

Przypomnijmy, że miasto w ramach 
PPP nie będzie musiało zaciągać 
kosztownych kredytów bankowych 
na realizację inwestycji, gdyż będzie 
ona sfinansowana ze środków partne-
ra prywatnego. Z kolei partner pry-
watny realizując przedsięwzięcie bę-
dzie miał zagwarantowane przez mia-
sto rozłożone na lata spłaty (opłata za 
dostępność) i nie będzie obciążony 
ryzykiem zasiedlenia wybudowanych 
mieszkań. Pozwoli mu to na przykład 
na bezpieczną spłatę zaciągniętego 
kredytu bankowego oraz stabilne 
osiąganie dochodów przez czas obo-
wiązywania umowy. – Firmie będzie-
my płacić jednak tylko przez jakiś 
czas, bo po zakończeniu umowy bu-
dynki przejdą na własność miasta  
– podkreśla Grażyna Dziedzic.

Miasto planuje budowę ok. 100 
mieszkań o powierzchni 50 m2, skła-
dających się w większości z dwóch 

pokoi z kuchnią lub aneksem wraz 
z niezbędną infrastrukturą, drogami 
dojazdowymi, miejscami postojowy-
mi i chodnikami. W wybranych lokali-
zacjach możliwe jest wykorzystanie 
powierzchni na działalność handlowo-
usługową. Planowane miejsca budowy 
mieszkań to dzielnice Ruda (ul. Ban-
kowa – 3327 m2), Godula (ul. Szyb 
Zofii, 5951 m2) oraz Wirek (ul. Dą-
browskiego, 887 m2 i 2040 m2).  
– Działki są własnością miasta i będą 
stanowić nasz wkład w realizację 
przedsięwzięcia. Partner prywatny 
będzie otrzymywał środki z wynajmu 
powierzchni na cele komercyjne oraz 
opłatę od miasta za dostępność – mó-
wi Anna Stemplewska, naczelnik 
Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu 
Miasta. Możliwe jest również wska-
zanie przez miasto innych lokaliza-
cji.

– Zadaniem partnera prywatnego 
będzie zaprojektowanie, budowa, fi-
nansowanie oraz zarządzanie i eks-
ploatacja mieszkań – mówi Michał 
Pierończyk, zastępca prezydenta mia-
sta ds. gospodarki nieruchomościami. 
– Realizacja tego przedsięwzięcia wy-

nika z Projektu optymalizacji użytko-
wania budynków miasta do 2030 ro-
ku oraz Strategii rozwoju miasta do 
2030 roku – dodaje.

Czas trwania umowy partnerstwa 
publiczno-prywatnego ma wynieść 
od 15 do 25 lat, w tym budowa do 
dwóch lat, pozostały okres to zarzą-
dzanie i eksploatacja mieszkań. 
W czasie obowiązywania umowy 
partner prywatny będzie utrzymywał 
budynki w dobrym stanie technicz-
nym i finansował ewentualne remon-
ty, a po jej zakończeniu przekaże 
mieszkania miastu. W zasobie miasta 
znajduje się obecnie ponad 7,3 tys. 
lokali mieszkalnych.

Wcześniej miasto przeprowadziło 
w tej sprawie dialog techniczny – 
konsultacje z potencjalnymi inwesto-
rami – deweloperami, spółdzielniami 
mieszkaniowymi itd. Miały one po-
móc miastu w ocenie tego, w jaki 
sposób i gdzie wybudowane zostaną 
nowe mieszkania oraz, co najważ-
niejsze, w jaki sposób zadanie to ma 
zostać sfinansowane. – Partnerzy 
chwalili nas za chęć do rozmów, pod-
kreślali, że dobrą, choć rzadko spoty-

Cztery firmy chcą sfinansować i zrealizować budowę stu mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej. Do magistratu wpłynęły wnioski w tej sprawie. Wyko-
nawcy, którzy pomyślnie przejdą proces weryfikacji, będą dopuszczeni do dialogu konkurencyjnego. W jego trakcie zostaną ustalone warunki umowy. Inwe-
stycja realizowana będzie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. – W chwili obecnej ta formuła jest dla nas najkorzystniejsza – mówi prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Chcą wybudować mieszkania w Rudzie Śląskiej!
kaną praktyką jest, kiedy strona pu-
bliczna przed przystąpieniem do budo-
wy mieszkań wsłuchuje się w głosy 
ekspertów – podkreśla wiceprezydent 
Michał Pierończyk. Wśród sposobów 
finansowania oprócz partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego rozważany był 
również zakup mieszkań na rynku de-
weloperskim czy ich budowa w cało-
ści z budżetu miasta.

Do udziału w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego w try-
bie dialogu konkurencyjnego zgłosiły 
się cztery podmioty: 1. wspólnie ubie-
gające się o zamówienie Warbud PPP4 
Sp. z o.o., Warbud S.A. i Warbud VIN-
CI Facilities Sp. z o.o. z Warszawy; 2. 
Towarzystwo Budownictwa Wieloro-
dzinnego 2 DOMBUD Sp. z. o.o. 
z Będzina; 3. NDI DK Sp. z o.o. z So-
potu; 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Kielc. – Je-
żeli wnioski pozytywnie przejdą wery-
fikację, to wszystkie spółki będą uczest-
niczyły w dalszym postępowaniu. Pla-
nujemy rozpoczęcie rozmów na koniec 
października – mówi Grzegorz So-
luch.

WG

– Gdy w 2011 r. po raz pierwszy zorganizowali-
śmy cykl spotkań z mieszkańcami inicjatywa ta 
spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. 
Mieszkańcy potrzebowali bezpośredniego kontak-
tu,  a problemów było bez liku. Dziś, choć trud-
nych spraw jest trochę mniej, sale podczas spo-
tkań nadal się wypełniają. Dla nas to sygnał, że 
taka forma komunikacji z mieszkańcami zdała eg-
zamin,  a rudzianie mają poczucie, że są ważni i ma-
ją realny wpływ na życie w swoim mieście – oce-
nia prezydent Grażyna Dziedzic. 

O popularności spotkań mieszkańców Rudy 
Śląskiej z władzami miasta świadczą liczby. Do 
tej pory wzięło w nich udział około 3,5 tys. osób, 
z czego ponad 500 tylko podczas ostatniej wio-
sennej edycji. – Wiosną podczas rozmów z prezy-
dent mieszkańcy najczęściej poruszali problemy 
czystości, zarządzania zielenią, czy kwestie zwią-
zane z nadmiernym ruchem samochodów oraz tro-
ską o najbliższe otoczenie. Dlatego oprócz prezy-
dent i jej zastępców w spotkaniach uczestniczą 
również przedstawiciele Wydziału Dróg i Mostów, 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska oraz Straży Miejskiej – wylicza rzecznik 
prasowy Adam Nowak.

Podczas ostatniej serii spotkań mieszkańcy 
zgłosili blisko 300 różnych spraw. Rozpoczynają-

Już piąty rok z rzędu rudzianie mają okazję brać udział w cyklicznych spotkaniach z prezydent Grażyną Dziedzic w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej. 
Odbywają się one dwa razy do roku – wiosną i jesienią. Najbliższa seria spotkań rusza już 1 października. 

Spotkaj się z prezydentem w swojej dzielnicy
ca się 1 października jesienna edycja, będzie oka-
zją do odpowiedzi na część z nich. – Większość 
spraw „załatwiana” jest już na miejscu, podczas 
spotkania. Obecne na miejscu służby zobowiązują 
się do rozwiązania danego problemu, czy wpro-
wadzenia danej zmiany, ułatwiającej życie miesz-
kańcom – wyjaśnia wiceprezydent Krzysztof Me-
jer. – Niestety części spraw, które wiążą się z duży-
mi nakładami finansowymi, czy dotyczą terenów, 
które nie należą do miasta, nie zawsze da się roz-
wikłać, a na pewno nie w krótkim czasie – doda-
je.

Zdecydowaną większość spraw i tak udało się 
załatwić – m.in. uprzątnięte zostały miejsca, gdzie 
mieszkańcy zgłaszali zaleganie śmieci, przy ul. 
Obrońców Westerplatte ustawione zostały ławki, 
przy  ul. Brzozowej wybrukowany został chodnik, 
wykonane zostało przejście dla pieszych przy  ul. 
Starej. Ponadto władze miasta zwróciły się do sze-
regu instytucji, w których gestii leży rozwiązanie 
niektórych ze spraw z prośbą o skuteczną ich fina-
lizację.  

Podczas jesiennej edycji spotkań oprócz infor-
macji o stanie realizacji spraw zgłoszonych wio-
sną rudzianie dowiedzą się na jakim etapie są za-
planowane na ten rok inwestycje oraz co władze 
miasta planują zrealizować w 2016 roku.    TK

HaRMonogRaM SPotkań 
– JeSIeń 2015

1 października, godz. 17.00 – Kochłowice - ZSO nr 3 – ul. Oświęcimska 90.

5 października, godz. 17.00  – Bykowina – R.O.D. Sielanka – ul. Plebiscytowa.

7 października, godz. 17.00 – Wirek i Czarny Lasu – SP 8 – ul. Główna 1.

14 października, godz. 17.00 – Halemba – Gimnazjum nr 8, ul. ks. Lexa 14.

19 października, godz. 17.00 – Godula i Orzegów – SP nr 36, ul. Bytomska 45. 

21 października, godz. 17:00  – Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 169.

27 października, godz. 17.00 – Ruda – MDK, ul. Janasa 28.  

28 października, godz. 17:00 – Nowy Bytom i Chebzie – MCK, ul. Niedurnego 69.



HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
CHEBZIE

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe
PONIEDZIAŁEK

ULICE: Dworcowa, Styczyńskiego, ks. Szafranka, 
Nowobytomska, Niedurnego, Pl. Szkolny, Pawła, 

Przedtorze, Węglowa, Zabrzańska
5.10.2015, 19.10.2015, 2.11.2015, 16.11.2015, 

30.11.2015, 14.12.2015, 28.12.2015
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być 
wystawione przed posesję w miejscu widocznym dla 
pracowników firmy wywozowej, (pracownicy firmy 

odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na 
teren posesji ).

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY  
GODULA  

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości  
niezamieszkałe
PONIEDZIAŁEK

ULICE: Fabryczna, Latki, Lipa
5.10.2015, 19.10.2015, 2.11.2015, 16.11.2015, 

30.11.2015, 14.12.2015, 28.12.2015
WTOREK

ULICE: Czereśniowa, Floriana, Goduli, Plac 
Niepodległości, Rencistów, Stara, Solskiego, 

Tiałowskiego
6.10.2015, 20.10.2015, 3.11.2015, 17.11.2015, 

1.12.2015, 15.12.2015, 29.12.2015
ŚRODA

ULICE: Akacjowa, Banacha, Ciołkowskiego, 
Doroszewskiego, Gagarina, Jesionowa, Leszczynowa, 

Olchowa, Owocowa, Romera, Smoluchowskiego, 
Sierpińskiego, Wołkowa

7.10.2015, 21.10.2015, 4.11.2015, 18.11.2015, 
2.12.2015, 16.12.2015, 30.12.2015  

CZWARTEK 
ULICE: Lipińska, Podlas, Przedszkolna, Tylna

8.10.2015, 22.10.2015, 5.11.2015, 19.11.2015, 
3.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015  

Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być 
wystawione przed posesję w miejscu widocznym dla 
pracowników firmy wywozowej, (pracownicy firmy 

odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na 
teren posesji).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH  

PRZED POSESJĘ 
dla zabudowy jednorodzinnej w terminie:  

23.11.2015
Prosimy wystawić przedmioty wielkogabarytowe 

przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki.

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
ORZEGÓW

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe
PONIEDZIAŁEK

ULICE: Bytomska, Fojkisa, Plater, Piaseczna, Stroma, 
Warszawska

5.10.2015, 19.10.2015, 2.11.2015, 16.11.2015, 
30.11.2015, 14.12.2015, 28.12.2015 

WTOREK
ULICE:  Czapli, Janty, Joanny, Modrzejewskiej, 

Orzegowska, Skalna, Szyb Zofii 
6.10.2015, 20.10.2015, 3.11.2015, 17.11.2015, 

1.12.2015, 15.12.2015, 29.12.2015 
ŚRODA

ULICE: Gliwicka, Huloka, Królowej Jadwigi
7.10.2015, 21.10.2015, 4.11.2015, 18.11.2015, 

2.12.2015, 16.12.2015, 30.12.2015
CZWARTEK 

ULICE: Jaracza, Kardynała Augusta Hlonda, Wysockiej
8.10.2015, 22.10.2015, 5.11.2015, 19.11.2015, 

3.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015

PIĄTEK
ULICE: Mateusza, Młodego Górnika

9.10.2015, 23.10.2015, 6.11.2015, 20.11.2015, 
4.12.2015, 18.12.2015 

Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00, a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być 
wystawione przed posesję w miejscu widocznym dla 
pracowników firmy wywozowej, (pracownicy firmy 

odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na 
teren posesji).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH  

PRZED POSESJĘ
dla zabudowy jednorodzinnej w terminie

24.11.2015
Prosimy wystawić przedmioty wielkogabarytowe 

przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki.

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
RUDA

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe
PONIEDZIAŁEK 

ULICE: 1 Maja, Chryzantem, Powstańców, Raciborska, 
Słowiańska, Wolności

5.10.2015, 19.10.2015, 2.11.2015, 16.11.2015, 
30.11.2015, 14.12.2015, 28.12.2015

PONIEDZIAŁEK
ULICE: Bujoczka, Głowackiego, Kilińskiego, 

Konopnickiej, Macieja, Nad Bytomką, Przy Kolei, 
Sobieskiego, Sosinki, Wandy, Wincentego, Wyleżoła

12.10.2015, 26.10.2015, 9.11.2015, 23.11.2015, 
7.12.2015, 21.12.2015 

WTOREK
ULICE: Dunajewskiego, Miłosza, Norwida, 

Nałkowskiej, Staszica, Zabrzańska, Żeromskiego 
6.10.2015, 20.10.2015, 3.11.2015, 17.11.2015, 

1.12.2015, 15.12.2015, 29.12.2015
WTOREK

ULICE: Achtelika, Astrów, Kędzierzyńska, Matejki, 
Maya, Mickiewicza, Ogrodowa, Różana, Sieronia, 

Stanisława, Wieniawskiego
13.10.2015, 27.10.2015, 10.11.2015, 24.11.2015, 

8.12.2015, 22.12.2015
ŚRODA

ULICE: Bankowa, Fiołków, Janasa, Jaśminów, Miarki, 
Kościelna, Ligonia, Plac Chopina, Porębska, 

Promienna, Smołki, Szyb Powietrzny, Szyb Walenty, 
Wawelska

14.10.2015, 28.10.2015, 12.11.2015, 25.11.2015, 
9.12.2015, 23.12.2015 

CZWARTEK
ULICE: Brańskiego, Bratków, Kokotek, Konwalii, 
Krokusów, Magazynowa, Narcyzów, Storczyków, 

Zwycięstwa
8.10.2015, 22.10.2015, 5.11.2015, 19.11.2015, 

3.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015 
CZWARTEK

ULICE: Ballestremów, Gierałtowskiego, ks. Jana 
Dobrego, Morcinka, Mielęckiego, Na Łąkach, 

Orzegowska, Piastowska, Potokowa, Skłodowskiej.
Curie, Sprusa, Starowiejska, Szczęść Boże, Szyb 

Bartosza, Torowa, Żeleńskiego
1.10.2015, 15.10.2015, 29.10.2015, 13.11.2015, 

26.11.2015, 10.12.2015, 24.12.2015 
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być 
wystawione przed posesję w miejscu widocznym dla 
pracowników firmy wywozowej, (pracownicy firmy 

odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na 
teren posesji).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH  

PRZED POSESJĘ
dla zabudowy jednorodzinnej w terminie:

25.11.2015
Prosimy wystawić przedmioty wielkogabarytowe 

przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
NOWY BYTOM

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe
PONIEDZIAŁEK

ULICE: 1 Maja, Dobrej Nadziei, Jana Furgoła, 
Grochowska, Hutnicza, Łączna, Parkowa, Szyb 

Barbary
5.10.2015, 19.10.2015, 2.11.2015, 16.11.2015, 

30.11.2015, 14.12.2015, 28.12.2015 
WTOREK

ULICE: Chorzowska, Lisia, Lompy, Gen. Hallera, 
Gwardii Ludowej, Kolista, ks.Szymały, plac Jana Pawła 

II, Pokoju, Ratowników, Szarotek
6.10.2015, 20.10.2015, 3.11.2015, 17.11.2015, 

1.12.2015, 15.12.2015, 29.12.2015  
ŚRODA 

ULICE: Kolejowa, Konstytucji, Markowej,  
Mieszka I, Żelazna

7.10.2015, 21.10.2015, 4.11.2015, 18.11.2015, 
2.12.2015, 16.12.2015, 30.12.2015

CZWARTEK
ULICE: Czarnoleśna, Kazimierza, Niedurnego, 

Objazdowa, Planty Kowalskiego, Stalowa, Tołstoja
8.10.2015, 22.10.2015, 5.11.2015, 19.11.2015, 

3.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015,  
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być 
wystawione przed posesję w miejscu widocznym dla 
pracowników firmy wywozowej, (pracownicy firmy 

odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na 
teren posesji). 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH  

PRZED POSESJĘ 
dla zabudowy jednorodzinnej w terminie:

26.11.2015
Prosimy wystawić przedmioty wielkogabarytowe 

przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
BIELSZOWICE

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe
PONIEDZIAŁEK

ULICE: Bukowa, Cynkowa, Halembska od nr 158, 
Jordana, Kossaka, Kwiatowa, Partyzantów, Pasieczna, 

Piernikarczyka, Powstańców Śląskich, Szpitalna, 
Wspólna, Wysoka

12.10.2015, 26.10.2015, 9.11.2015, 23.11.2015, 
7.12.2015, 21.12.2015 

WTOREK 
ULICE: Basenowa, Broniewskiego, Chroboka, Cicha, 
Gęsia, Gliniana, Główna, Kokota, Łokietka, Mokra, 

Lelewela, Równoległa, Słoneczna, Wideckiego, 
Wierzbowa 

13.10.2015, 27.10.2015, 10.11.2015, 24.11.2015, 
8.12.2015, 22.12.2015 

ŚRODA 
ULICE: Admiralska, Górna, Husarska, Jasna, 
Kasprowicza, Kingi, Kowaczka, ks. Niedzieli, 

Obrońców Pokoju, Pogodna, Poligonowa, Poznańska, 
Rycerska, Sportowców, Ułańska

14.10.2015, 28.10.2015, 12.11.2015, 25.11.2015, 
9.12.2015, 23.12.2015

CZWARTEK 
ULICE: Bielszowicka, Budowlanych, Dolna, Drzymały, 
Fińska, Grottgera, Gen. Bema, Jasińskiego, Jaworowa, 

Jedności, Jodłowa, Kunickiego, Komuny Paryskiej, 
Krzywa, Mierosławskiego, Na Piaski, Narutowicza, 
Pawłowska, Pionierów, Szkolna, Szymanowskiego, 

Twaruszki, Ustronna, Węzłowa, Wiosenna, 
Wróblewskiego, Wypoczynkowa, Zajęcza, Zielona 
1.10.2015, 15.10.2015, 29.10.2015, 13.11.2015, 

26.11.2015, 10.12.2015, 24.12.2015 
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być 
wystawione przed posesję w miejscu widocznym dla 
pracowników firmy wywozowej, (pracownicy firmy 

odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na 
teren posesji).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH  

PRZED POSESJĘ
dla zabudowy jednorodzinnej w terminie:  

30.11.2015
Prosimy wystawić przedmioty wielkogabarytowe 

przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki.

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
WIREK

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe

PONIEDZIAŁEK
ULICE: 1 Maja nr parzyste, Bytomskiego, 

Dąbrowskiego, Gwiżdża, Korczaka, ks. Ściegiennego, 
Krasińskiego, Kupiecka, Okopowa, Osiedlowa, 

Pocztowa, Szopena, Reymonta, Szpitalna, Teatralna, 
Zdziebkowskiej

5.10.2015, 19.10.2015, 2.11.2015, 16.11.2015, 
30.11.2015, 14.12.2015, 28.12.2015

WTOREK 
ULICE: Główna, Gołębi, Gabora, Kałusa, Katowicka, 

Kopernika, Kubiny, Lecha, Ludowa, Odrodzenia, 
Robotnicza, Słowackiego, Strażacka

6.10.2015, 20.10.2015, 3.11.2015, 17.11.2015, 
1.12.2015, 15.12.2015, 29.12.2015

ŚRODA 
ULICE: Bocianów, Borówkowa, Brata Alberta, 

Dębowa, Magdziorza, Niedurnego, Polna, 
Paderewskiego, Szyb Aliny, Targowa, Wodna, 

Wrzosowa, Żwirki i Wigury
7.10.2015, 21.10.2015, 4.11.2015, 18.11.2015, 

2.12.2015, 16.12.2015, 30.12.2015 
CZWARTEK

ULICE: 1 Maja nr nieparzyste, Bielszowicka, 
Czajkowskiego, Długosza, Jankowskiego, Karłowicza, 

Kąpielowa, Kolberga, Kolonia Zwycięstwa, Krótka, 
Licealna, Maliszewskiego, Mostowa, Noskowskiego, 

Nowa, Nowary, Nowoka, Ogińskiego, Piaskowa, 
Radosna, Rejtana, Różyckiego, Spokojna, 

Szeligowskiego, Sygietyńskiego, Wiejska, Wyzwolenia
8.10.2015, 22.10.2015, 5.11.2015, 19.11.2015, 

3.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015  
PIĄTEK

ULICE: Obrońców Westerplatte, Sienkiewicza, Szyb 
Andrzeja, Tuwima

9.10.2015, 23.10.2015, 6.11.2015, 20.11.2015, 
4.12.2015, 18.12.2015

Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 
22.00.W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki 

powinny być wystawione przed posesję w miejscu 
widocznym dla pracowników firmy wywozowej, 
(pracownicy firmy odbierającej odpady nie mają 

prawa wchodzenia na teren posesji).
HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH  

PRZED POSESJĘ
dla zabudowy jednorodzinnej w terminie:

1.12.2015
Prosimy wystawić przedmioty wielkogabarytowe 

przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
BYKOWINA

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe
PONIEDZIAŁEK

ULICE: Brygadzistów, Drozdów, Grzegorzka, 
Kowalskiego.Olka, Kombajnistów, Szybowa, 

Sztygarska, Zgrzebnioka
12.10.2015, 26.10.2015, 9.11.2015, 23.11.2015, 

7.12.2015, 21.12.2015 
WTOREK 

ULICE: 11 Listopada, Boczna, Chrobrego, 
Górnośląska, Gwarecka, Jagiellońska, Katowicka, 

Kopalniana, Krzywoustego, ks. Potyki, ks. Szramka, 
Plebiscytowa, Poloczka, Pordzika, Prosta, Siekiela, 
Sikorek, Skowronków, Słowików, Szpaków, Wilka, 
Wita Stwosza, Zgody, Związku Młodzieży Polskiej 
6.10.2015, 20.10.2015, 3.11.2015, 17.11.2015, 

1.12.2015, 15.12.2015, 29.12.2015 
CZWARTEK 

ULICE: Kręta, Korfantego, Kukułcza, Otylii, Rymera 
8.10.2015, 22.10.2015, 5.11.2015, 19.11.2015, 

3.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być 
wystawione przed posesję w miejscu widocznym dla 
pracowników firmy wywozowej, (pracownicy firmy 

odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na 
teren posesji). 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH  

PRZED POSESJĘ
dla zabudowy jednorodzinnej w terminie: 

2.12.2015
Prosimy wystawić przedmioty wielkogabarytowe 

przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki.

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
KOCHŁOWICE

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe

Tonsmeier Południe Sp. z o.o.
Ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska
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PONIEDZIAŁEK 
ULICE: Barbary, Norberta Bończyka, Bratnia, 

Dojazdowa, Gajowa, Jagiełły, Józefa, Kamienna, 
Kasztanowa, Kaszubska. Klonowa, Kochłowicka, 

Krańcowa, Letnia, Prusa, Pomorska, Reja, Szyb Artura, 
Śląska, Warmińska, Wrocławska, Wschodnia, 

Zjednoczenia
5.10.2015, 19.10.2015, 2.11.2015, 16.11.2015, 

30.11.2015, 14.12.2015, 28.12.2015 
WTOREK 

ULICE: Brzozowa, Ciasna, Do Gródka, Dunikowskiego, 
Handlowa, Huculska, Jacka, Jagodowa, Jeżynowa, 

Kochanowskiego, Karolinki, Kłosowa, Krakusa, 
Łukasiewicza, Łąkowa, Malczewskiego, Malinowa, 

Młodzieżowa, Mrówcza, Ondraszka, Opłotki, Opolska, 
Poziomkowa, Przemysłowa, Rybna, Sadowa, Solna, 

Strumykowa, Strzelecka, Świętochłowicka, Tęczowa, 
Weteranów, Wirecka, Ziemska, Żurawia, Żymły

13.10.2015, 27.10.2015, 10.11.2015, 24.11.2015, 
8.12.2015, 22.12.2015

ŚRODA
ULICE: Batorego, Cyprysowa, Dożynkowa, ks. 

Dzierżonia
14.10.2015, 28.10.2015, 13.11.2015, 25.11.2015, 

9.12.2015, 23.12.2015
CZWARTEK

ULICE: Chmielna, Drobna, ks. Tunkla, Nasypowa, 
Oświęcimska, Siewna, Turskiego, Wyspiańskiego, 

Wyzwolenia
8.10.2015, 22.10.2015, 5.11.2015, 19.11.2015, 

3.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015
CZWARTEK

ULICE: Aleja Dworcowa, Bałtycka, Długa, Do Dworca, 
Grobla Kolejowa, Jana, Mazowiecka, Moniuszki, 
Oddziałów Młodzieży Powstańczej, Piłsudskiego, 

Radoszowska, Rogozińskiego, Staffa, Średnia, Łukowa
1.10.2015, 15.10.2015, 29.10.2015, 14.11.2015, 

26.11.2015, 10.12.2015, 24.12.2015 
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być 
wystawione przed posesję w miejscu widocznym dla 
pracowników firmy wywozowej, (pracownicy firmy 

odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na 
teren posesji).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH  

PRZED POSESJĘ
dla zabudowy jednorodzinnej w terminie:

3.12.2015
Prosimy wystawić przedmioty wielkogabarytowe 

przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY  
GODULA, ORZEGÓW I CHEBZIE

zabudowa wielorodzinna
PONIEDZIAŁEK

ULICE:  Akacjowa, Heleny Modrzejewskiej, Jana 
Waniora, Wojciecha Bogusławskiego, Kardynała 

Augusta Hlonda, Ludwika Solskiego, Wincentego Lipa, 
Piaseczna, Joanny 3-11, Joanny 12-21, Antoniego 

Tiałowskiego, Fabryczna, Karola Goduli, Konstantego 
Latki 1-2, Konstantego Latki 5-8, Lipińska, Owocowa, 
Podlas 1-4, 6, 8, 10, 12, 14, 18-36, Podlas 5, 7, 9, 16, 
Adama Huloka, Aleksandra  Puszkina, Przedszkolna 
1-13, Zabrzańska, Węglowa, Przedtorze, Pl. Szkolny, 
Pawła, Nowobytomska, Ks. Józefa Szafranka, Jana 

Styczyńskiego, Dworcowa, Królowej Jadwigi, Kopalnia 
Karol, Antoniego Zielińskiego 2-13, Stanisławy 
Wysockiej, Przelotowa, Józefa Piechy 1, 8, 12,  

Walentego Fojkisa 1-12, Kardynała Augusta Hlonda 9, 
16, 29, 34, 46, Bytomska 5, 7, 12, 18, 26,27,29, 33, 

34, 39,  40, 41, 42, 43 (Wsp. Mieszk. i Obsł. Nieruch.), 
44, 46, 48, 50, 52 

ŚRODA
ULICE: Heleny Modrzejewskiej, Ludwika Solskiego, 
Piaseczna, Joanny 12-21, Antoniego Tiałowskiego, 

Karola Goduli, Konstantego Latki 1-2, Podlas 1-4, 6, 8, 
10, 12, 14, 18-36, Adama Huloka, Aleksandra  

Puszkina, Przedszkolna 12-13,  Królowej Jadwigi, 
Antoniego Zielińskiego 2, Przelotowa, Józefa Piechy 1,  
Walentego Fojkisa 1, 6, 10, Kardynała Augusta Hlonda 

16, 46, Bytomska 5, 7, 12, 18, 40, 42, 43 (Wsp. 
Mieszk.), 44, 46, 48, 50, 52 

CZWARTEK
ULICE: Akacjowa, Jana Waniora, Wojciecha 

Bogusławskiego, Kardynała Augusta Hlonda, 
Wincentego Lipa, Joanny 3-11, Fabryczna, 

Konstantego Latki 5-8, Lipińska, Owocowa, Podlas 5, 
7, 9, 16, Przedszkolna 1-11, Zabrzańska, Węglowa, 
Przedtorze, Pl. Szkolny, Pawła, Nowobytomska, ks. 
Józefa Szafranka, Jana Styczyńskiego, Dworcowa, 

Kopalnia Karol, Antoniego Zielińskiego 3-13, 
Stanisławy Wysockiej, Józefa Piechy 8, 12, Walentego 
Fojkisa 2, 4, 5, 7, 8, 9 ,12, Kardynała Augusta Hlonda 

9, 29, 34, Bytomska 26, 27, 29, 33, 34, 39, 41, 43 
(Obsł. Nieruch.) 

PIĄTEK
ULICE: Heleny Modrzejewskiej, Ludwika Solskiego, 
Piaseczna, Joanny 12-21, Antoniego Tiałowskiego, 

Karola Goduli, Konstantego Latki 1-2, Podlas 1-4, 6, 8, 
10, 12, 14, 18-36, Adama Huloka, Aleksandra  

Puszkina, Przedszkolna 12-13, Królowej Jadwigi, 
Antoniego Zielińskiego 2, Przelotowa, Józefa Piechy 1, 
Walentego Fojkisa 1, 6, 10, Kardynała Augusta Hlonda 

16, 46, Bytomska 5, 7, 12, 18, 40, 42, 43 (Wsp. 
Mieszk.), 44, 46, 48, 50, 52

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
RUDA, NOWY BYTOM

zabudowa wielorodzinna
PONIEDZIAŁEK

ULICE: 1 Maja, Czarnoleśna, Ignacego Krasickiego, 
Jana Furgoła, Jadwigi Markowej 5, 8, 9, 15,20, 22, 

Jana Smolenia, Jana Stefana Dworaka, Kazimierza, ks. 
Konstantego Damrota, Lwa Tołstoja, Objazdowa, 

Parkowa 1, 3, Bankowa, Piotra Niedurnego  19-21, 
23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 43-45, 

47, 53, 55, 57, 65, 67,  89, 97, 101-105, Jana Pawła II 
2, 6, Podgórze 5-15, 10-28, Pokoju 1, 2 15-17, 

Spółdzielcza, Bartosza Głowackiego, Bzów, 
Magazynowa 6-12,31, Feliksa Wyleżoła, Fiołków, 

Górnicza, Gustawa Morcinka, Henryka Wieniawskiego 
14, Jana Kilińskiego, Jaśminów, Juliusza Ligonia, 

Karola Miarki, Tadeusza Kościuszki 2, Wojska 
Polskiego 1-29, Marii Skłodowskiej-Curie, Nad 
Bytomką, Piastowska 7-33, 36, 37, 38, 39-61, 

Potokowa, Przy Kolei, Sobieskiego, Starowiejska, Szyb 
Bartosza, Szyb Powietrzny, Szyb Walenty, Wandy, 

Raciborska 1-5, 7, 9, 10, 11-15, Wawelska 2, 4,  
Wesoła, Wiktora Bujoczka, Wincentego Janasa, 

Ryszarda Sprusa, Władysława Żeleńskiego, Różana 9, 
11, 14, 16, Wolności, 20, 23 (RSM), 90, 94, 

Zwycięstwa 1, 2, Zabrzańska 53, 54, 55, 56, 57, 58,  
59, 60, 62
WTOREK:

ULICE: Chorzowska, Gen. Józefa Hallera, Gwardii 
Ludowej, Jadwigi Markowej 8, Józefa Lompy, Kolista, 

ks. Jana Szymały, Antoniego Maya, Piotra 
Niedurnego, 22, 26, 36, 46, 50, 52, Jana Pawła II 1, 3, 
Podgórze 2, 30-42, Pokoju 3-14,  16-21, Ratowników, 
Szarotek, Brańskiego, Adama Mickiewicza, Andrzeja 

Mielęckiego, Antoniego Sieronia, Henryka 
Wieniawskiego 1, 3, 5,  Isaaka Dunajewskiego, Jana 

Gierałtowskiego, Jana Matejki, Kędzierzyńska, 
Tadeusza Kościuszki 1-3, 4, 5-11, 6-12, Wojska 

Polskiego 4-14, Kościelna, ks. Józefa Czempiela, 
Macieja, Magnolii, Marii Konopnickiej, Narcyzów, 

Ogrodowa, Orzegowska, Plac Chopina, Powstańców, 
Sasanek, Słowiańska, Stanisława, Stanisława Staszica, 

Stefana Żeromskiego, Szczęść Boże, Szyb Walenty, 
Wawelska 6, Różana 2, 4, 6, 7, 12, Wolności 2-17, 23 

(MP), 27-43, 92, 102-114, Zwycięstwa 3-7, 
Zabrzańska 66, 68, 72 

ŚRODA
ULICE: Ignacego Krasickiego, Jadwigi Markowej 8,  9, 
22, Parkowa 1, Piotra Niedurnego  19-21, 23, 24, 30, 
31, 38, 40, 43-45, 65, 67,  89, 97, Podgórze 5-15, 10-
28,  Pokoju 1, 2, 15-17, Bzów, Fiołków, Magazynowa 

6-12, Henryka Wieniawskiego 14,  Jaśminów, 
Tadeusza Kościuszki 2, Wojska Polskiego 1-29, 

Piastowska 36, 38, Szyb Powietrzny, Raciborska 10, 
Wawelska 2, 4, Różana 9, 11, 14, 16, Wolności, 20, 23 
(RSM), 90, 94, Zwycięstwa 1, 2, Zabrzańska 56, 58, 60

CZWARTEK
ULICE: 1 Maja, Czarnoleśna, Jana Furgoła, Jadwigi 
Markowej 5,15,20, Jana Smolenia, Jana Stefana 

Dworaka, Kazimierza, ks. Konstantego Damrota, Lwa 
Tołstoja, Objazdowa, Parkowa 3, Bankowa, Piotra 
Niedurnego 25, 27, 29, 37, 39, 41, 47, 53, 55, 57, 

101-105, Jana Pawła II 2, 6, Pokoju 15-17, 
Spółdzielcza, Andrzeja Mielęckiego, Bartosza 

Głowackiego, Feliksa Wyleżoła, Górnicza, Gustawa 
Morcinka, Jana Kilińskiego, Juliusza Ligonia, Karola 
Miarki, Marii Skłodowskiej-Curie, Magazynowa 31, 

Nad Bytomką, Piastowska 7-33, 37,  39-61, Potokowa, 
Przy Kolei, Sobieskiego, Starowiejska, Szyb Bartosza, 

Szyb Walenty, Wandy, Raciborska 1-5, 7, 9, 11-15, 
Wesoła, Wiktora Bujoczka, Wincentego Janasa, 

Ryszarda Sprusa, Władysława Żeleńskiego, 
Zabrzańska 53, 54, 55, 57, 59, 62, 66, 68, 72 

PIĄTEK
ULICE: Chorzowska, Gen. Józefa Hallera, Gwardii 

Ludowej, Ignacego Krasickiego, Jadwigi Markowej 8,  
9, 22, Józefa Lompy, Kolista, ks. Jana Szymały, 

Parkowa 1, Antoniego Maya, Piotra Niedurnego  19-
21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 36,  38, 40, 43-45, 46, 50, 

52, 65, 67,  89, 97, Jana Pawła II 1, 3, Podgórze 2,  
5-15, 10-28, 30-42, Pokoju 1,2, 3-14, 16-21, 

Ratowników, Brańskiego, Szarotek, Adama 
Mickiewicza, Antoniego Sieronia, Bzów, Fiołków, 

Magazynowa 6-12, Henryka Wieniawskiego 1, 3, 5, 
14, Isaaka Dunajewskiego, Jana Gierałtowskiego, Jana 

Matejki, Jaśminów, Kędzierzyńska, Tadeusza 
Kościuszki 1-3, 4, 5-11, 6-12, Wojska Polskiego 1-29, 

4-14, Kościelna, ks. Józefa Czempiela, Macieja, 
Magnolii, Marii Konopnickiej, Narcyzów, Ogrodowa, 

Orzegowska, Piastowska 36, 38, Plac Chopina, 
Powstańców, Sasanek, Słowiańska, Stanisława, 

Stanisława Staszica, Stefana Żeromskiego, Szczęść 
Boże, Szyb Powietrzny, Szyb Walenty, Raciborska 10, 
Wawelska 2, 4, 6, Różana 2, 4, 6, 7, 9,11, 12, 14, 16, 
Wolności 2-17, 20, 23 (MP i RSM), 27-43, 90, 92, 94, 
102-114, Zwycięstwa 1, 2, 3-7, Zabrzańska 56, 58, 60

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY  
BYKOWINA, KOCHŁOWICE

zabudowa wielorodzinna
PONIEDZIAŁEK

ULICE: 11 Listopada 2, Alfonsa Zgrzebnioka 2-8, 14-
22, Brygadzistów, Drozdów, Gwarecka, Józefa 

Grzegorzka, Kanarków, Kombajnistów, Kopalniana, ks. 
Emila Szramka, Okrężna, Pawła Poloczka, Pośpiecha, 

Ryszarda Siekiela 22, 23, 25, 27, 48,  Skowronków 
4-16, Szpaków, Sztolniowa, Sztygarska, Szybowa, 

Wilka, Wojciecha Korfantego, Gajowa, Józefa 
Piłsudskiego, Ignacego Łukasiewicza 9, Józefa 

Piłsudskiego, Kochłowicka, Warsztatowa, 
Radoszowska, ks. Ludwika Tunkla 133-143, Xawerego 

Dunikowskiego 3, Oświęcimska 79, 81, 83, 85, 87
WTOREK

ULICE: 11 Listopada 19-35, Alfonsa Zgrzebnioka10-12, 
24, Boczna, Bolesława Chrobrego, Brygadzistów, 

Franciszka Wilka, Gilów, Górnośląska, ks. Augustyna 
Potyki, Kukułcza, Plebiscytowa, Skowronków 2, Wita 
Stwosza, Zgody, Brzozowa, Ignacego Łukasiewicza 22, 

Kamienna, Lipowa, Łowiecka, Łukowa, Opolska, 
Wschodnia, Roberta Żymły, ks. Ludwika Tunkla 2, 89, 
Xawerego Dunikowskiego 5, Oświęcimska 48, 50, 86, 

88
ŚRODA

ULICE: 11 Listopada 2, Alfonsa Zgrzebnioka 2-8, 14-22, 
Drozdów, Gwarecka, Józefa Grzegorzka, Kanarków, 

Kombajnistów, Kopalniana, ks. Emila Szramka, 
Okrężna, Pawła Poloczka, Pośpiecha, Ryszarda Siekiela 

22, 48, Skowronków 4-16, Szpaków, Sztolniowa, 
Sztygarska, Szybowa, Wilka, Wojciecha Korfantego, 

Gajowa, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Łukasiewicza 9, 
Xawerego Dunikowskiego 3, Oświęcimska 79, 81, 83, 

85, 87 
CZWARTEK

ULICE: Ryszarda Siekiela 23, 25, 27, Józefa 
Piłsudskiego, Kochłowicka, Warsztatowa , Wschodnia, 

Radoszowska, ks. Ludwika Tunkla 133-143
PIĄTEK

ULICE: 11 Listopada 2, 19-35, Alfonsa Zgrzebnioka 2-8, 
10-12,  14-22,  24, Boczna, Bolesława Chrobrego, 
Brygadzistów, Drozdów, Franciszka Wilka, Gilów, 

Górnośląska, Gwarecka, Józefa Grzegorzka, Kanarków, 
Katowicka, Kombajnistów , Kopalniana, ks. Augustyna 
Potyki, ks. Emila Szramka, Kukułcza, Okrężna, Pawła 
Poloczka, Plebiscytowa, Pośpiecha, Ryszarda Siekiela 

22, 48, Skowronków 2, 4-16, Szpaków, Sztolniowa, 
Sztygarska, Szybowa, Wilka, Wita Stwosza, Wojciecha 

Korfantego, Zgody, Brzozowa, Gajowa, Ignacego 
Łukasiewicza 9, 22,  Kamienna, Lipowa, Łowiecka, 

Łukowa, Opolska, Roberta Żymły, ks. Ludwika Tunkla 1, 
89, Xawerego Dunikowskiego 3, 5, Oświęcimska 48, 

50, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY  
WIREK, BIELSZOWICE

zabudowa wielorodzinna
PONIEDZIAŁEK

ULICE: 1 Maja 185-246, 247, 248-253, 254,  255-304, 
311, 316, 318,  320, 322,  323, 324, 326, 343-363, 

Adolfa Kempnego, Bielszowicka, Alojzego 
Jankowskiego 4, 6, 8, 12, 16-18, Józefa Piernikarczyka, 
Bocianów 1-8, Cynkowa, Fryderyka Szopena, Główna 

20-28, Grzegorza Fitelberga 3-5, 12, Ignacego 
Paderewskiego, Janusza Korczaka, Jarosława 

Dąbrowskiego, Jarzębinowa 1, Józefa Elsnera 1, 2, 3,  
4, Józefa Piernikarczyka, Juliana Tuwima, Karola 

Bytomskiego, Kąpielowa, ks. Józefa Niedzieli 29-35, 
Licealna, Ludomira Różyckiego 21, 30, Osiedlowa 2-5, 
7-9, 15, Powstańców Śląskich, Prof. Fryderyka Joliot 

Curie, Stanisława Kunickiego, Tadeusza Rejtana, 
Wysoka, Wyzwolenia, Równoległa 1-5, Zygmunta 

Krasińskiego 7-9 

WTOREK
ULICE: Bocianów 10, Edmunda Kokota, Gęsia, Główna 
34-38, Gołębi, Henryka Sienkiewicza, Jarzębinowa 3-5, 

Katowicka, Lecha, ks. Józefa Niedzieli 22-28, 30-61, 
Kupiecka, Ludomira Różyckiego 19, Maksymiliana 

Chroboka, Mikołaja Kopernika, Obrońców 
Westerplatte, Pawła Kubiny, PCK, Osiedlowa 6, 11-13, 

Sportowców, Strażacka, Szyb Andrzeja, Wawrzyńca 
Kałusa, Zielona, Równoległa 9, Zygmunta Krasińskiego 

20-22
ŚRODA

ULICE: 1 Maja 247, 254, 316, 318, 322, 324, 326, 
Alojzego Jankowskiego 16-18, Bocianów 1-8, Główna 

20-28, Grzegorza Fitelberga 12, Ignacego 
Paderewskiego, Jarzębinowa 1, Józefa Elsnera 1, 4, ks. 

Józefa Niedzieli 29-35, Osiedlowa 2-5, 7-9, 15, Prof. 
Fryderyka Joliot Curie, Równoległa 1-5

CZWARTEK
ULICE: 1 Maja 185-246, 248-253, 255-304, 311, 320, 

323, 343-363, Adolfa Kempnego, Bielszowicka, 
Alojzego Jankowskiego 4, 6, 8, 12, Józefa 

Piernikarczyka, Fryderyka Szopena, Grzegorza 
Fitelberga 3-5, Henryka Sienkiewicza, Janusza 

Korczaka, Jarosława Dąbrowskiego, Józefa 
Piernikarczyka, Juliana Tuwima, Karola Bytomskiego, 

Kąpielowa, Licealna, Ludomira Różyckiego 21, 30, 
Powstańców Śląskich, Stanisława Kunickiego, Tadeusza 

Rejtana, Wyzwolenia
PIĄTEK

ULICE: 1 Maja 247, 254, 316, 318, 322, 324, 326, 
Alojzego Jankowskiego16-18, Bocianów 1-8, 10, 

Cynkowa, Edmunda Kokota, Gęsia, Główna 20-28, 34-
38, Gołębi, Grzegorza Fitelberga 12, Ignacego 

Paderewskiego, Jarzębinowa 1, 3-5, Józefa Elsnera 1, 
2, 3, 4, Katowicka, Lecha, ks. Józefa Niedzieli 22-28, 

29-35, 30-61, Kupiecka, Ludomira Różyckiego 19, 
Maksymiliana Chroboka, Mikołaja Kopernika, 

Obrońców Westerplatte, Pawła Kubiny, PCK,Osiedlowa 
2-6, 7-9, 11-13, 15, Prof. Fryderyka Joliot Curie, 

Sportowców, Strażacka, Szyb Andrzeja, Wawrzyńca 
Kałusa, Wysoka, Zielona,Równoległa 1-5, 9, Zygmunta 

Krasińskiego 7-9, 20-22

CMENTARZE
KOMUNALNE ZMIESZANE

co 2 tygodnie
ul. Hlonda – nowy cmentarz

CZWARTKI – 8.10.2015, 22.10.2015, 5.11.2015, 
19.11.2015, 3.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015 

ul. Hlonda – stary cmentarz 
CZWARTKI – 8.10.2015, 22.10.2015, 5.11.2015, 
19.11.2015, 3.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015 

ul. Goduli 
WTORKI – 6.10.2015, 20.10.2015, 3.11.2015, 

17.11.2015, 1.12.2015, 15.12.2015, 29.12.2015
ul. Orzegowska 

CZWARTKI – 8.10.2015, 22.10.2015, 5.11.2015, 
19.11.2015, 3.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015 

ul. Porębska – stary cmentarz parafialny 
ŚRODY – 14.10.2015, 28.10.2015, 12.11.2015, 

25.11.2015, 9.12.2015, 23.12.2015 
ul. Porębska – nowy cmentarz komunalny 

ŚRODY – 14.10.2015, 28.10.2015, 12.11.2015, 
25.11.2015, 9.12.2015, 23.12.2015 
ul. Chorzowska – nowy cmentarz 

WTORKI – 6.10.2015, 20.10.2015, 3.11.2015, 
17.11.2015, 1.12.2015, 15.12.2015, 29.12.2015 

ul. Chorzowska – stary cmentarz 
WTORKI – 6.10.2015, 20.10.2015, 3.11.2015, 

17.11.2015, 1.12.2015, 15.12.2015, 29.12.2015 
ul. Hallera/1 Maja – cmentarz parafialny 

WTORKI – 6.10.2015, 20.10.2015, 3.11.2015, 
17.11.2015, 1.12.2015, 15.12.2015, 29.12.2015 

ul. Nowary – cmentarz parafialny 
CZWARTKI – 8.10.2015, 22.10.2015, 5.11.2015, 
19.11.2015, 3.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015 

ul. Magdziorza – cmentarz parafialny 
ŚRODY – 7.10.2015, 21.10.2015, 4.11.2015, 

18.11.2015, 2.12.2015, 16.12.2015 
ul. Kokota – cmentarz parafialny 

WTORKI – 13.10.2015, 27.10.2015, 10.11.2015, 
24.11.2015, 8.12.2015, 22.12.2015  

ul. 1 Maja – cmentarz parafialny (św.A.Boboli)
PONIEDZIAŁKI – 5.10.2015, 19.10.2015, 2.11.2015, 

16.11.2015, 30.11.2015, 14.12.2015, 28.12.2015 
ul. Tunkla 

CZWARTKI – 8.10.2015, 22.10.2015, 5.11.2015, 
19.11.2015, 3.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015 

ul. Wyzwolenia 
CZWARTKI – 8.10.2015, 22.10.2015, 5.11.2015, 
19.11.2015, 3.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015 

ul. 11 Listopada  
WTORKI – 6.10.2015, 20.10.2015, 3.11.2015, 

17.11.2015, 1.12.2015, 15.12.2015, 29.12.2015 
ul. Krańcowa 

PONIEDZIAŁKI – 5.10.2015, 19.10.2015 2.11.2015, 
16.11.2015, 30.11.2015, 14.12.2015, 28.12.2015
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HARMONOGRAM WYWOZU PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH

z terenu osiedli mieszkaniowych (zabudowa wielorodzinna)
poniedziałek	 –	Kochłowice,	Bykowina	
wtorek	 –	Wirek	,	Bielszowice	
środa																			–	Nowy	Bytom,	Chebzie	
czwartek											 –	Orzegów,	Godula
piątek																	 –	Ruda	

Prosimy	wystawić	przedmioty	wielkogabarytowe	przy	placyku	gospodarczym	do	godz.	6.00	w	dniu	zbiórki.
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HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW sEGREGOWANYCH 

gromadzonych w workach na szkło, 
makulaturę i plastik oraz odbioru biomasy 

składowanej w pojemnikach.

WIREK 
poniedziałek

WORKI – 19.10.2015,	16.11.2015,	14.12.2015
BIO – 5.10.2015,	19.10.2015,	2.11.2015,	16.11.2015,	

30.11.2015,	14.12.2015
ULICE: 1	Maja	 od	 148	 do	 321,	 Bielszowicka	 od	 5-23,	
Brata	Alberta,	Borówkowa,	Czajkowskiego,	Dąbrowskie-
go,	Dębowa,	Długosza,	Gwiżdża,	K.Gabora,	Kałusa,	Kato-
wicka,	Kąpielowa,	Kol.	Zwycięstwa,	Korczaka,	 	 	Krótka,	
Kupiecka,	 Licealna,	 Ludowa,	 Magdziorza,	 	 Mostowa,	
Nowa	od	nr	28,	Nowary,	Nowoka,	Okopowa,	Piaskowa,	
Pocztowa,	 Polna,	 Radosna,	 Rejtana,	 Robotnicza,	 Sien-
kiewicza,	 Słowackiego,	 Spokojna,	 Strażacka,	 Szopena,	
Szyb	 Aliny,	 Szyb	 Andrzeja,	 Tuwima,	 Wiejska,	 Wodna,	
Wrzosowa,	Wyzwolenia	od	155	do	215,	Żwirki	i	Wigury.

wirek, bielszowice
wtorek

WORKI – 20.10.2015,	17.11.2015,	15.12.2015
BIO –	6.10.2015,	20.10.2015,	3.11.2015,	17.11.2015,	

15.12.2015
ULICE: Bielszowicka	od	103	do	110,	Bytomskiego,	Ci-
cha,	Cynkowa,	Dolna,	Dr.	 Jordana,	Gliniana,	Główna,	
Karłowicza,	Kasprowicza,	Kokota	od	1	do	160,	Kolber-
ga,	Kossaka,	Kubiny,	Kunickiego,	Maliszewskiego,	No-
skowskiego,	 Obr.	 Pokoju,	 Ogińskiego,	 Partyzantów,	
Piernikarczyka,	 Sportowców,	 Szeligowskiego,	 Szpital-
na,	Ustronna,	Wideckiego,	Wysoka,	Sygietyńskiego

BIELsZOWICE 
środa

WORKI – 21.10.2015,	18.11.2015,	16.12.2015,	
BIO – 7.10.2015,	21.10.2015,	4.11.2015,	18.11.2015,	

16.12.2015
ULICE: Admiralska,	 Basenowa,	 Broniewskiego,	 Bu-
dowlanych,	Gęsia,	Górna,	 Lelewela,	Husarska,	 Jasna,	
Jaworowa,	Jedności,	Jodłowa,	Kokota	od	163	do	300,	
Kowaczka,	Krzywa,	ks.	Niedzieli,	Kwiatowa,	Na	Piaski,	
Pasieczna,	Poligonowa,	Rycerska,	Słoneczna,	Ułańska,	
Wierzbowa,	Wiosenna,	Wypoczynkowa

BIELsZOWICE 
czwartek

WORKI – 22.10.2015,	19.11.2015,	17.12.2015,	
BIO – 8.10.2015,	22.10.2015,	5.11.2015,	19.11.2015,	

17.12.2015	
ULICE: Bema,	Drzymały,	Fińska,	Grottgera,	Jasińskiego,	
K.Paryskiej,	Kingi,	Łokietka,	Mierosławskiego,	Mokra,	
Narutowicza,	Pawłowska,	Pionierów,	Powstańców	Śl.,	
Poznańska,	Szkolna,		Twaruszki,	Szymanowskiego,	Wę-
złowa,	Wróblewskiego,	Zajęcza,	Zielona,	Pogodna

bykowina, nowy bytom 
poniedziałek

WORKI –	26.10.2015,	23.11.2015,	21.12.2015,	
BIO –	12.10.2015,	26.10.2015,	9.11.2015,	

23.11.2015,	21.12.2015
ULICE: 11	 Listopada,	 Boczna,	 Chorzowska,	 Czarnole-
śna,	 Furgoła,	 Gen.	 Halllera,	 Jagiellońska,	 Katowicka,	
Kazimierza,	Konstytucji,	Korfantego,	Kręta,	ks.	Potyki,	
Łączna,	Mieszka	 I,	 Niedurnego,	 Pordzika,	 Prosta,	 Ry-
mera,	Siekiela,	Sikorek,	ks.	Szymały,	Lisia,	Skowronków,	
Słowików,	 Szramka,	 Tołstoja,	 Wilka,	 Wita	 Stwosza,	
Strumykowa,	Żelazna,	Szyb	Otylii

RUDA 
wtorek

WORKI – 27.10.2015,	24.11.2015,	22.12.2015
BIO – 13.10.2015,	27.10.2015,	10.11.2015,	

24.11.2015,	22.12.2015
ULICE: Achtelika,	 Ballestremów,	 Bankowa,	 Brańskiego,	
Bratków,	 Bujoczka,	 Gierałtowskiego,	 Jana	 Dobrego,	 

Ligonia,	Janasa,	K.Miarki,	Kedzierzyńska,	Kilińskiego,	Ko-
nopnickiej,	Konwalii,	Kościelna,	Kokotek,	Krokusów,	Ma-
cieja.	 Magazynowa,	 Matejki,	 Mielęckiego,	 Miłosza,	
Morcinka,	Nad	Bytomką,	Nałkowskiej,	Narcyzów,	Norwi-
da,	 Piastowska,	 Pl.Chopina,	 Potokowa,	 Powstańców,	
Promienna,	 Przy	 Kolei,	 Sieronia,	 Smołki,	 Sobieskiego,	
Sprusa,	 Stanisława,	 Starowiejska,	 Storczyków,	 Szczęść	
Boże,	Wieniawskiego,	Wincentego,	Wolności,	Wyleżoła,	
Żeleńskiego

orzegów, godula 
środa

WORKI – 28.10.2015,	25.11.2015,	23.12.2015
BIO – 14.10.2015,	28.10.2015,12.11.2015,	

25.11.2015,	23.12.2015
ULICE: Akacjowa,	Banacha,	Bytomska,	Ciołkowskiego,	
Doroszewskiego,	Fabryczna,	Gagarina,	Gliwicka,	Janty,	
Jaracza,	Jesionowa,	Kard.	Hlonda,	Król.	Jadwigi,	Lesz-
czynowa,	 Lipińska,	Mateusza,	Olchowa,	Orzegowska,	
Owocowa,	 Romera,	 Sierpińskiego,	 Skalna,	 Smolu-
chowskiego,	Stroma,	Wołkowa,	Wysockiej,	Szyb	Zofii

kochłowice 
poniedziałek

WORKI –	5.10.2015,	2.11.2015,	30.11.2015,	
28.12.2015,	

BIO	–	5.10.2015,	19.10.2015,	2.11.2015,	16.11.2015,	
30.11.2015,	28.12.2015	

ULICE:	Ciasna,		Huculska,	Jacka,	Kłosowa,	Krakusa,	Łą-
kowa,	Piłsudskiego	do	71,	Rybna,	Weteranów,	Żymły.

kochłowice 
wtorek

WORKI – 6.10.2015,	3.11.2015,	1.12.2015,	
29.12.2015

BIO – 6.10.2015,	20.10.2015,	3.11.2015,	17.11.2015,	
1.12.2015,	29.12.2015

ULICE: Aleja	Dworcowa,	Bałtycka,	Batorego,	Bończyka,	
Bratnia,	 Cyprysowa,	 Długa,	 Do	 Dworca,	 Dożynkowa,	
Dzierżonia,	 Drobna,	 Gajowa,	 Grobla	 Kolejowa,	 Jana,	
Kamienna,	Karolinki,	Łukasiewicza,	Mazowiecka,	Mło-
dzieżowa,	 Opolska,	 Oświęcimska	 do	 nr	 157,	 Rado-
szowska,	 Solna,	 Strzelecka,	 Tęczowa,	 Wschodnia,	
Ziemska,	Żurawia

kochłowice 
środa

WORKI – 7.10.2015,	4.11.2015,	2.12.2015,	
30.12.2015

BIO – 7.10.2015,	21.10.2015,	4.11.2015,	18.11.2015,	
2.12.2015,	30.12.2015

ULICE: B.	Prusa,	Chmielna,	Do	Gródka,	Handlowa,	Ja-
godowa,	Kaszubska,	Kochanowskiego,	Kochłowicka	od	
3	do	185,	Letnia,	Malinowa,	M.Reja,	Mrówcza-wj.	Wi-
recką,	 Ondraszka,	 Opłotki,	 Oświęcimska	 od	 nr	 158,	
Pomorska,	 Rogozińskiego,	 Sadowa,	 Siewna,	 Staffa,	
Szyb	Artura,	Średnia,	Warmińska,	Wirecka,	Wrocław-
ska,	Wyzwolenia	od	2	do	152,	Poziomkowa,	Jeżynowa

kochłowice 
czwartek

WORKI – 8.10.2015,	5.11.2015,	3.12.2015,	
31.12.2015

BIO – 8.10.2015,	22.10.2015,	5.11.2015,	19.11.2015,	
3.12.2015,	31.12.2015

ULICE: Barbary,	Dojazdowa,	Jagiełły,	Józefa,	Kasztano-
wa,	 ks.	 Tunkla,	 Łanowa,	 Malczewskiego,	 Moniuszki,	
Oddz.Młodz.Powstańczej,	Przemysłowa,	Śląska,	Świę-
tochłowicka,	Turskiego,	Wyspiańskiego,	Zjednoczenia,	
Klonowa,	Nasypowa

wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. w dniu wywozu od 
godz 6.00 pojemniki i worki powinny być wystawione przed posesję w 

miejscu widocznym dla pracowników firmy wywozowej (pracownicy firmy 
odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji). 
odbiory bio z zabudowy niezamieszkałej odbywają się jeden raz w 

miesiącu w terminie, gdy przypada równoczesny odbiór bio i worków.

kochłowice,  
nowy bytom, chebzie

poniedziałek
zamieszkałe (wielorodzinna) – 5.10.2015,	

12.10.2015,	19.10.2015,	26.10.2015,	2.11.2015,	
9.11.2015,	16.11.2015,	23.11.2015,	30.11.2015,	
7.12.2015,	14.12.2015,	21.12.2015,	28.12.2015

niezamieszkałe – 12.10.2015,	16.11.2015,	
14.12.2015

BYKOWINA
wtorek

zamieszkałe (wielorodzinna) – 6.10.2015,	
13.10.2015,	20.10.2015,	27.10.2015,	3.11.2015,	
10.11.2015,	17.11.2015,	24.11.2015,	1.12.2015,	
8.12.2015,	15.12.2015,	22.12.2015,	29.12.2015

niezamieszkałe – 20.10.2015,	24.11.2015,	
22.12.2015

wirek, bielszowice
Środa

godula, orzegów, ruda
nieruchomoŚci zamieszkałe  

(zabudowa wielorodzinna)
papier – poniedziałek – 5.10.2015,	12.10.2015,	
19.10.2015,	26.10.2015,	2.11.2015,	9.11.2015,	
16.11.2015,	23.11.2015,	30.11.2015,	7.12.2015,	

14.12.2015,	21.12.2015,	28.12.2015
plastik – środa  – 7.10.2015,	14.10.2015,	21.10.2015,	

28.10.2015,	4.11.2015,	12.11.2015,	18.11.2015,	
25.11.2015,	2.12.2015,	9.12.2015,	16.12.2015,	

23.12.2015,	30.12.2015
szkło – piątek – 2.10.2015,	9.10.2015,	16.10.2015,	
23.10.2015,	30.10.2015,	6.11.2015,	13.11.2015,	
20.11.2015,	27.11.2015,	4.12.2015,	11.12.2015,	

18.12.2015,	24.12.2015
nieruchomoŚci niezamieszkałe

papier – poniedziałek – 5.10.2015,	2.11.2015,	
30.11.2015,	28.12.2015,	

plastik – środa  – 7.10.2015,	4.11.2015,	2.12.2015,	
30.12.2015

szkło – piątek – 9.10.2015,	6.11.2015,	4.12.2015

bykowina, kochłowice
nieruchomoŚci zamieszkałe 

(zabudowa wielorodzinna)
papier – poniedziałek – 5.10.2015,	12.10.2015,	
19.10.2015,	26.10.2015,	2.11.2015,	9.11.2015,	
16.11.2015,	23.11.2015,	30.11.2015,	7.12.2015,	

14.12.2015,	21.12.2015,	28.12.2015
plastik – środa  – 7.10.2015,	14.10.2015,	21.10.2015,	

28.10.2015,	4.11.2015,	12.11.2015,	18.11.2015,	
25.11.2015,	2.12.2015,	9.12.2015,	16.12.2015,	

23.12.2015,	30.12.2015
szkło – piątek – 2.10.2015,	9.10.2015,	16.10.2015,	
23.10.2015,	30.10.2015,	6.11.2015,	13.11.2015,	
20.11.2015,	27.11.2015,	4.12.2015,	11.12.2015,	

18.12.2015,	24.12.2015
nieruchomoŚci niezamieszkałe

papier – poniedziałek – 12.10.2015,	9.11.2015,	
7.12.2015

plastik – środa  – 14.10.2015,	12.11.2015,	9.12.2015	
szkło – piątek – 16.10.2015,	13.11.2015,	11.12.2015

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW sEGREGOWANYCH 
GROMADZONYCH W DZWONACH I KOsZACH sIATKOWYCH 

papier, plastik, szkło
zamieszkałe (wielorodzinna) – 7.10.2015,	

14.10.2015,	21.10.2015,	28.10.2015,	4.11.2015,	
12.11.2015,	18.11.2015,	25.11.2015,	2.12.2015,	
9.12.2015,	16.12.2015,	23.12.2015,	30.12.2015

niezamieszkałe – 28.10.2015,	25.11.2015,	
30.12.2015

orzegów, godula
czwartek

zamieszkałe (wielorodzinna) – 1.10.2015,	8.10.2015,	
15.10.2015,	22.10.2015,	29.10.2015,	5.11.2015,	
12.11.2015,	19.11.2015,	26.11.2015,	3.12.2015,	
10.12.2015,	17.12.2015,	24.12.2015,	31.12.2015

niezamieszkałe – 1.10.2015,	5.11.2015,	3.12.2015

RUDA
piątek

zamieszkałe (wielorodzinna) – 2.10.2015,	9.10.2015,	
16.10.2015,	23.10.2015,	30.10.2015,	6.11.2015,	
13.11.2015,	20.11.2015,	27.11.2015,	4.12.2015,	

11.12.2015,	18.12.2015,	24.12.2015
niezamieszkałe – 9.10.2015,	13.11.2015,	11.12.2015

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW sEGREGOWANYCH 
gromadzonych w pojemnikach o pojemnoŚci  

od 120 l do 1100 l
chebzie, nowy bytom

nieruchomoŚci zamieszkałe 
(zabudowa wielorodzinna)

papier – poniedziałek – 5.10.2015,	12.10.2015,	
19.10.2015,	26.10.2015,	2.11.2015,	9.11.2015,	
16.11.2015,	23.11.2015,	30.11.2015,	7.12.2015,	

14.12.2015,	21.12.2015,	28.12.2015
plastik – środa  – 7.10.2015,	14.10.2015,	21.10.2015,	

28.10.2015,	4.11.2015,	12.11.2015,	18.11.2015,	
25.11.2015,	2.12.2015,	9.12.2015,	16.12.2015,	

23.12.2015,	30.12.2015
szkło – piątek – 2.10.2015,	9.10.2015,	16.10.2015,	
23.10.2015,	30.10.2015,	6.11.2015,	13.11.2015,	
20.11.2015,	27.11.2015,	4.12.2015,	11.12.2015,	

18.12.2015,	24.12.2015
nieruchomoŚci niezamieszkałe

papier – poniedziałek – 19.10.2015,	16.11.2015,	
14.12.2015

plastik – środa – 21.10.2015,	18.11.2015,	16.12.2015
szkło – piątek –23.10.2015,	20.11.2015,	18.12.2015

wirek, bielszowice
nieruchomoŚci zamieszkałe 

(zabudowa wielorodzinna)
papier – poniedziałek – 5.10.2015,	12.10.2015,	
19.10.2015,	26.10.2015,	2.11.2015,	9.11.2015,	
16.11.2015,	23.11.2015,	30.11.2015,	7.12.2015,	

14.12.2015,	21.12.2015,	28.12.2015
plastik – środa – 7.10.2015,	14.10.2015,	21.10.2015,	
28.10.2015,	4.11.2015,	12.11.2015,	18.11.2015,	
25.11.2015,	2.12.2015,	9.12.2015,	16.12.2015,	

23.12.2015,	30.12.2015
szkło – piątek – 2.10.2015,	9.10.2015,	16.10.2015,	
23.10.2015,	30.10.2015,	6.11.2015,	13.11.2015,	
20.11.2015,	27.11.2015,	4.12.2015,	11.12.2015,	

18.12.2015,	24.12.2015
nieruchomoŚci niezamieszkałe 

papier – poniedziałek – 26.10.2015,	23.11.2015,	
21.12.2015

plastik – środa – 28.10.2015,	25.11.2015,	23.12.2015
szkło – piątek – 30.10.2015,	27.11.2015,	24.12.2015



Harmonogram wywozu 
odpadów z zabudowy 

niezamieszkałej

uLICE: jana Brzechwy, jana Parandowskiego, 
kazimierza Brodzińskiego, konstantego ildefonsa 

Gałczyńskiego, kornela makuszyńskiego, ks. Pawła 
Lexa, kłodnicka, nowowiejska

odpady KomunaLnE:
5.10.2015, 19.10.2015, 2.11.2015, 16.11.2015, 

30.11.2015, 14.12.2015
odpady bIo:  

21.10.2015, 18.11.2015, 16.12.2015
odpady SEgrEgowanE:  

16.10.2015, 20.11.2015, 18.12.2015
 

uLICE: Halembska do nr 129, Brunona schulza, Gabrieli 
zapolskiej, Haliny Poświatowskiej, marii Dąbrowskiej, 
marii kuncewiczowej, marii Rodziewiczówny, skośna, 

elizy Orzeszkowej
odpady KomunaLnE:  

14.10.2015, 28.10.2015, 14.11.2015 sobota, 25.11.2015, 
9.12.2015, 23.12.2015

odpady bIo:  
21.10.2015, 18.11.2015, 16.12.2015

odpady SEgrEgowanE:  
19.10.2015, 23.11.2015, 21.12.2015

 
uLICE: adama asnyka, Cisowa, ignacego kaczmarka, 
krucza, Ligocka, kazimierza Pułaskiego, mikołowska, 

miła, Pawła Burszki, Piękna, Piotra skargi, Ptasia, 
Śmiłowicka, Wawrzyńca szczudlaka, Świerkowa, 

Wilcza, Wiśniowa, zacisze
odpady KomunaLnE:  

6.10.2015, 20.10.2015, 3.11.2015, 17.11.2015, 
1.12.2015, 15.12.2015, 29.12.2015

odpady bIo:  
27.10.2015, 24.11.2015, 22.12.2015

odpady SEgrEgowanE:  
22.10.2015, 26.11.2015, 28.12.2015

 
uLICE: 1 maja do nr 145, armii krajowej, Graniczna, 

Floriana marciniaka, jadwigi Śląskiej, jastrzębia, 
miedziana, młyńska, morska, nikodema jaronia, 

Podlaska, Rolnicza, sokolska, spiżowa, srebrna, złota, 
Żeliwna, strzelców Bytomskich, Orla

odpady KomunaLnE:  
6.10.2015, 20.10.2015, 3.11.2015, 17.11.2015, 

1.12.2015, 15.12.2015, 29.12.2015
odpady bIo:  

27.10.2015, 24.11.2015, 22.12.2015
odpady SEgrEgowanE:  

23.10.2015, 27.11.2015, 29.12.2015
 

uLICE: Borowików, Cegielniana, Gaikowa, Grzybowa, 
józefa Piłsudskiego od nr 81, kalinowa, kochłowicka do 

nr 71, łanowa, makowa, maślaków, Odrzańska, 
Rzeczna, Panewnicka, Poranna, Romualda Traugutta, 

Rydzów, sosnowa, sudecka, Tatrzańska, Żytnia
odpady KomunaLnE:  

8.10.2015, 22.10.2015, 5.11.2015, 19.11.2015, 
3.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015, 

odpady bIo:  
15.10.2015, 12.11.2015, 10.12.2015

odpady SEgrEgowanE:  
20.10.2015, 24.11.2015, 22.12.2015

 
uLICE: alberta Pakuły, Chłopska, Czwartaków, 
Dziewanny, Harcerska, Hubalczyków, junaków, 

jutrzenki, kurpiowska, Lubuska, Leona kruczkowskiego, 
łowicka, łużycka, marzanny, mazurska, nowa, 

Pancernych, Piwna, sobótki, staropolska, Świętojańska, 
makoszowska, Rybnicka, Beskidzka

odpady KomunaLnE:  
8.10.2015, 22.10.2015, 5.11.2015, 19.11.2015, 

3.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015
odpady bIo:  

15.10.2015, 12.11.2015, 10.12.2015
odpady SEgrEgowanE:  

21.10.2015, 25.11.2015, 23.12.2015
 

uLICE: Bagienna, józefa Poniatowskiego, studzienna, 
Wyżynna, nowy Świat
odpady KomunaLnE:  

9.10.2015, 23.10.2015, 6.11.2015, 20.11.2015, 
4.12.2015, 18.12.2015

odpady bIo:  
16.10.2015, 13.11.2015, 11.12.2015

odpady SEgrEgowanE:  
16.10.2015, 20.11.2015, 18.12.2015

 
uLICE: energetyków, Leśna, Ludwika zamenhofa, 

modrzewiowa, Borowa
odpady KomunaLnE:  

12.10.2015, 26.10.2015, 9.11.2015, 23.11.2015, 
7.12.2015, 21.12.2015

odpady bIo:  
28.10.2015, 25.11.2015, 23.12.2015

odpady SEgrEgowanE:  
19.10.2015, 23.11.2015, 21.12.2015

 
uLICE: międzyblokowa, miodowa, Olszynowa, 

solidarności, ks. Lexa
odpady KomunaLnE:  

5.10.2015, 19.10.2015, 2.11.2015, 16.11.2015, 
30.11.2015, 14.12.2015, 28.12.2015

odpady bIo:  
21.10.2015, 18.11.2015, 16.12.2015

odpady SEgrEgowanE:  
19.10.2015, 23.11.2015, 21.12.2015

Harmonogram wywozu 
odpadów z zabudowy 

jeDnORODzinnej
 

uLICE: jana Brzechwy, jana Parandowskiego, 
kazimierza Brodzińskiego, konstantego ildefonsa 

Gałczyńskiego, kornela makuszyńskiego, ks. Pawła 
Lexa, kłodnicka, nowowiejska

odpady KomunaLnE:  
5.10.2015, 19.10.2015, 2.11.2015, 16.11.2015, 

30.11.2015, 14.12.2015, 28.12.2015
odpady bIo:  

7.10.2015, 21.10.2015, 4.11.2015, 18.11.2015, 
16.12.2015

odpady SEgrEgowanE:  
16.10.2015, 20.11.2015, 18.12.2015

odpady WieLkOGaBaRyTOWe:  
1.12.2015 

uLICE: Halembska do nr 129, Brunona schulza, Gabrieli 
zapolskiej, Haliny Poświatowskiej, marii Dąbrowskiej, 
marii kuncewiczowej, marii Rodziewiczówny, skośna, 

elizy Orzeszkowej
odpady KomunaLnE:  

14.10.2015, 28.10.2015, 14.11.2015 sobota, 25.11.2015, 
9.12.2015, 23.12.2015

odpady bIo:  
7.10.2015, 21.10.2015, 4.11.2015, 18.11.2015, 

16.12.2015
odpady SEgrEgowanE:  

19.10.2015, 23.11.2015, 21.12.2015
odpady WieLkOGaBaRyTOWe:  

2.12.2015
 

uLICE: adama asnyka, Cisowa, ignacego kaczmarka, 
krucza, Ligocka, azimierza Pułaskiego, mikołowska, 
miła, Pawła Burszki, Piękna, Piotra skargi, Ptasia, 
Śmiłowicka, Wawrzyńca szczudlaka, Świerkowa, 

Wilcza, Wiśniowa, zacisze
odpady KomunaLnE:  

6.10.2015, 20.10.2015, 3.11.2015, 17.11.2015, 
1.12.2015, 15.12.2015, 29.12.2015

odpady bIo:  
13.10.2015, 27.10.2015, 10.11.2015, 24.11.2015, 

22.12.2015
odpady SEgrEgowanE:  

22.10.2015, 26.11.2015, 28.12.2015
odpady WieLkOGaBaRyTOWe:  

3.12.2015, 4.12.2015
 

uLICE: 1 maja do nr 145, armii krajowej, Graniczna, 
Floriana marciniaka, jadwigi Śląskiej, jastrzębia, 
miedziana, młyńska, morska, nikodema jaronia, 

Podlaska, Rolnicza, sokolska, spiżowa, srebrna, złota, 
Żeliwna, strzelców Bytomskich, Orla

odpady KomunaLnE:  
6.10.2015, 20.10.2015, 3.11.2015, 17.11.2015, 

1.12.2015, 15.12.2015, 29.12.2015
odpady bIo:  

13.10.2015, 27.10.2015, 10.11.2015, 24.11.2015, 
22.12.2015

odpady SEgrEgowanE:  
23.10.2015, 27.11.2015, 29.12.2015
odpady WieLkOGaBaRyTOWe:  

16.12.2015, 17.12.2015
 

uLICE: Borowików, Cegielniana, Gaikowa, Grzybowa, 
józefa Piłsudskiego od nr 81, kalinowa, kochłowicka do 

nr 71, łanowa, makowa, maślaków, Odrzańska, 
Rzeczna, Panewnicka, Poranna, Romualda Traugutta, 

Rydzów, sosnowa, sudecka, Tatrzańska, Żytnia
odpady KomunaLnE:  

8.10.2015, 22.10.2015, 5.11.2015, 19.11.2015, 
3.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015

odpady bIo:  
1.10.2015, 15.10.2015, 29.10.2015, 12.11.2015, 

26.11.2015, 10.12.2015
odpady SEgrEgowanE:  

20.10.2015, 24.11.2015, 22.12.2015
odpady WieLkOGaBaRyTOWe:  

14.12.2015, 15.12.2015
 

uLICE: alberta Pakuły, Chłopska, Czwartaków, 
Dziewanny, Harcerska, Hubalczyków, junaków, 

jutrzenki, kurpiowska, Lubuska, Leona kruczkowskiego, 
łowicka, łużycka, marzanny, mazurska, nowa, 

Pancernych, Piwna, sobótki, staropolska, Świętojańska, 
makoszowska, Rybnicka, Beskidzka

Przedsiębiorstwo Usług komunalnych 
van Gansewinkel Górny Śląsk sp. z o.o.
41-706 Ruda Śląska, ul. Piotra skargi 87
tel. 32 242-21-10, 32 242-63-89

odpady KomunaLnE:  
8.10.2015, 22.10.2015, 5.11.2015, 19.11.2015, 

3.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015
odpady bIo:  

1.10.2015, 15.10.2015, 29.10.2015, 12.11.2015, 
26.11.2015, 10.12.2015

odpady SEgrEgowanE:  
21.10.2015, 25.11.2015, 23.12.2015
odpady WieLkOGaBaRyTOWe:  

14.12.2015, 15.12.2015
 

uLICE: Bagienna, józefa Poniatowskiego, studzienna, 
Wyżynna, nowy Świat
odpady KomunaLnE:  

9.10.2015, 23.10.2015, 6.11.2015, 20.11.2015, 
4.12.2015, 18.12.2015

odpady bIo:  
2.10.2015, 16.10.2015, 30.10.2015, 13.11.2015, 

27.11.2015, 11.12.2015
odpady SEgrEgowanE:  

16.10.2015, 20.11.2015, 18.12.2015
odpady WieLkOGaBaRyTOWe:  

1.12.2015
 

uLICE: energetyków, Leśna, Ludwika zamenhofa, 
modrzewiowa, Borowa
odpady KomunaLnE:  

12.10.2015, 26.10.2015, 9.11.2015, 23.11.2015, 
7.12.2015, 21.12.2015

odpady bIo: 
14.10.2015, 28.10.2015, 14.11.2015 sobota, 

25.11.2015, 23.12.2015
odpady SEgrEgowanE:  

19.10.2015, 23.11.2015, 21.12.2015
odpady WieLkOGaBaRyTOWe: 

2.12.2015
 

uLICE: międzyblokowa, miodowa, Olszynowa, 
solidarności, ks. Lexa

odpady KomunaLnE:  
5.10.2015, 19.10.2015, 2.11.2015, 16.11.2015, 

30.11.2015, 14.12.2015, 28.12.2015
odpady bIo:  

7.10.2015, 21.10.2015, 4.11.2015, 18.11.2015, 
16.12.2015

odpady SEgrEgowanE:  
19.10.2015, 23.11.2015, 21.12.2015

odpady WieLkOGaBaRyTOWe: 2.12.2015

CmenTaRze

Cmentarz zacisze
odpady KomunaLnE:  

6.10.2015, 20.10.2015, 03.11.2015, 17.11.2015, 
1.12.2015, 15.12.2015, 29.12.2015

odpady bIo:  
27.10.2015, 24.11.2015, 22.12.2015

odpady SEgrEgowanE: 
22.10.2015, 26.11.2015, 28.12.2015, 

1 maja (parafialny), Cmentarz 1 maja (komunalny)
odpady KomunaLnE:  

6.10.2015, 20.10.2015, 3.11.2015, 17.11.2015, 
1.12.2015, 15.12.2015, 29.12.2015

Cmentarz ul. Piłsudskiego
odpady KomunaLnE:  

8.10.2015, 22.10.2015, 5.11.2015, 19.11.2015, 
3.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015, 
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Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6:00 a 22:00. W dniu wywozu od godz. 6:00 pojemniki powinny być wystawione przed posesję w miejscu  
widocznym dla pracowników firmy wywozowej (pracownicy firmy odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji).

Harmonogram wywozu odpadów z budynKów wIELorodzInnyCH
POłOŻOnyCH na POłUDnie OD aUTOsTRaDy a-4 

poniedziałek, środa, piątek
uLICE:  Energetyków:�1,�2,�3,�4,�5,�6,�7,�8,�10b,�11,�12,�13,�17,�19,�21b,�Leśna:�1,�2,�3,�4,�6,�8,�10,�12,�14,�22,�24,�28,�30-30a,�32,�34,�36-36a,�38,�40,�Międzyblokowa:�1d,�2,�3d,�
4,�5,�6,�7,�8,�10,�12,�14,�16,�18,�20,�Grabowa:�1,�4,�5,�6,�7,�9,�Miodowa:�15,�16,�18,�20,�Kosynierów:�2,4,�Modrzewiowa:�1,�2,�3,�4,�5,�6,�7,�8,�9,�13,�Olszynowa:�1,�2,�3,�4,�5,�7,�

Racławicka:�1,�3,�Solidarności:�1,�3,�4,�6,�8,�10,�11,�13,�14,�15,�16,�17,�18,�19,�20,�24,�26,�28a,�30c,�Borowa:�2,�4,�Zamenhofa:�2c,�4c,�6c,�8,�10,�1�Maja:�5,�21-21c�do�g,�23-23a,�5,�
7,�40,�42,�44,�46,�48,�50,�52,�54,�55,�56,�57,�99,�123,�Młyńska:�77,�Gałczyńskiego:�2,�4,�Gojawiczyńskiej:�2,�4,�6,�8,�12,�14,�Grodzka:�1,�1c,�1d,�5,�6,�7-9,�8,�10,�Makuszyńskiego:�
9,�11,�Brzechwy:�4,�5,�7,�9,�11,�13,�Kukuczki:�2,�3,�4,�Kłodnicka:�58,�62,�64,�66,�68,�91,�97,�99,�105,�ks.�Lexa:�9,�11,�13,�Sejmu�Śl.:�1,�2,�3,�4,�5,�Brodzińskiego:�1,�3,�5,�7,�9,�11,�13,�

15,�Halembska�12,�113,�Parandowskiego�3,�5,�Łużycka�3,�Nowy�Świat�6.
segregacja typu – dzwony + kosze siatkowe + pojemniki 1100 l. opróżniane: plastik – w każdy poniedziałek tygodnia od dnia 5.10.2015; makulatura – w każdy piątek  

tygodnia od dnia 2.10.2015; szkło – w każdą środę tygodnia  od dnia 7.10.2015; gabaryty – wywóz w każdy piątek tygodnia od dnia 2.10.2015.

Przedsiębiorstwo Usług komunalnych 
van Gansewinkel Górny Śląsk sp. z o.o.
41.706 Ruda Śląska, ul. Piotra skargi 87 
tel. 32 242.21.10, 32 242.63.89
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9 września oficjalnie rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna dotycząca ochrony powietrza 
w Polsce. Głównym celem akcji jest zachęcenie mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję 
szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza.

Razem „TworzyMy  
atmosferę”

Kampania „TworzyMy atmosfe-
rę” została zainicjowana przez Mini-
sterstwo Środowiska. Jej głównym 
założeniem jest upowszechnienie 
wiedzy o zanieczyszczeniu powie-
trza w Polsce, jego źródłach i skut-
kach zdrowotnych, a także pokaza-
nie, w jaki sposób indywidualne de-
cyzje mogą przyczynić się do popra-
wy sytuacji.

Akcja jest skierowana do nas 
wszystkich, bo to od nas tak napraw-
dę zależy jak będzie kształtować się 
środowisko naturalne. Od 9 września 
największe stacje telewizyjne wy-
świetlają spoty telewizyjne ukazują-
ce jak nasze codzienne wybory 
wpływają na środowisko naturalne. 
Mają one uświadomić odbiorcom, 
jaki wpływ ich indywidualne wybo-
ry mają na jakość powietrza, a co za 
tym idzie – na stan zdrowia i kom-
fort życia ich samych, a także naj-
bliższych członków rodziny.

Wbrew ogólnie panującym prze-
konaniom, to nie przemysł, a my sa-
mi mamy największy wpływ na za-
nieczyszczenie powietrza w naszym 
kraju. Największa emisja zanie-
czyszczeń pochodzi z domowych 
instalacji oraz transportu.

– Kampania pokazuje, że dla po-
prawy stanu powietrza znaczenie 
mają nawet drobne decyzje – kupno 
węgla o odpowiednich parametrach, 
dbanie o sprawność domowego ko-
tła grzewczego, zaprzestanie palenia 
śmieci czy rezygnacja z używania sa-
mochodu, gdy można skorzystać 
z transportu publicznego lub rowe-
ru. Ma też uświadomić, że większość 
działań ograniczających emisję za-
nieczyszczeń nie wiąże się z dodatko-
wymi kosztami. Przeciwnie – w dłuż-
szej perspektywie może przełożyć się 
na istotne oszczędności w domowym 
budżecie. Założeniem kampanii jest 

więc mówienie o ochronie powietrza 
w sposób pozytywny – pokazywanie 
dobrych praktyk, budowanie poczu-
cia sprawczości i współodpowie-
dzialności – mówi Marcin Korolec, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Śro-
dowiska, pełnomocnik rządu ds. po-
lityki klimatycznej.

Kampania „TworzyMy atmosfe-
rę” jest niejako odpowiedzią na za-
trważające wyniki sondażu przepro-
wadzonego na zlecenie Ministerstwa 
Środowiska w sierpniu 2015 roku. 
Polacy zdają sobie sprawę ze zna-
czenia jakości powietrza dla kom-

fortu ich życia, ale ponad 80 proc. 
z nich uważa, że problem zanie-
czyszczenia powietrza nie dotyczy 
miejsca, w którym mieszkają. Jak 
pokazują dane pochodzące z moni-
toringu jakości powietrza w Polsce, 
jest to fałszywe przekonanie. Dlate-
go kampania oprócz zachęcania do 
zmiany codziennych zachowań, in-
formuje też o skali zanieczyszczenia 
powietrza i jego skutkach zdrowot-
nych.

Kampania wdraża zalecenia Kra-
jowego Programu Ochrony Powie-
trza – dokumentu ogłoszonego przez 

ministra środowiska Macieja Gra-
bowskiego. Określa on działania na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym niezbędne do tego, by ja-
kość powietrza w Polsce uległa po-
prawie. Oprócz działań edukacyjno-
informacyjnych, takich jak kampa-
nia „TworzyMY atmosferę”, pro-
gram wskazuje też m. in. na koniecz-
ność wprowadzenia zmian w pra-
wie.

Województwo śląskie również 
przyłączyło się do akcji. 12 września 
w Sosnowcu i 13 września w Gliwi-
cach odbyły się happeningi realizo-
wane w formule rodzinnego pikniku. 
Podczas spotkania przedstawiciele 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach udzielali informacji, 
jak uzyskać dotację na wymianę pie-
ca lub montaż kolektorów słonecz-
nych. Na najmłodszych czekały 
atrakcje, a na wszystkich uczestni-
ków muzyka i upominki. 

Podczas kampanii uruchomiono 
specjalną stronę internetową www.
tworzymyatmosfere.pl, na której 
można uzyskać wiele ciekawych in-
formacji na temat stanu jakości po-
wietrza, porady na temat jak może-
my dbać o ochronę powietrza oraz 
informacje o bieżących działaniach 
realizowanych w ramach akcji. Na 
stronie znajdziemy również wiele 
ciekawych materiałów, ulotki, bro-
szury, itp.

Projekt jest współfinansowany 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Działania mające na celu zbudowa-
nie świadomości wpływu zanie-
czyszczenia powietrza na zdrowie 
wspiera Ministerstwo Zdrowia. 
Kampania potrwa do końca listopa-
da 2015 roku.

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Górnicza Spółdzielnia 
MieSzkaniowa „naSz doM”
w rudzie Śląskiej przy ul. kłodnickiej 97

ogłasza:�1.)�przetarg�ograniczony�dla�osób�fizycznych�na odrębną własność lokalu mieszkalnego 
w�drodze�ustnej�licytacji.�Lokal�wyposażony�jest�w�instalację�centralnego�ogrzewania,�elektryczną,�

gazową�i�wodociągowo-kanalizacyjną,�położony�w�Rudzie�Śląskiej: 

Lp. Adres Pow. 
uż.�m2

Położenie�
lokalu

Ilość�
pokoi Cena�wywoławcza�zł Wadium 

zł
Termin 

przetargu

1 Międzyblokowa�10/26 36,42 III�piętro 2 94�767,00 9�477,00
13.10.2015
godz.�9:00

Wadium�w�ww.�wysokości�należy�wnieść�na�rachunek�Spółdzielni-�nr�konta:�60�8470�0001�2001�0080�8680�
0003�najpóźniej�w�dniu�poprzedzającym�przetarg�w�opisie�podając�:�wpłata�wadium�na�przetarg�–�adres�lokalu.�
Za�datę�wpływu�na�rachunek�Spółdzielni�uważa�się�dzień�uznania�rachunku�bankowego.�Postęp�kwoty�licytacji�
nie�może�być�niższy�niż�1%�wartości�ceny�wywoławczej.�Wygrywający�przetarg�zobowiązany�jest�do�wpłacenia�
zaoferowanej�kwoty�nabycia�nieruchomości,�kosztów�wyceny�mieszkania�oraz�kosztów�sporządzenia� inwen-
taryzacji wymaganej przez notariusza do 30 dni�od�daty�przeprowadzenia�przetargu.�Ustanowienie�odrębnej�
własności�lokalu�następuje�w�formie�aktu notarialnego�na�koszt�wygrywającego�przetarg.�Kwota�wadium�zali-
czana�jest�na�poczet�wpłat�wygrywającego�i�nie�podlega�zwrotowi.�Uchylenie�się�osoby�wygrywającej�przetarg�
od�zawarcia�umowy�skutkuje�przepadkiem�wadium.�Każdy�uczestnik�przetargu�zobowiązany�jest�zapoznać�się�
z�zasadami�ustanawiania�odrębnej�własności�lokalu�w�drodze�przetargu,�które�zawarte�są�w�Statucie�Górniczej�
Spółdzielni�Mieszkaniowej�„Nasz�Dom”�(§�59-70)�i�podpisać�stosowne�oświadczenie.�Statut�umieszczony�jest�
na�stronie� internetowej�www.naszdom.info.pl�oraz�można�się�z�nim�zapoznać�w�siedzibie�GSM�„Nasz�Dom”�
(pok.105,�tel.�32�243-27-47).�
2.)�aukcję ograniczoną�dla�osób�fizycznych�na�najem�lokalu�mieszkalnego�w�drodze�licytacji�wysokości�wpła-

ty�na�fundusz�remontowy.�Lokal�wyposażony� jest�w� instalację�centralnego�ogrzewania,�elektryczną,�gazową�  
i�wodociągowo-kanalizacyjną�,�położony�w�Rudzie�Śląskiej�:

Lp. Adres Pow.  
uż.�m2

Położenie�
lokalu

Ilość�
pokoi Cena�wywoławcza�zł Wadium�zł Termin aukcji

1 Gwarecka�3a/29 47,90 X�piętro 2 5�000,00 4�023,60
13.10.2014
godz.�9.30

Wadium�w�ww.�wysokości�należy�wnieść�na�rachunek�Spółdzielni�–�nr�konta:�
60�8470�0001�2001�0080�8680�0003�najpóźniej�w�dniu�poprzedzającym�aukcję�w�opisie�podając:�wpłata�wa-

dium�na�aukcję�–�adres�lokalu.�Za�datę�wpływu�na�rachunek�Spółdzielni�uważa�się�dzień�uznania�rachunku�ban-
kowego.�Postęp�kwoty�licytacji�nie�może�być�niższy�niż�200,00 zł.�Cena�wywoławcza�obejmuje�wyłącznie�prawo�
nabycia�pierwszeństwa�uzyskania�prawa�najmu�lokalu�mieszkalnego.�Wygrywający�przetarg�zobowiązany�jest�
do uiszczenia kwoty wylicytowanej za nabyty lokal w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia aukcji.
Wylicytowana� kwota� netto� zasila� fundusz� remontowy� Spółdzielni.�Wadium�wpłacone� przez� osobę,� która�

wygra�aukcję,�zostanie�zaliczone�na�poczet�kaucji�zabezpieczającej.�Uchylenie�się�osoby�wygrywającej�aukcję�
od�zawarcia�umowy�skutkuje�przepadkiem�wadium.�Każdy�uczestnik�aukcji�winien�zapoznać�się�z�„Regulami-
nem�postępowania�przetargowego�w�sprawie�zasiedlania�mieszkań”,�który�znajduje�się�na�stronie�internetowej�
www.naszdom.info.pl lub�w�dziale�członkowskim�(pok.105�,�tel.�32�243-27-47),�gdzie�również�można�zapoznać�
się�z�projektem�umowy�najmu�lokalu�mieszkalnego�i�podpisać�stosowne�oświadczenie.�
Na�przetarg/aukcję�należy�zgłosić�się�z�dowodem�tożsamości�oraz�dowodem�wpłaty�wadium.�Lokale�miesz-

kalne�będą�udostępnione�do�oględzin�uczestnikom�przetargu/aukcji�w�dniu�5.10.2015 r. w�godzinach�od�10.00 
do 12.00. 
Do�momentu�otwarcia�przetargu/aukcji�Zarząd�Spółdzielni�może�odwołać�przetarg/aukcję�bez�podania�przy-

czyny.�Przetarg/aukcja�odbędzie�się�w�siedzibie�GSM�„Nasz�Dom”�w�Rudzie�Śląskiej�przy�ul.�Kłodnickiej�97.
�Zarząd�GSM�„Nasz�Dom”

nowoŚĆ na rYnkU
Bez Bik-u

Bez wpłaty własnej 
Bez ograniczeń wiekowych

Także z komornikiem
akceptujemy opóźnienia

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

KREDYTY  
ODDŁUŻENIA

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYDENT�MIASTA�
RUDA�ŚLĄSKA�

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości 
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy 

Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograni-
czonego jest oddanie w użytkowanie�wieczyste�na�okres�99�lat�niezabudo-
wanej�nieruchomości�gruntowej�własności�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska�poło-
żonej�w Rudzie�Śląskiej-Goduli przy ulicy akacjowej�obejmującej�stanowiące�
całość�gospodarczą�działki�o łącznej�powierzchni�1340�m2,�zapisane�na�karcie�
mapy�2,�obręb�Orzegów,�oznaczone�numerami�geodezyjnymi:
–�1435/24 o powierzchni�1126�m2,�użytki:�R-IIIa,�B,�Ps-V,�zapisaną�w księ-

dze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejonowy�w Rudzie�Śląskiej�pod�nr�
KW�nr�GL1S/00007517/4�(działy�III�i IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów),
–�1454/24 o powierzchni�214�m2,�użytek�R-IIIa,�KW�nr�GL1S/00007869/6�

(działy�III�i IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów)-�z przeznaczeniem�pod�budowę�
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Zgodnie�z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego�miasta�Ruda�Śląska�działki�nr�1435/24�i 1454/24�stanowią�tereny�zabu-
dowy�mieszkaniowej�jednorodzinnej�(symbol�planu�MN1).�
Osoby�przystępujące�do�przetargu� są� zobowiązane� zapoznać� się�z pełną�

treścią�ustaleń�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�mia-
sta�Ruda�Śląska�dotyczącą�terenów�oznaczonych�symbolem�MN1.

cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 163.000,00 zł.
Osiągnięta�w�przetargu�cena�działki�będzie�stanowić�podstawę�do�ustale-

nia:
–�pierwszej�opłaty�za�oddanie�gruntu�w�użytkowanie�wieczyste�w�wysoko-

ści�15%�ww.�ceny,
–�opłat�rocznych�wynoszących�1%�tej�ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny poda-

tek od towarów i usług.

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

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wyno-
si 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie�ww.�warunku�
może�stanowić�podstawę�do�rozwiązania�umowy�bądź�do�ustalenia�dodat-
kowej�opłaty�rocznej�obciążającej�użytkownika�wieczystego,�niezależnie�od�
opłat�z�tytułu�użytkowania�wieczystego�gruntu.

przetarg odbędzie się w dniu 4.11.2015 r. o godz. 12.00  
w sali 213 Urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana pawła ii 6.

W�przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne�i�prawne,�które�zapoznają�
się�z�pełną�treścią�ogłoszenia (zamieszczoną�na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�
Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�i�na�portalu�miejskim�www.rudaslaska.bip.info.
pl)�i�w�terminie�do�dnia�28.10.2015 r. dokonają wpłaty�wadium�w�wysokości�
8.200,00 zł, z�dopiskiem�„wadium�–�ul.�Akacjowa,�działki�nr�………”�przele-
wem�na� rachunek�bankowy:�Nr� 71� 1050�1214�1000�0010�0109�0628� ING�
Bank�Śląski�Katowice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�Miasta�Ruda�Śląska�(za�datę�za-
płaty�przyjmuje�się�dzień�wpływu�środków�pieniężnych�na�rachunek�Urzędu�
Miasta�Ruda�Śląska)� lub�w�kasie� tut.�Urzędu�pok.�nr�13� i�14�w�godzinach:�
poniedziałek� –� środa� 8.00-16.00,� czwartek� 8.00-18.00,� piątek� 8.00-14.00�
oraz� przed� otwarciem� przetargu� przedłożą� Komisji� Przetargowej�wymaga-
ne�dokumenty�i�oświadczenia.�Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�
z uzasadnionej przyczyny.

Informacji�na� temat�przetargu�udziela�Wydział�Gospodarki�Nieruchomo-
ściami�(pokój�223),�tel.�32�248-75-63.
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Punkty obsługi Klienta
Ruda Śląska – Nowy Bytom• 
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
Ruda Śląska – Godula• 
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

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

Załatwiamy zwrot zasiłku 
pogrzebowego z ZUS 

oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą 

z możliwością 
odprawienia Mszy Świętej 

oraz salą ceremonialną 
do odprawiania uroczystości 

wielowyznaniowych. 
Na terenie obiektu  znajduje się 

kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice 

kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 18.09.2015 r. do dnia 9.10.2015 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-Bielszowicach przy  ulicy  Wysokiej, stano-
wiącej działkę nr 2531/163 o powierzchni 2973 m2, obręb Bielszowice, karta mapy 4,  KW nr GL1S/00008298/9, 
która zostanie oddana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza (nett o) nieruchomości do przetargu wynosi 345.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 17.09.2015 r. do 
dnia 8.10.2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 
Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 223) trzech wykazów niezabudo-
wanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Ślą-
ska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Artura Grot-
tgera, zapisanych na karcie mapy 7, obręb Bielszowice oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr 
KW GL1S/00039359/1 (oznaczonych numerami geodezyjnymi jak niżej), 
które zostaną oddane w drodze przetargu nieograniczonego w użytko-
wanie wieczyste na okres 99 lat 
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego: 

1293/1193•  o powierzchni 952 m2, 
1294/1193•  o powierzchni 942 m2, 
1295/1193•  o powierzchni 736 m2, 

wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/10 część z przeznaczeniem 
pod drogę dojazdową:

1304/1193 • o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m.7, 
kW GL1S/00047771/4.
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R Ale pożyczka nawet w 24 godziny. 
Tel. 668-681-880.

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

R Czyszczenie�dywanów,�tapicerek,�wy-
kładzin.�Solidnie.�Tel.�606-274-056.

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

Usługi pogrzebowe

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

Nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

R Atrakcyjne�nowe�domy�szeregowe:
KŁODNICA�ul.�Kaczmarka� 
od�105�m2�od�300.000�zł.

HALEMBA� 
ul.�Chłopska�108�m2�300.000�zł.

GODULA� 
os.�Paryż�od�125�m2�od�330.000�zł.

Pomagamy�uzyskać�kredyt�hipoteczny.�
www.nieruchomoscigabriel.pl� 
tel.�691-523-055,�607-706-692.

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

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

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

 R Tanie�mieszkania�na�WWW.LO-
KATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

R Kawalerki:�Wirek�29�m2,�53�tys.,�Soli-
darności,�30�m2,�komfort,�79�tys,�Bryga-
dzistów� 31� m2,� 60� tys.� LOKATOR,� tel.�
793-017-323.

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

Usługi

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

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

R�Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

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

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

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

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

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

R�Docieplenia�budynków,�remonty�ele-
wacji.�Tel.�607-969-200.

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

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

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

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

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

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

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

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

R PAJĄCZEK.�Usługi�elektroinstalacyj-
ne.�Tel.�505-180-050.

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

R�Rencista,�,,złota�rączka”,�oferuje�pro-
fesjonalne,�kompleksowe�kafelkowanie�
łazienek,� remonty.� Tel.� 32� 307-20-99,�
784-699-569.

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

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

R M-4,�60�m2,�137�tys.�zł.�Godula�c.o.�
miejskie,� tel.� CONTRACTUM,� tel.� 793-
396-040.

R� M-3� 38� m2,� 85� tys.� zł� Godula,� c.o.�
miejskie.� CONTRACTUM,� tel.� 893-396-
040.

R�Pilnie�kupię�mieszkanie�Ruda�Śląska,�
tel.�731-765-095.

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

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

R Do�wynajęcia�pokój,�Bielszowice,�Ry-
cerska.�Tel.�32�242-06-28.

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

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

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

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

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

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

R Do�wynajęcia�mieszkania�Orzegów�
i� Ruda� w� kamienicach.� Tel.505-147-
476.

R Mieszkanie�Ruda�1,�60�m2,�3�pok.�
STAN�IDEAŁ��159�000�zł,�www.m4ruda.
pl.

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

R Ładne,�dwupokojowe�mieszkanie�
z� kuchnio-jadalnią�wynajmę� lub� sprze-
dam.�Tanio!�Tel.�604-603-509.

R Orzegów�mieszkanie�jednopokojo-
we�37�m2�oraz�garaż�murowany�sprze-
dam.�Tel.�668-981-900.

Motoryzacja

R Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-
155.

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

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

Podziękowanie
Wszystkim, którzy wsparli nas  

słowami otuchy i serdeczną myślą,  
nadesłali kondolencje  

oraz uczestniczyli  
w uroczystościach pogrzebowych  

i pożegnali

śp. Józefa Gralińskiego
pragniemy wyrazić serdeczne  

podziękowanie, wdzięczność i szacunek

Rodzina

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

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

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

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

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

R Sprzedam Mitsubishi Pajero, 96 r., 
2.8, przyczepę kempingową, 78 r. Tel. 
515-655-217.

Praca

R Firma� BAREX� z� Zabrza� zatrudni� sa-
modzielnych� pracowników� ogólnobu-
dowlanych� (wykończenia),� elektryków�
z�uprawnieniami.�Prawo�jazdy�mile�wi-
dziane�Nawiążemy�również�współpracę�
z�małymi� firmami� budowlanymi.� Kon-
takt:�tel.�32�740-91-63,�696-099-922.

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

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

R Zatrudnię� do� prac� antykorozyjnych�
malarzy,�piaskarzy�i�metalizatorów.�Tel.�
501-524-963.

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

R Zatrudnię� pracownika� do� utrzyma-
nia�ruchu�maszyn�na�zakładzie�produk-
cyjnym�w�Rudzie�Śląskiej�(konserwacja�
+serwis�urządzeń�mechanicznych).�Tel.�
666-826-204.

R Firma�Madej�Wróbel�Sp.��z�o.o.�po-
szukuje�osób�chętnych�do�podjęcia�pra-
cy� na� stanowiskach� produkcyjnych.�
Skontaktuj�się�z�nami!�Kontakt:�rekruta-
cja@madejwrobel.pl� /�nr� tel.� 501�958�
983.�Osobiście�Ruda�Śląska,�Magazyno-
wa�45.

Różne

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

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

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

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

R Sprzedam�pianino.�Tel.�508-817-
534.

KĄCIK�ADOPCYJNY

Flint� to� średni� 4-letni� psiak�
o� bardzo� fajnym� charakterze.�
Flint�trafił�do�schroniska�z�ulicy.�
Jest� fajnym� szybko� nawiązują-
cym�kontakt�z� ludźmi�psiakiem.�
Miły,�wesoły� i� pogodny.� Zgadza�
się�z�suczkami.�Kontakt�w�spra-
wie�adopcji,�tel.�509-471-357.

CHWILÓWKI
Na dowolny cel. W zależności od Twoich 

aktualnych potrzeb i wymagań.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�wykazu�lokali�
mieszkalnych�usytuowanych�w�budynku�mieszkalnym�na�terenie�Miasta�

Ruda�Śląska:
ul.�Energetyków�5/37

ul.�1�Maja�5b/7
ul.�Dunajewskiego�1a/1

stanowiących�własność�Gminy�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�garażu�

usytuowanego�na�terenie� 
Miasta�Ruda�Śląska:

ul.�Józefa�Pordzika�–�garaż�nr�2,
stanowiącego�własność�Miasta�Ruda�
Śląska�a�przeznaczonego�do�sprzedaży�

w�drodze�bezprzetargowej� 
na�rzecz�najemcy.

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.�Brzozowa�7/1,
ul.�Brzozowa�11/1,

ul.�Zygmunta�Krasińskiego�3b/1,
stanowiących�własność�Miasta�Ruda�
Śląska�a�przeznaczonych�do�sprzedaży�
w�drodze�bezprzetargowej�na�rzecz�ich�

najemców.

Szczere wyrazy współczucia 
doktorowi Dariuszowi Kowalczukowi 

i jego najbliższym 
z powodu śmierci 

teścioweJ 
składają 

prezesi LUX-MED 
i personel Przychodni Wireckiej 

w Rudzie Śląskiej.
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Nie biorę! 
Wybrałem 
pływanie.

Łączy nas pasja, NIE  dopalacze!

Nie biorę!Nie biorę!

MATEUSZ NIEGOT
trener pływania w UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska, 
w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym oraz 
kadry narodowej kobiet w sportowym ratownictwie wodnym.

Unikaj dopalaczy!
Zażywanie środków 

odurzających jest 
szkodliwe w każdym 

wieku, a spustoszenia, 
jakie sieją w organizmie 

nie da się naprawić.

Substancje psychoaktywne 
na każdego działają 

inaczej. 
Są niebezpieczne.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste 

na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy 
Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytko-
wanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Akacjowej obejmującej stanowiące całość gospodar-
czą działki o łącznej powierzchni 1369 m2, zapisane na karcie mapy 2, obręb Orzegów, oznaczone numerami 
geodezyjnymi:

– 1434/24 o powierzchni 821 m2, użytki: R-IIIa, B, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00007517/4 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),

– 1453/24 o powierzchni 548 m2, użytki: R-IIIa, R-IIIb, KW nr GL1S/00007869/6 (działy III i IV ww. księgi 
wolne są od wpisów)- z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki 
nr 1434/24 i 1453/24 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1). 

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

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 166.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. 

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

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

Przetarg odbędzie się w dniu 24.11.2015 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 
Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia 
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.ru-
daslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 17.11.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 8.300,00 zł, 
z dopiskiem „wadium – ul. Akacjowa, działki nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty 
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. 
Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-
14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadcze-
nia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

 PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 

99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Na 
Piaski, z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze 

sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową.

Przedmiotem zbycia w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na 
okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 1173 m2 

położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Na Piaski, stanowiącej działkę nr 4855/270 obręb Bielszowice, 
k.m.3, KW nr GL1S/00028006/2 – z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - wraz ze 
sprzedażą udziału wynoszącego 1/2 część w działce nr 4854/270 o powierzchni 408 m2, k.m.3, obręb Bielszowice, 
KW nr GL1S/00046381/6 - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. Działy III i IV ww. ksiąg są wolne od wpisów.

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki 
stanowią teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła (symbol planu MNU1). działki 
są niezabudowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ogródków działkowych, po-
siadają regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren jest płaski, zatrawiony oraz częściowo porośnięty drzewami 
i krzewami. 

 Cena wywoławcza (nett o) do przetargu dla działki nr 4855/270 pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem 
wynoszącym 1/2 część działki nr 4854/270 (droga wewnętrzna) wynosi 97.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 
90.000,00 zł, droga 7.000,00 zł. 

Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i cena 
drogi z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do usta-
lenia:

– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15 % ww. ceny
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku 
może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użyt-
kownika wieczystego niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego oraz cenę drogi – powiększone o podatek VAT – należy uiścić 
przed zawarciem umowy notarialnej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.10.2015 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 
Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną tre-
ścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim 
www.rudaslaska.bip.info.pl-zakładka nieruchomości i w terminie do dnia 14.10.2015 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości 4.900,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice 
O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska  (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00

 

16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz 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.
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Otwarcie nowego klubu  
w Rudzie Śląskiej

SZTUKI WALKI

W sobotę (19.09.) w Rudzie Śląskiej 1 
odbyło się oficjalne otwarcie pierwszej 
filii rudzkiego klubu Kempo Tai Jutsu 
RKSiSW BUSHIDO. Podczas części 
oficjalnej nadano Damianowi Seweryno-
wi – trenerowi nowego klubu KTJ MMA 
TEAM Ruda Śląska – licencję pozwala-
jącą prowadzić zajęcia Kempo Tai Jutsu, 
Kem Vo Combat i MMA. Po części ofi-

cjalnej odbył się staż, który został po-
dzielony na trzy bloki Kempo Tai Jutsu, 
Kem Vo Combat i MMA. Staż poprowa-
dzili Shihan Rafał Burdzik i Sensei Mar-
cin Pistelok, a pomagali instruktorzy Da-
wid Augustyniak i Piotr Pszczółkowski. 
Po zakończeniu zajęć wręczono uczest-
nikom certyfikaty potwierdzające udział 
w stażu.

ZAPASY

Złote mistrzostwa Polski juniorów
AKROBATYKA SPORTOWA

W weekend odbyły się w Katowi-
cach Mistrzostwa Polski w Akroba-
tyce Sportowej, Skokach na Tram-
polinie i Ścieżce. Nie zabrakło w tej 
imprezie także przedstawicieli na-
szego miasta. W szranki z najlepszy-
mi juniorami kraju stanęła dwójka 
mieszana w składzie Kinga Lewicka 
i Łukasz Wojtaszczyk (KPKS Ha-
lemba) oraz trójka kobiet, w skład 
której wchodzi Oliwia Hałupka, 
Magda Rajtor i Aleksandra Białas. 
Oba zespoły nie pozostawiły złu-
dzeń swoim rywalom i po dwóch 
dniach zmagań stanęły na najwyż-
szym stopniu podium. Warto dodać, 
iż Kinga i Łukasz pokonali cztery 
zespoły z większą trudnością wyko-
nując swoje układy. W kategorii 11-
16 lat trzecie miejsce zajęli Martyna 
Hyba i Przemysław Wiącek i jest to 
niewątpliwie bardzo duży sukces tej 
młodej pary. Sukcesy akrobatów na 
arenie krajowej to doskonały pro-
gnostyk przed zbliżającymi się mi-
strzostwami Europy, które za kilka 
dni odbędą się  w Niemczech. Na-
szym utalentowanym zawodnikom 
życzymy jak najlepszych startów, 
okraszonych medalami.

Historyczne zdjęcie w nowym klubie.

Dobre starty rudzkich  
zapaśników

Dobry występ zawodniczek i zawodni-
ków Slavii podczas Międzywojewódz-
kich Mistrzostw Młodzików i Młodziczek 
w zapasach w stylu wolnym, które roze-
grane zostały w niedzielę (20.09.) w Dzier-
żoniowie. Dziewczęta zdecydowanie 
zwyciężyły w klasyfikacji klubowej zdo-
bywając sześć medali: trzy złote (Nicole 
Wiezner – 44 kg, Paulina Danisz – 52 kg, 
Kamila Czapla – 67 kg), dwa srebrne 
(Wiktoria Gregorczyk – 52 kg i Justyna 

Rudzianki stanęły na szczycie podium.

Złota dwójka mieszana na podium.

Trutwin – 57 kg) oraz jeden brązowy 
(Roksana Gwózdek – 48 kg). Piąte miej-
sca zajęły: Wiktoria Gólcz – 40 kg, Emi-
lia Pisula – 44 kg i Patrycja Słomska – 57 
kg. Chłopcy w klasyfikacji klubowej za-
jęli miejsce trzecie zdobywając trzy me-
dale: złoty – Klaudiusz Wiezner (42 kg), 
srebrny – Gabriel Kuropatwa (47 kg), 
brązowy – Marcel Wójcik (73 kg). Piąte 
miejsca zajęli Tomasz Gawron (42 kg) 
i Damian Remisz (47 kg).

Medaliści w kategorii 47 kg.

FUTSAL

Porażka Gwiazdy  
na inaugurację sezonu

Bramki: 1:0 – Dominik Śmiał-
kowski, 2:0 – Damian Wojtas, 3:0 - 
Damian Wojtas, 3:1 – Dmytro Drozd, 
4:1 – Przemysław Dewucki, 5:1 – 
Zbigniew Mirga, 5:2 – Dmytro 
Drozd, 5:3 – Łukasz Biel (karny)

Bez punktu wraca z Gliwic zespół 
Gwiazdy. Na inauguracji rozgrywek 
Ekstraklasy Futsalu rudzianie ulegli 
doświadczonemu zespołowi Nbitu. 
Zwłaszcza w pierwszej połowie ru-
dzianie grali bojaźliwie, nie realizu-
jąc założeń taktycznych. Od począt-
ku ton wydarzeń na parkiecie nada-
wali gospodarze, a goście „czekali 
na wyrok”. Przy wyniku 2:0 gra po-
woli zaczęła się wyrównywać. Nie-
stety, najpierw indywidualny błąd 
popełnił Piasecki i rywale zdobyli 
trzeciego gola, a w 17. minucie Ariel 
Piasecki zobaczył czerwoną kartkę 
za faul na Dewuckim. Ta sytuacja 
wzbudziła sporo kontrowersji. Fak-
tem pozostaje jednak to, że rywale 
w przewadze zdobyli czwartego go-
la. Do przerwy bramkę zdobył dla 
Gwiazdy najlepszy w ekipie Dmytro 
Drozd. W drugiej połowie niemal 
pierwsza akcja dała gospodarzom 
piątego gola, ale na parkiecie domi-
nowali zawodnicy Gwiazdy, zdoby-

wając dwie bramki autorstwa Droz-
da i Biela. To jednak za mało – jedną 
niezłą połową meczu nie dało się 
wygrać. Nbit Gliwice – Gwiazda 
5:3. Za tydzień w sobotę kolejne 
derby – do Halemby przyjeżdża 
Clearex.

Gospodarze byli tego dnia lepsi.

Nbit Gliwice – Gwiazda Ruda Śląska 5:3 (4:1)

Gwiazda Ruda Śląska: Aleksander 
Waszka, Michał Hyży, Wojciech Dzia-
łach, Yevgenii Danyleiko, Olaf Białek, 
Ariel Piasecki, Jakub Haase, Sławomir 
Pękala, Dmytro Drozd, Jacek Hewlik, 
Mateusz Krzymiński, Paweł Martyn, 
Łukasz Biel, Dawid Barteczka.
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BIEGANIE

Pobiegli w szczytnym celu
ŁUCZNICTWO

Łucznicy na Turnieju  
Lajkonika w Krakowie 2015

W sobotę (19.09.) w Krakowie, jak 
co roku zjawili się najmłodsi łuczni-
cy z całego kraju i z zagranicy. Tur-
niej ten uważany jest za największy 
sprawdzian dla nich i ich trenerów. 
Często też jest pierwszym wielkim 
turniejem w ich życiu. Atmosfera by-
ła gorąca na linii strzeleń, ale i na wi-
downi, gdzie młodych dopingowali 
równie zestresowani rodzice. W tym 
roku nie zabrakło na nim oczywiście 
łuczników UKS-u „Grot” Ruda Ślą-
ska. Nasza reprezentacja uplasowała 
się w czołówce zawodów. Piotrek 
Stawicki, Dawid Studołka, Natalia 
Lepa oraz Wiktor Szreder wystarto-
wali w tym turnieju po raz pierwszy, 
przechodząc swój wielki chrzest bo-
jowy. Natalia uległa minimalnie swej 
rywalce i musiała stanąć koło podium 
na czwartej pozycji. Jest to dla niej 

W niedzielę (20.09.) odbył się 
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach 
Bieg Pamięci Górników. Była to im-
preza charytatywna, z której dochód 
przeznaczono na wsparcie rodzin 
górników, którzy zginęli podczas 
wypadków w kopalni. Kolejna rudz-
ka impreza biegowa prowadzona by-
ła przez ultramaratończyka Augusta 
Jakubika i nie mogłaby się odbyć bez 
pomocy sponsorów, a przede wszyst-
kim firmy „Węglo smyk”. Zawodni-
cy ścigali się na dystansie 5 km. 
Wśród uczestników znaleźli się także 
miłośnicy chodzenia z kijami. Pogo-
da dopisała w niedzielne przedpołu-
dnie i wszyscy wystartowali  na mia-
rę swoich możliwości. Chociaż była 
to impreza charytatywna, to warto 
wspomnieć, iż w kategorii kobiet 
wygrała Beata Androsz, nauczyciel-
ka wychowania fizycznego z Zespołu 
Szkół nr 5, natomiast najlepszym 
biegaczem okazał się uczeń tejże 

Duet z Zespołu Szkół nr 5 z pamiątkowymi pucharami.

Kolumny sportowe zredagował  
Łukasz Wodarski

PIŁKA NOŻNA

Wyniki spotkań na minus
Minionego weekendu nie można 

zaliczyć do udanych jeśli chodzi 
o występy naszych piłkarskich dru-
żyn. W najwyższej klasie rozgryw-
kowej Grunwald Ruda Śląska nie 
przywiózł żadnych punktów z Czę-
stochowy, gdzie uległ miejscowej 
Skrze 0:2. Zdecydowanie najlepiej 
spisała się rudzka Slavia, która od-
prawiła z kwitkiem outsidera rozgry-
wek IV ligi – Przyszłość Ciochowice 
4:0. Jedno zwycięstwo i dwie poraż-
ki zanotowały rudzkie drużyny 
w okręgówce. Po serii kilku nieuda-
nych spotkań wreszcie zwycięska 

z pojedynku wyszła kochłowicka 
Urania pokonując Górnika Pszów 
2:0. O ile porażkę po walce Wawelu 
Wirek 2:4 można jeszcze przyjąć, to 
przegraną 0:7 na swoim boisku Ja-
strzębia Bielszowice z Orłem Mokre 
trzeba nazwać katastrofą. Wyniki 
ekipy z Bielszowic wskazują, iż kla-
sa okręgowa jest na chwilę obecną 
zbyt wysokim poziomem, jak na ich 
możliwości. W drugą stronę zmierza 
natomiast Pogoń Nowy Bytom, która 
straciła dopiero pierwsze punkty 
w lidze i po czterech kolejkach jest 
wiceliderem w klasie A.

spory sukces, zważywszy na silną 
obsadę zawodów. Wiktor poprawił 
swój rekord życiowy zajmując piątą 
pozycję i ulegając koledze klubowe-
mu Arkadiuszowi Mrozowi, który 
też mimo zaciętej walki stanął na 
czwartej pozycji obok podium. 
Dwójka naszych niepełnosprawnych 
łuczników – Sebastian Ziętek i Szy-
mon Wójcik – rywalizując ze zdrowy-
mi kolegami walczyła zacięcie i utrzy-
mała się w pierwszej dwudziestce 
w swych kategoriach wiekowych. 
Największy sukces odniosła jednak 
nasza klubowa „maskotka” Julia 
Mróz. Obaj trenerzy pokładali w niej 
wielkie nadzieje i nie zawiedli się. 
Wprawdzie w głównej rozgrywce 
popełniła błąd i oddała tym samym 
pierwsze miejsce na podium rywal-
ce, jednak w specjalnej turze turnie-
ju, na którą czekają zawsze trzej naj-
lepsi zawodnicy w każdej kategorii, 
odniosła wspaniałe zwycięstwo. Tur-
niej tradycyjnie zakończył się strze-
laniem do małej tarczy z wizerun-
kiem lajkonika. Odległość była nie-
wielka, bo zaledwie piętnaście me-
trów, lecz dziesiątka ma średnicę 
maleńką jak pięciozłotowa moneta. 
To czyni rozgrywkę bardzo trudną. 
Zwycięzca otrzymuje unikalną statu-
etkę lajkonika krakowskiego. Jest to 
upragnione trofeum wszystkich ma-
łych łuczników. Julia Mróz strzelała 
mistrzowsko jak wytrawny, doświad-
czony łucznik. Kilka serii ze wspa-
niałym skupieniem rozgromiło kon-
kurentki. Statuetka lajkonika zagości 
na jej biurku a my możemy tylko po-
gratulować młodziutkiej zawodnicz-
ce odporności i nieugiętej, wspania-
łej walki.

Julia Mróz ze statuetką lajkonika.

szkoły, Damian Połeć. Serdecznie 
gratulujemy zwycięzcom oraz 
wszystkim uczestnikom, którzy 
wsparli akcję biegową. Wszyscy za-

powiadają udział w kolejnej impre-
zie, która przypominać będzie o lo-
sach poległych górników w śląskich 
kopalniach.

GórnicZa SpóŁDZielnia MieSZKanioWa 

„luiZa” 
z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 412 

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości  zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi oraz gospodarczymi 
typu „FiŃSKie DoMKi”.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2015 r. o godz. 10.00 
w siedzibie GSM „Luiza” w Zabrzu 

przy ul. Wolności 412 II piętro.

Informacje o mającym się odbyć przetargu są do wglądu 
w siedzibie spółdzielni Dział Czynszów pok. 102, Dział 

Członkowsko-Prawny pok. 115  
lub telefonicznie nr tel. 32 278-67-12 wew. 31, 47 

oraz na stronie internetowej www.gsmluiza.com.pl.
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Gryfy specjalizują się w horrorach
RUGBY

Kolejny thriller z happy endem zafun-
dowali sobie i kibicom rudzcy rugbiści 
w meczu trzeciej kolejki I ligi w Lublinie 
przeciwko tamtejszym Budowlanym. 
Przed pierwszym gwizdkiem za fawory-
tów uchodzili raczej gospodarze, mimo 
iż w tej rundzie nie zaznali jeszcze żad-
nego zwycięstwa. 

Na boisku Lublina Areny lepiej spo-
tkanie rozpoczęli Budowlani, wychodząc 
w 17. minucie na prowadzenie po celnie 
kopniętym karnym, podyktowanym po 
serii katastrofalnych błędów Gryfów we 
własnych formacjach autowych i mły-
nach dyktowanych. Jednak dwie minuty 
później Krzysztof Płusa doprowadził do 
remisu również po celnym kopie z karne-
go. Pięć minut później ponownie na pro-
wadzenie wyszli gospodarze, po kolej-
nym przegranym własnym wrzucie Gry-
fów do autu piłkę przejęli Budowlani. 
Rozegrali szybką kontrę od linii środko-
wej boiska, skrzydłowy uciekł wzdłuż 
linii autowej i zdobył przyłożenie, które 
chwilę później zostało podwyższone. 
Chwilę później Płusa stanął przed kolej-
ną szansą z karnego, jednak kop był 
z ostrego kąta i okazał się niecelny. Ko-

lejny przegrany własny młyn rudzian 
w okolicach linii środkowej boiska przy-
niósł następną zabójczą kontrę lublinian, 
którzy powiększyli przewagę do 13:3. 
Dalsze minuty pierwszej połowy były 
bardziej wyrównane. Mnożyły się jednak 
błędy z obu stron, przez co mecz dużo 
tracił jako widowisko. Gryfy miały swo-
je szanse, raz świetny rajd Dominika 
Bryńskiego zakończył się 10 metrów od 
pola punktowego, a drugi raz w ostatniej 
akcji pierwszej połowy Jan Muc stracił 
piłkę na dwa metry od pola przyłożeń. Po 
40 minutach gry Budowlani zasłużenie 
wygrywali 13:3.

W drugiej połowie kibice oglądali już 
więcej gry otwartej, obie strony atakowa-
ły śmielej i starały się robić to szybciej. 
W 47. minucie świetna kontra wyprowa-
dzona z własnego pola 22 metrów została 
zakończona podaniem do przodu bardzo 
blisko pola punktowego Budowlanych. 
Pięć minut później szybko rozegrany rę-
ką karny na linii 22 metrów na połowie 
lublinian był kontynuowany serią uda-
nych rucków rudzian, po których piłkę 
otrzymał Artur Stankiewicz i zdobył 
kontaktowe przyłożenie, które podwyż-

szył Płusa. W 60. minucie przed szansą 
wyrównania wyniku stanął Płusa, jednak 
jego kop z 30 metrów minimalnie prze-
szedł obok słupka. Na szczęście chwilę 
później Płusa w analogicznej sytuacji już 
się nie pomylił i wynik brzmiał 13:13! 
Był to dobry dzień dla kopaczy, bo chwi-
lę później ponownie na trzy „oczka” od-
skoczyli lublinianie po karnym za pozy-
cję spaloną w rucku. W 72. minucie Mi-
chał Markowski powalił na ziemię rywa-
la niedozwoloną szarżą i na wprost słu-
pów kopacz gospodarzy ponownie się 
nie pomylił – 19:13. W ostatnich sześciu 
minutach cały czas przewagę mieli Bu-
dowlani, jednak albo mylili się w koń-
cówkach akcji, albo piłkę obronnie przy-
kładali rudzianie. W 78. minucie świetną 
kontrę wyprowadził Szaciłowski, jednak 
zamiast podać na „czysto” skrzydłowe-
mu, rozwiązał akcję wbiciem się w sze-
regi rywali, co przypłacił kontuzją barku, 
która prawdopodobnie wykluczy go już 
z gry w tej rundzie. I gdy wydawało się, 
że już nic więcej w tym meczu się nie 
wydarzy, Budowlani stracili piłkę, którą 
wkopał na pole punktowe Bryński i ofiar-
nie zdobył kontaktowe przyłożenie, a po 

KS Budowlani Lublin – KS IGLOO Rugby Ruda Śląska 19:20 (13:3)

podwyższeniu z trudnej pozycji Krzysz-
tofa Płusy Gryfy o jeden punkt wyprze-
dziły Budowlanych. Chwilę później sę-
dzia Wilk zakończył to spotkanie i sensa-
cja stała się faktem – Gryfy odniosły 
drugie zwycięstwo w I lidze.

Spotkanie zakończyło się szczęśliwie, 
jednak gra rudzian pozostawiała wiele do 
życzenia – bardzo dużo straconych piłek 
po własnych błędach w autach i młynach 
czy nie najlepsze rozwiązania akcji 
w grze otwartej – to wszystko, nad czym 
w najbliższym tygodniu Gryfy muszą 
popracować, bo za tydzień staną przed 
wyzwaniem o wiele większego kalibru – 

na Burloch Arenę przyjeżdżają niepoko-
nani od półtora sezonu Czarni Pruszcz 
Gdański. Spotkanie odbędzie się w Orze-
gowie w sobotę o godzinie 14.00.

Punkty dla Rudy: Stankiewicz 5 pkt 
(1p), Bryński 5 pkt. (1p), Płusa 10 pkt 
(2k, 2pd)

Gryfy: Kamil Pepliński, Łukasz Fura, 
Krzysztof Jopert, Artur Stankiewicz, Jan 
Muc (Michał Markowski), Paweł Pepliń-
ski, Rafał Szaciłowski  (Marcin Gre-
inert), Dawid Mańkowski, Krzysztof 
Płusa, Marcin Mucha, Jakub Skoczylas, 
Wojciech Midor, Dominik Bryński (Da-
niel Dyjas), Paweł Siwula, Paweł Mol.

Rudzianie odnieśli pierwsze wyjazdowe zwycięstwo.
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