STOWARZYSZENIE
,,MusicALL”

Prywatny gabinet kardiologiczny
Budynek DAMAR-u,
ul. Przedszkolna 6

tel. 501-553-654

eśniu
Marcin Wilkoszyński
We wrz 0%
5
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
a
t
wizy
Zastępca Ordynatora Oddziału Kardiologicznego w Rudzie Śląskiej
taniej

KREDYT

na każdą kieszeń
• oprocentowanie kredytów
gotówkowych
i konsolidacyjnych już od 5 %
• kredyty hipoteczne,
samochodowe i firmowe
• leasingi
• kredyty bez ograniczeń
wiekowych
• uproszczone procedury

WYDAWCA

Zadzwoń albo
napisz SMS-a
o treści TAK

ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS.
7 września 2016 r. (środa) numer 36/1239
BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

668-447-277

Siła orkiestr
dętych

ODDZWONIMY
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* KREDYTY *

GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
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• bez ograniczeń wiekowych
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• WĘDZONA DYMEM OLCHOWO-BUKOWYM
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kup 2 za

30 zł

PROSZEK
DO PRANIA
APTA

4,62 kg
do koloru
do białego

Oferta ważna od czwartku 8 września do środy 14 września 2016 r. lub do wyczerpania zapasów
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XVI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH

Siła orkiestr dętych

Foto: UM Ruda Śląska

Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zaprezentowała musztrę paradną.

Na scenie zaprezentowały się wszystkie rudzkie orkiestry.

Foto: UM Ruda Śląska

Orkiestry dęte przemaszerowały ulicami Rudy.

Foto: UM Ruda Śląska

XVI Festiwal Orkiestr Dętych im.
Augustyna Kozioła tradycyjnie rozpoczął się od przemarszu ulicami miasta,
w którym wzięły udział rudzkie orkiestry „Pokój”, „Bielszowice”, „Wirek”,
„Halemba” oraz zaproszona do udziału
w spotkaniu Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic oraz zespół
mażoretek „Akcent” z Miejskiego Domu Kultury w Katowicach-Ligocie.
Festiwal zainicjował w 1991 roku
nieżyjący już miejski radny Jan Konieczny, który w ten sposób chciał oddać hołd legendarnemu dyrygentowi
orkiestry górniczej dawnej rudzkiej kopalni Walenty-Wawel, Augustynowi
Koziołowi, który jest też patronem parku w Rudzie, gdzie odbywa się festiwal.
Festiwal początkowo gromadził wąskie grono słuchaczy i miłośników,
z czasem jednak zyskiwał na popularności i obecnie uczestniczą w nim miłośnicy tego gatunku muzyki nie tylko z Rudy Śląskiej, ale także miast ościennych.
– Przyjeżdżamy tu od lat, bo muzyka orkiestr dętych jest piękna, a niestety
możliwości wysłuchania jej na żywo
jest z roku na rok mniej – mówił pan Jerzy, który przyjechał na festiwal z Tarnowskich Gór. – W Rudzie Śląskiej macie to szczęście, ze macie tu jeszcze tyle
wciąż prężnie działających orkiestr
– dodał.
Gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu była Ewa Bem, polska piosenkarka
jazzowa, która na scenie w Rudzie Śląskiej zaśpiewała swoje największe
przeboje z towarzyszeniem orkiestry
reprezentacyjnej miasta Jaworzna Em
Band. – Atmosfera podczas koncertu
była tak wspaniała, że pomimo deszczu
który trochę nam przeszkadzał, jeszcze
nie wyjechałam, a już chce się tu wracać – mówiła po koncercie Ewa Bem.
AW

Foto: UM Ruda Śląska

Jest w orkiestrach jakaś siła… – to słowa popularnej piosenki Haliny Kunickiej, które aktualne są do dziś. Od 1991 r. udowadniają to rudzkie orkiestry górnicze, które koncertują podczas Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych. Tak było i w tym roku.

Ewa Bem była gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu.
REKLAMA
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SESJA RADY MIASTA

Komunikacja nadal na tapecie – coraz bliżej kompromisu
Środowa (31.08.) nadzwyczajna sesja Rady Miasta była krótka, lecz intensywna. Podczas obrad poddano pod głosowanie zaledwie trzy
uchwały, które przyjęto prawie jednomyślnie. Więcej emocji wywołały interpelacje, zapytania, czy wolne wnioski – temat bezpłatnej komunikacji nadal wisi w powietrzu.
Sesja rozpoczęła się spokojnie – radnym poddano
pod głosowanie trzy projekty uchwał: dwa o wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta na lata 2016-2041 oraz jeden dotyczący zmian
w budżecie miasta. Jeśli mowa o zmianach polegających na przeniesieniach ﬁnansowych między działami i zadaniami w WPF, dotyczyły one zwiększenia
wydatków m.in. na transport, gospodarkę mieszkaniową, administrację publiczną, oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną, czy kulturę. Dodatkowo,
uchwałą Rady Miasta do Prognozy wprowadzono
sześć nowych zadań oraz zwiększono plan wydatków
na zadania takie jak m.in. budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej, czy modernizacja
oświetlenia przy ul. Niedurnego. Zmiany w budżecie
nawiązywały natomiast do uchwał z poprzedniej sesji
Rady Miasta oraz pozostałych uchwał, dotyczących
WPF.
Więcej emocji wywołała druga część sesji nawiązująca w głównej mierze do poprzednich obrad.

Przedstawiciele opozycji wyrażali swoje niezadowolenie z publikacji prasowych. Jak tłumaczyli, głosowali przeciw projektowi uchwały ponieważ nie zgadzają się na wybiórczy charakter projektu. W takim
też tonie odbyła się, zorganizowana przez radnych
PiS, konferencja prasowa, podczas której klub wydał
oﬁcjalne oświadczenie. – Chcemy, by bezpłatnie
z przejazdów komunikacją miejską na terenie Rudy
Śląskiej korzystać mogli wszyscy uczniowie uczęszczający do tutejszych szkół, bez względu na miejsce
zamieszkania – informowali radni.
Władze miasta chcą wypracować kompromis
w sprawie pilotażowego projektu. – Wszystkich radnych, którzy głosowali przeciw naszemu projektowi,
zapraszam na spotkanie w celu przedstawienia swoich kontrpropozycji – zaproponowała na nadzwyczajnej sesji prezydent Grażyna Dziedzic.
I tak w poniedziałek (5.09.) odbyło się robocze
spotkanie radnych, na którym jeszcze raz wyjaśniono
założenia darmowych przejazdów dla uczniów.

– Nasz pomysł podyktowany był informacjami, że
większość uczniów szkół podstawowych, w szczególności klas 1-3, do szkoły dostaje się samochodami lub
na piechotę. Nie chcemy też wydawać pieniędzy w powietrze, dlatego wzięliśmy pod uwagę tylko te dzieci,
które z komunikacji miejskiej rzeczywiście korzystają
– mówił Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta.
Zarówno radni klubu „Razem dla Rudy Śląskiej”,
jak i klubu PiS przedstawili swoje propozycje, skupiające się głównie na objęciu programem szerszej
grupy uczniów. – Jesteśmy w stanie poprzeć model,
w którym wszystkie dzieci dotrzymają doﬁnasowanie (do biletów – przyp. red.) – mówił Marek Wesoły z PiS. Wszystkie pomysły zostaną wzięte pod
uwagę przez prezydent Grażynę Dziedzic. Koncepcje radnych zostaną zweryﬁkowane pod kątem ﬁnansowym oraz przedstawione KZK GOP. Na kolejnym spotkaniu władze miasta zapoznają radnych
z pełną analizą zaproponowanych rozwiązań.
Magdalena Buchta

INWESTYCJE

Zabezpieczono środki na stadion lekkoatletyczny
Boisko do konkurencji rzutowych, sześciotorowa bieżnia, skocznie, rzutnie, oświetlenie, trybuny i zaplecze – tak będzie wyglądał stadion
lekkoatletyczny w Rudzie Śląskiej. Dzięki uchwale Rady Miasta z 31 sierpnia będzie można rozpocząć procedurę przetargową na drugi etap
inwestycji. Tymczasem w najbliższym czasie rozstrzygnięty zostanie przetarg na pierwszy etap. Całkowity koszt realizacji zadania ma wynieść
12 mln zł.
– Budowę realizować będziemy zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, co pozwoli
w przyszłości na rozgrywanie zawodów co najmniej na
poziomie wojewódzkim – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic. Obecnie dobiega końca przetarg na pierwszy
etap inwestycji. Wyłoniony w nim wykonawca będzie
miał 8 miesięcy na wykonanie zadania.
Zakres tego etapu budowy stadionu lekkoatletycznego obejmuje w pierwszej kolejności rozbiórkę dotychczasowego obiektu. – Prace ziemne obejmować
będą rozbiórkę pozostałości dotychczasowych trybun
oraz niwelację istniejących skarp. Ponadto trzeba
wyrównać teren pod budowany stadion, bo obecnie
w tym miejscu występują znaczne różnice poziomów
– informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

W ramach inwestycji wykonane zostanie boisko lekkoatletyczne z trawy naturalnej o wymiarach 72,7 m x
100 m, które umożliwi trening konkurencji rzutowych
(rzut młotem, oszczepem, dyskiem). Wokół boiska powstanie sześciotorowa 400-metrowa bieżnia z nawierzchni poliuretanowej. Na prostej bieżnia posiadać
będzie 8 torów, co pozwoli na rozgrywanie zawodów
na dystansie 100 m oraz 110 m przez płotki. Dodatkowo wybudowany zostanie rów z wodą do biegów
z przeszkodami.
Stadion wyposażony będzie także w skocznie do
skoku w dal, trójskoku, skoku wzwyż i o tyczce. Powstaną także rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem
i młotem z klatką zabezpieczającą, a także dwie rzutnie
do rzutu oszczepem. Wykonane zostanie też odwodnienie terenu oraz kanalizacja deszczowa. Prowadzone

będą również prace związane z budową instalacji elektrycznej pod płytą boiska, gdzie położonych zostanie
ponad 2 km kabli elektrycznych. Posłużą one do zasilenia instalacji nawadniającej boiska, a także oświetlenia, które będzie realizowane w drugim etapie inwestycji.
Dzięki wspomnianej uchwale można już przygotowywać przetarg na drugi etap. – W tej fazie oprócz
oświetlenia wybudowane zostaną trybuny na blisko
900 miejsc oraz budynek zaplecza – zapowiada prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Budowę stadionu, która ma się rozpocząć jeszcze
w tym roku, mają być współﬁnansowane ze środków
pozyskanych z kredytu z EBI. Natomiast w przyszłym
roku miasto zamierza starać się o doﬁnansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. WG

Rzadko spotykani,
wyjątkowi…
po prostu Unikalni!
Czekaliśmy na to cały rok! Już za tydzień po raz
drugi ruszamy z plebiscytem „Unikalni 2016”, którego celem jest nagrodzenie ciekawych mieszkańców Rudy Śląskiej. My wybieramy nominowanych,
natomiast rudzianie będą wyłaniać zwycięzców,
którzy zostaną uhonorowani podczas uroczystej gali. Już teraz zachęcamy do głosowania!
Plebiscyt „Unikalni 2016” zostanie podzielony
na pięć kategorii, a w każdej z nich wystartuje
trzech kandydatów. Kategoria „Z pasją” prezentować będzie ludzi, którzy z wielkim zapałem rozwijają swoje niecodzienne talenty; w ramach kategorii
„Otwarte serca” nagrodzimy rudzian, których wielkie serca motywują do robienia czegoś dobrego;
kategoria „Kobieta z charakterem” to panie, które
cechuje niezwykła charyzma i siła do działań; kategoria „Obieżyświat” wyłoni zwycięzcę, dla którego
podróże są sposobem na życie, a w kategorii
„W muzyce siła” nagrodzimy rudzkie, muzyczne
perełki.
Sylwetka każdego z nominowanych zostanie
przedstawiona już w najbliższym numerze „Wiadomości Rudzkich”. Tym samym od 14 do 28 września do godziny 15 trwać będzie głosowanie w trzech
formach: za pomocą SMS-ów, na naszym fanpage’u oraz stronie internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl. Zwieńczeniem głosowania będzie gala ﬁnałowa, która odbędzie się 30 września w Miejskim
Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Nowym Bytomiu. Podczas imprezy wręczymy również nagrody specjalne osobom, które swoim działaniem zasłużyły się dla Rudy Śląskiej i jej mieszkańców.
– Niezmiernie cieszę się, że po raz kolejny nagrodzimy wyróżniających się rudzian. Każdy z nominowanych jest wyjątkowy, każdy jest wybitny w swojej
dziedzinie – podkreśla Anna Piątek-Niewęgłowska,
prezes spółki Śląskie Media.
Magdalena Buchta
REKLAMA
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NOWY BYTOM

OGŁOSZENIA

JUBILEUSZU 50-LECIA GIMNAZJUM NR 11
i DAWNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22
w Nowym Bytomiu przy ulicy Ratowników 15,
które odbędą się w dniach 21 i 22 października 2016 roku.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne G 11
Szczegółowe informacje zamieszczone są na plakatach,
stronie internetowej: www.gim11.com,
na Facebooku i pod nr. telefonu 32 248-61-32.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.
2031) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam, że w dniu 30.08.2016 r. dla Miasta Ruda Śląska
z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej – Zarządcy Dróg
Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Schmidt – Pracownia Projektowa „DROGOWIEC” w Rudzie Śląskiej,
wydana została decyzja nr 485-16 o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.:
„Rozbudowa ul. Władysława Żeleńskiego wraz z odwodnieniem,
kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej, na
nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 408/219, 482/50,
1659/46, 486/50, 669/49, 478/50, 672/47, 485/50, 558/50, 668/49,
477/50, 480/50, 804/50, 802/50”
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji
o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać
z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki
i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.

Czy wieża wodna potrzebuje liftingu?
Jest to jeden z najciekawszych i najlepiej zachowanych zabytków tego typu w regionie, który dumnie góruje nad Nowym Bytomiem. Mowa oczywiście o wieży wodnej, znajdującej się w centrum miasta, która niedawno została przejęta przez miasto. Według niektórych mieszkańców warto byłoby uatrakcyjnić ten obiekt. Pytanie tylko, czy warto?
Wodociągowa wieża w Nowym Bytomiu, znajdująca się przy skrzyżowaniu
ul. Pokoju i Chorzowskiej, liczy sobie
ponad 100 lat – wzniesiona została około
1900 roku, a jej budowniczy oparli się na
tradycyjnej technologii. Budynek wybudowano na planie koła o średnicy prawie
13 metrów, a jego wysokość mierzy prawie 27 metrów. Wielu rudzian docenia,
że Ruda Śląska nadal ma taki relikt przeszłości. Są jednak i tacy, którzy zastanawiają się, czy dałoby się unowocześnić
ten budynek i jeszcze bardziej uatrakcyjnić dla oka. – Wiele krajów na świecie
wprowadza ciekawe elementy do tego typu budowli – mają one kolorowe oświetlenia, malunki, witraże. Może i naszą
wieżę można by było podrasować? – zasugerował podczas rozmowy telefonicznej jeden z mieszkańców Nowego Bytomia. – Budynek przypomina trochę więzienie, a przecież miał inną funkcję – dodaje.
Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków w Rudzie Śląskiej tłumaczy
jednak, że tego typu zabiegi nie należą do
prostych i często są nieuzasadnione. – Budynek wieży wodnej ﬁguruje w gminnej
ewidencji zabytków oraz jest objęty ochroną konserwatorską. Wobec tego dla tego
obiektu obowiązuje nakaz zachowania
bryły wraz z utrzymaniem pierwotnego
charakteru elewacji. W związku z tym nie
jest możliwe dokonywanie trwałych zmian
w obiekcie, polegających np. na poszerzaniu istniejących otworów okiennych w celu przeszklenia ich witrażami czy zmiany
kolorystyki elewacji budynku. Możliwe
jest jednak wstawienie kolorowych szybek
w istniejące otwory, musi być to jednak
podyktowane osadzeniem konkretnej
funkcji w budynku, a nie jedynie czysto
estetycznym zabiegiem – zaznacza konserwator.

Foto: MB

Informujemy o obchodach

Wieża wodna jednych zachwyca, innych prowokuje do zmian.
W chwili obecnej wieża wodna znajduje się w zasobach miejskich, jednak przygotowywana jest procedura mająca na celu zbycie tej nieruchomości. Według miejskiego konserwatora zabytków w przypadku przejęcia budynku przez nowego
właściciela oraz chęci zmiany jego funkcji
możliwe będzie jego dostosowanie pod
względem wizualnym do planowanego
zagospodarowania, jak również wykonanie zewnętrznego oświetlenia obiektu.
– Warto wspomnieć, że powiązanie wyglądu zewnętrznego wieży wodnej z budynkiem więzienia jest w pewien sposób bardzo poprawne. Cylindryczny kształt wieży
może przywodzić na myśl tzw. panoptykon
– schemat więzienia zaprojektowanego

REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627

www.hofman-dompogrzebowy.pl

przez angielskiego ﬁlozofa Jeremy’ego
Benthama. O ile samo skojarzenie jest
uprawione, to należy pamiętać, że obiekty
historyczne, a nade wszystko te, które objęte są ochroną konserwatorską, nie powinny być w żaden sposób „poprawiane”
celem zmiany ich wizualnego charakteru
na „bardziej ożywiony” – zaznacza Łukasz Urbańczyk. – Nowobytomska wieża
wodna jest świadkiem historii dzielnicy,
obiektem świadczącym o rozwoju myśli
technologicznej początku XX wieku oraz
ważnym elementem przestrzennym miasta,
z tego też powodu jej historyczny charakter powinien zostać zachowany w możliwie jak najmniej zmienionej formie – podkreśla.
Magdalena Buchta

www.wiadomoscirudzkie.pl

MIASTO | 7.09.2016

5

INWESTYCJE

Wielki powrót do „dwudziestki”
właściwego poziomu, dlatego
Budynek SP nr 20 przy
Podczas rektyﬁkacji budynku
wymieniono prawie wszystkie
ul. Tunkla, który ma 106 lat, od
(prostowania) szkoła została
posadzki. Ściany wzmocniono
dawna prosił się o remont z popodniesiona o ponad metr po
siatkami i gładzią gipsową,
wodu szkód górniczych. Chostronie południowej. Następnie
wymieniono parkiet w sali
dziło głównie o konieczność
gimnastycznej i płytki w łazienjego wyprostowania, ponieważ
kompleksowo ją wyremontowano.
kach, klasach, a także na dolwychylenie przekroczyło 40
Prace prowadzone były pod okiem
nym korytarzu i w piwnicy.
promili. Tymczasem już budynkonserwatora zabytków.
Wymalowano wszystkie wnęki o wychyleniu ponad 20 protrza – wylicza Katarzyna Szuba.
mili kwaliﬁkują się do prostowania,
Tę część remontu sﬁnansował przeda powyżej 25 promili ich stan jest oce- troszczyła się o przyszłość obiektu
siębiorca górniczy w ramach usuwania
niany jako zagrażający bezpieczeń- i jego użytkowników – dodaje.
stwu użytkowania. – Kiedy w 2012
Tak rozpoczęły się starania o kom- szkód górniczych. Jednak swoją ceroku zostałam dyrektorką tej szkoły, pleksowy remont budynku, który roz- giełkę – i to niemałą – dołożyło także
rozpoczęłam starania o rektyﬁkację począł się 1 września ub. roku. miasto. Dzięki temu w SP nr 20 udało
budynku. Przeprowadzone później A wszystko to pod okiem konserwatora się kompleksowo wymienić instalację
w związku z przygotowaniami do re- zabytków, ponieważ budynek znajduje centralnego ogrzewania. Odrestauromontu badania potwierdziły, że wy- się w streﬁe zabytkowej. Samo prosto- wano także zabytkowe drzwi, a w toachylenie jest tak poważne, iż szkodzi wanie było skomplikowane – rozkuto letach wymieniono okna. – Nowe kalorozwojowi przebywających w nim posadzki na parterze, odkryto funda- ryfery były już testowane w sezonie
dzieci – wyjaśnia Katarzyna Szuba, menty, po czym zamontowano stero- grzewczym i bardzo się z nich cieszydyrektorka SP 20 w Kochłowicach. wane komputerowo siłowniki hydrau- my. Szkoła pachnie nowością i mam
– Do tej szkoły chodziły całe pokole- liczne i podniesiono szkołę od strony nadzieję, że uczniom aż chce się w niej
nia kochłowickich rodzin, a ponadto południowej o ponad metr. – Proces uczyć – podsumowuje dyrektorka SP
znajduje się on w streﬁe zabytkowej, rektyﬁkacji wymusił niejako przepro- nr 20.
Warto dodać, że na czas remontu
dlatego niezmiernie ważne jest, że wadzenie remontu we wszystkich poKompania Węglowa (obecnie Polska mieszczeniach, gdyż należało je dosto- uczniowie przenieśli się z nauką do buGrupa Górnicza – przyp. red.) za- sować do nowego położenia, a raczej dynku dawnego AGH w Kochłowi-

Foto: AW

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 rozpoczęli nowy rok szkolny w sposób, który zapewne zarówno im jak i ich rodzicom, nauczycielom oraz dyrekcji placówki zapadnie na długo w pamięci. Po trwającym rok kompleksowym remoncie 1 września wrócili oni do murów kochłowickiej podstawówki. W tym czasie
szkoła została wyprostowana, wyremontowano ją kompleksowo oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania.

1 września uczniowie wrócili do wyremontowanych murów.
cach. Ten został przystosowany do potrzeb szkoły i podzielony na klasy,
a uczniowie podczas remontu mogli
m.in. korzystać w celach sportowych
z pobliskiej hali gimnastycznej klubu

sportowego Urania. Zorganizowano
także przy wsparciu miasta bezpłatny
transport dla uczniów z SP nr 20 do budynku przy ulicy Tunkla 147a.
Joanna Oreł
REKLAMA

Szeroki wybór
materiałów budowlanych
i wykończeniowych.
Atrakcyjne ceny oraz
fachowa i miła obsługa.
Market budowlany STOBUD
w Rudzie Śląskiej przy
ul. Zabrzańskiej 15 ciągle
się rozwija i jest jak dobry,
Fachowy Sąsiad, który
doradzi, wesprze, pomoże.

Planujesz remont? Zapraszamy
w piątek, 9 września, na DNI
OTWARTE marketu STOBUD!

19 będziesz mógł skorzystać z szeregu To nasza polska, rodzima sieć sklepów
atrakcji. Swoje stanowiska z darmowymi oferująca szeroką gamę produktów także
poradami oraz upominkami będą miały na potrzeby lokalnych ﬁrm remontowotak znane marki jak: Tikkurila, Dulux, budowlanych oraz dużych projektów inwestycyjnych.
Magnat, Kabe, Atlas i wiele innych.
– Nasza oferta obejmuje towary niePodczas trwania DNI OTWARTYCH
STOBUD nie zabraknie konkursów dla zbędne w procesie budowy, remontu, jak
klientów. Do wygrania cenne nagrody również wyposażenia i urządzenia przei bony na zakupy. W piątek, 9 września, strzeni mieszkalnej, biurowej czy też używarto zabrać ze sobą dzieci. Przy marke- teczności publicznej. Zapewniamy profecie STOBUD powstanie bowiem strefa sjonalną obsługę, doradztwo oraz dobre
zabaw dla najmłodszych, w tym malowa- ceny. Architekci i wykonawcy decydując
nie twarzy, wata cukrowa, słodycze, gry się na współpracę z nami otrzymają komi zabawy. Tego dnia będzie można sko- pleksową obsługę logistyczną, dogodne
rzystać również z darmowego poczęstun- terminy i warunki płatności oraz specjalne ceny – zapewnia pracownik marketu
Nasi Fachowi Doradcy zaplanowali ku.
STOBUD jako Fachowy Sąsiad to ide- STOBUD.
mnóstwo atrakcji, a w programie:
Doradcy marketu na miejscu dobiorą
Po pierwsze – Dzień bez VAT. Tylko alne miejsce dla każdego, budującego czy
w drugi piątek września zrobisz zakupy aż remontującego swój dom lub mieszkanie. dla klienta odpowiedni kolor do malowaz 23% rabatem na wszystkie artykuły.
Farby, tynki, kleje, zaprawy, armatura, narzędzia oraz akcesoria i sprzęt potrzebny
do wykonania każdej pracy remontowoPIĄTEK, 9 WRZEŚNIA 2016 ROKU W GODZINACH
budowlanej – WSZYSTKO TAŃSZE
OD 14.00 DO 19.00 RUDA ŚLĄSKA, UL. ZABRZAŃSKA 15
O 23%!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
To jednak dopiero początek. Tego dnia
NA
ZAKUPY
I WSPÓLNE GRILLOWANIE.
(piątek, 9 września) w godzinach od 14 do

DNI OTWARTE STOBUD RUDA ŚLĄSKA

nia wnętrz jak i na zewnątrz budynków.
Oprócz farb i lakierów w ofercie marketu
znajdują się między innymi: kleje i zaprawy, tynki wewnętrzne, zewnętrzne i dekoracyjne, a także impregnaty do ochrony
drewna oraz materiały termo- i hydroizolacyjne. STOBUD to także armatura.
Market jest szeroko zaopatrzony w narzędzia, akcesoria i sprzęt potrzebny do wykonania każdej pracy remontowo-budow-

lanej. Oferuje również systemy dociepleń,
izolacji przeciwwilgociowej i systemy suchej zabudowy. STOBUD to autoryzowany sprzedawca Centrum Narzędziowego
Topex.
Oprócz farb dekoracyjnych STOBUD
oferuje szeroki asortyment farb przemysłowych i samochodowych zarówno mieszanych jak i gotowych dla zawodowców
oraz amatorów.
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Nowo powstała
Przychodnia Spacjalistyczna
w Rudzie Śląskiej-Halembie
przy ul. Srebrnej 15 oferuje
opiekę medyczną w zakresie
ginekologii, dermatologii, chirurgii,
stomatologii oraz protetyki dentystycznej.
Przychodnia wyposażona jest
w najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny.
Posiadamy również USG 4D
oraz innowacyjny system laserowy
FOTONA przeznaczony
do zabiegów dermatologii
i ginekologii estetycznej.

OW
OŚĆ

!!!

CAŁODOBOWE POGOTOWIE
INTERWENCYJNE
WRAZ Z USUWANIEM
SKUTKÓW NIEPRZEWIDZIANYCH
ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH
BEZPIECZEŃSTWU
RUCHU DROGOWEGO
I PIESZEGO W PASIE
DROGOWYM

NZOZ SILVERMED

ul. Srebrna 15, Ruda Śląska | tel. 32 700-77-33
rejestracja@silvermed.com.pl | silvermed.com.pl

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

także z komornikiem
– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej

CHWILÓWKI
Ruda Śląska tel. 690-878-872

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

www.skutecznapozyczka.pl

MIODOWA CHATKA

To miejsce profesjonalnej nauki języków dla dzieci i dorosłych:

ANGIELSKIEGO | FRANCUSKIEGO | NIEMIECKIEGO
Małe grupy, serdeczna atmosfera i przystępna cena .
41-706 Ruda Śl., ul. Miodowa 2,

ISY
ZAP JĄ! tel. 32 242-65-03, kom. 884-880-080
A
www.miodowachatka.pl
TRW

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. Powstańców 5a/8
ul. Sejmu Śląskiego 5/1
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Mimo iż na terenie Rudy Śląskiej
prowadzony jest monitoring dróg wojewódzkich i powiatowych, zachęca się
wszystkich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe
na drodze zagrożenia, takie jak: wyciek
oleju i innych substancji niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsypanej
stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu,
gruzu, rozlanego betonu, złamanych
gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.
Zgłoszenia będą przyjmowane przez
całą dobę w Tonsmeier Południe Sp.
z o.o. pod numerem 32 248-10-81
w godzinach 8.00-16.00 oraz całodobowo 693-000-701, w Straży Miejskiej
pod numerem tel. 32 248-67-02 lub
bezpłatnym numerem 986, a także
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
(WZK), Ruda Śl. ul. gen J. Hallera 61,
Centrum Zarządzania Kryzysowego
(CZK) adres jw. tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32 248-63-58, 603880-887 dla osób słabosłyszących,
z wadami wymowy – SMS o treści POMOC; 32 248-62-81 wew. 7605, 32 24449-00 do 10 wew. 7605.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowych znajdujących się w rejonie:
ul. Owocowej, która zostanie oddana
w najem na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod istniejącą
wiatę gospodarczą,
ul. Energetyków, która zostanie oddana
w najem na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod placyk
gospodarczy, ul. Kazimierza
Brodzińskiego, która zostanie
oddana w najem na okres 9 lat
z przeznaczeniem pod istniejące
pawilony handlowe.
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Śpiewająca instruktor nauki jazdy

– Od dłuższego czasu nie ukazała się żadna Twoja płyta. To
oznacza, że nie pracujesz nad nowym materiałem?
– Ciągle pracuję i ta kolejna płyta wkrótce się ukaże. To
będzie trochę inna Iroxana. Oczywiście będą piosenki w stylu,
z którego jestem znana, znajdzie się tam też miejsce dla wielu
nowości, z których myślę, że moi słuchacze będą zadowoleni.
Na mojej trzeciej płycie będzie aż 30 utworów. To będzie płyta
inna niż wszystkie. Jeszcze chwila cierpliwości i będzie gotowa. Mam nadzieję, że krążek trafi w ręce słuchaczy na
przełomie roku.
– Sporo czasu poświęcasz ostatnio pracy z dziećmi.
– Chcę przekazywać młodszym to, co w mojej duszy gra. Cieszy
mnie fakt, że młodzi ludzie i dzieci chcą śpiewać po śląsku. Nie
mam problemu ze znalezieniem chętnych. Trafiam do nowych
grup, które chcą śpiewać. Oczywiście z takimi „perełkami”, które
chcą się rozwijać, pracuję dłużej, ale ciągle docieram do nowych
osób i grup, dzięki czemu co roku mam okazję pracować z fantastycznymi, młodymi ludźmi.
– Prywatnie Iroxana to instruktorka nauki jazdy, ale obecnie
zajmujesz się już głównie muzyką.
– Byłam instruktorką nauki jazdy i bardzo lubiłam to robić.
Teraz poświęciłam się wyłącznie muzyce. Mam na to dużo czasu,
bo w domowych sprawach radzimy sobie we dwie, czyli razem
z moją mamą, z którą mieszkam. Mama robi zakupy i gotuje
i nigdy mi na to nie pozwala. Ja w domu odpowiadam za porządki,
a resztę czasu rzeczywiście mogę poświęcać na tworzenie muzyki
i pracę nad projektami artystycznymi, które ciągle udaje mi się
z powodzeniem tworzyć. Jak już mówiłam, pracuję z dziećmi,

Foto: Adam Telisz

W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z Iwoną Rutkowską, czyli Iroxaną znaną m.in.
z utworów „Uwierzyć w siebie”, czy „Nasze Katowice”.

a w tym roku czeka mnie ponownie praca z grupą seniorów, z którą
zabieramy się za tworzenie biesiadnego projektu.
– Wspomniałaś o mamie, która jest dla Ciebie bardzo ważna.
To Twój pierwszy krytyk?
– Z mamą doskonale się rozumiemy. Mama to osoba, która
oczywiście jako pierwsza słucha tego, co uda mi się stworzyć. Nie
nalega, ale dla mnie to bardzo ważne, żeby jej jako pierwszej
zaprezentować nowy utwór. Mama nigdy nie krytykuje. Jednak po
minie, którą robi, kiedy słucha moich utworów pierwszy raz poznaję,
czy trafiły one w jej gust, czy powinnam jeszcze nad nimi popracować.

Arkadiusz Wieczorek
REKLAMA
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KOCHŁOWICE

NOWY BYTOM

Czytelnicza sobota

kim uczniom samych sukcesów w nauce,
a także radości z uczestnictwa w życiu szkolnym. Trzymam również kciuki za całą kadrę
pedagogiczną, by każdego dnia towarzyszyła jej satysfakcja zawodowa, cierpliwość
i wzajemna życzliwość – dodała.
W tym roku w szkołach podstawowych
nowy rok szkolny rozpoczęło 8611 uczniów,
w tym 518 uczniów w pierwszej klasie. Do
gimnazjum będzie z kolei uczęszczało 3593
uczniów, a do szkół ponadgimnazjalnych
– 3470, a wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 4393 dzieci, w tym 1194 sześciolatków. Dzieci i młodzież będzie uczyć

Oﬁcjalne rozpoczęcie roku szkolnego
w Rudzie Śląskiej odbyło się w SP 20.
ponad 2,5 tys. nauczycieli. Najwięcej, bo
ponad 1,4 tys. z nich to nauczyciele dyplomowani, czyli z najwyższym tytułem osiąganym na ścieżce awansu zawodowego. AS

Foto: JO

Ponad 15 tysięcy uczniów rozpoczęło
w czwartek (1.09.) naukę w rudzkich szkołach. Był to wyjątkowy dzień szczególnie
dla tych, którzy progi szkoły przekraczali po
raz pierwszy. W tym roku w Rudzie Śląskiej
jest 518 pierwszoklasistów, w tym 206 sześciolatków. Z wychowania przedszkolnego
skorzysta natomiast prawie 4,4 tys. dzieciaków.
– Mam nadzieję, że podczas wakacji
wszyscy odpoczęli, nabrali sił i zapału do
nauki i pracy – mówiła podczas inauguracji
roku szkolnego prezydent Grażyna Dziedzic. – Z całego serca życzę wszystkim rudz-

Foto: MB

Czas do szkoły!

Rudzcy uczniowie licznie pojawili się na rynku.

BIELSZOWICE

W sobotę (3.09.) w Muzeum PRL-u odbyła się impreza, która skupiła w tym miejscu wielu fanów dawnych czasów – było to
Pożegnanie Lata połączone z czwartym już
Zlotem Pojazdów Minionej Epoki. Gościom
zapewniono moc atrakcji – zarówno właścicielom zabytkowych samochodów jak i rodzinom, które postanowiły w takiej scenerii
spędzić pierwszy weekend września.
O godzinie 10 zabytkowe samochody
wyruszyły z Czeladzi, by przejazd zakończyć właśnie w Rudzie Śląskiej. – W tym
roku w zlocie udział wzięło 76 pojazdów,
w tym samochodów i motocykli. To nasz naj-

lepszy wynik, jaki do tej pory osiągnęliśmy
– mówiła Kornelia Krzyżowska, współorganizatorka zlotu. – Wraz z mężem interesujemy się takimi pojazdami i na co dzień mamy
z nimi styczność. Choć opieka nad zabytkowymi samochodami i motocyklami wymaga
dużego poświęcenia, to radość z jazdy rekompensuje wszystko – dodała.
Oprócz możliwości podziwiania obiektów motoryzacyjnych, odwiedzający mogli
także wziąć udział w konkursach, zabawach,
zwiedzić muzeum z przewodnikiem, czy
zjeść pyszne lody. O godz. 18 natomiast rozpoczęto Gorączkę Sobotniej Nocy, podczas

Foto: MB

Pożegnali lato w stylu Travolty

Podczas sobotniej imprezy odbył się
zlot pojazdów zabytkowych.
której odbyła się dyskoteka w stylu Travolty. Organizatorzy nagrodzili także najlepszy
stój oraz przeprowadzili zbiórkę charytatywną.
MB

Czytelniczo zrobiło się w sobotę (3.09.)
na rynku. A wszystko to za sprawą akcji Narodowego Czytania. Fragmenty powieści
„Quo vadis” czytali rudzcy sportowcy
w składzie: Zuzanna Radecka-Pakaszewska, Jan Benigier, Jerzy Sobera oraz August
Jakubik, a także Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. Rudzianie natomiast
– i to licznie zgromadzeni – wsłuchali się
w ich słowa.
– Niedawno przeżywaliśmy sportowe
emocje podczas Igrzysk Olimpijskich, dlatego postanowiliśmy zaprosić do wspólnego
czytania wybitnych sportowców, przede
wszystkim rudzkich olimpijczyków – podkreślała prezydent Rudy Śląskiej Grażyna
Dziedzic.

Tegoroczna lektura została wybrana podczas internetowego głosowania spośród pięciu propozycji. Podczas sobotniej akcji
rudzcy sportowcy przeczytali fragment
„Quo vadis” dotyczący zakończenia igrzysk.
– Takie akcje są bardzo ważne po to, by
przekonać dzieci i młodzież do czytania,
dlatego chętnie wzięłam w niej udział. To
cieszy, że uczniowie zachęceni przez wychowawców, pojawili się tutaj. Na początku ci
młodzi ludzie byli trochę zestresowani, kiedy
zadawano im pytania związane z powieścią,
ale później poczuli się swobodnie. A co najważniejsze – uważnie słuchali lektury – mówiła Zuzanna Radecka-Pakaszewska, która
wzięła udział w Narodowym Czytaniu.
JO

BYKOWINA

OGŁOSZENIE

Rodzinna i aktywna strefa
Bykowina ma swoje małe miejsce w dzielnicy, który powoli staje się jej sercem. I to
sercem tęniącym pełnią życia. Świadczyła
o tym m.in. miniona niedziela (4.09.), kiedy
to w streﬁe aktywności na Bykowinie odbył
się Osiedlowy Piknik Rodzinny. Był on dla
mieszkańców okazją do ćwiczeń na urządzeniach Street Workout, grillowania, a przede
wszystkim rozmów o dzielnicy.
Spotkanie było efektem współpracy Fundacji Społeczno-Kulturalnej „Gloria Cultu-

ra” z lokalną działaczką Ewą Chmielewską.
– To była pierwsza tego typu impreza, podczas której spotkaliśmy się na budowanej
małymi kroczkami, dzięki budżetowi obywatelskiemu, streﬁe aktywności. Zdecydowaliśmy się na luźną formę spotkania, podczas
którego mieszkańcy dzielnicy mogli się zintegrować oraz wzajemnie poznać – mówiła
Ewa Chmielewska, mieszkanka Bykowiny.
W ramach Osiedlowego Pikniku Rodzinnego rudzianie mogli grillować na stanowisku

wybudowanym w streﬁe, wzięli udział w zajęciach nordic walking i uczyli się pierwszej
pomocy, a rudzianin Damian Szołtysik, na
co dzień członek Rudzkiego Klubu Grotołazów „Nocek” zaprezentował, jak można
ćwiczyć na urządzeniach Street Workout.
– Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam
się zorganizować kolejne tego typu imprezy,
bo jak widać – są one potrzebne i przyciągają rudzian – podsumowała Ewa Chmielewska.
JO
REKLAMA

ZAPRASZAMY DO NOWO
OTWARTEJ KAWIARNI

,,CAFE PASJA”

NA CIASTA I LODY
WŁASNEJ ROBOTY ORAZ
NAJLEPSZĄ KAWĘ W MIEŚCIE

HALEMB
A, UL. SO

LIDARNO

Zapraszamy również do naszej Cukierni ,,Perełka” na Goduli przy ul. K. Goduli 32: pon-pt 7-20, sob 7-17, niedz. 9-18
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ZABYTKI

OGŁOSZENIA

Rajza po Kaufhauzie

„Rajza po Kaufhauzie” to projekt nastawiony na zaangażowanie mieszkańców osiedla w działania okołoteatralne, w szczególności integrację seniorów z osobami młodego pokolenia. Na podstawie przeprowadzonych z mieszkańcami Kaufhauzu rozmów
powstanie niepowtarzalny scenariusz wycieczki. W jej przewodników wcielą się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.
– Kontaktowaliśmy się z mieszkańcami
dzięki pomocy animatorów ze świetlicy środowiskowej, która ma swoją siedzibę na
Kaufhauzie. To właśnie dzięki tym ludziom,
którzy znają to miejsce najlepiej i wkładają
w nie mnóstwo serca i pracy, mieliśmy szansę na dotarcie do najciekawszych postaci
Kaufhauzu – tłumaczy Dorota Furmaniuk.
– Z niektórymi z tych osób spotykaliśmy się
w plenerze, inne zaprosiły nas do siebie do
domu, z jeszcze innymi wypiliśmy kawę na
placu pod oknem. Wszyscy mieszkańcy,
z którymi mogliśmy porozmawiać, podzielili
się z nami swoimi własnymi historiami, często osobistymi wspomnieniami, za które jesteśmy bardzo wdzięczni – dodaje.
Premierowa interaktywna „Rajza po Kaufhauzie” odbędzie się 24 września br. w ra-

Foto: UM Ruda Śląska

Rudzianka nagrodzona stypendium za „Rajzę po Kaufhauzie”! Marszałek województwa śląskiego docenił Dorotę Furmaniuk za projekt interaktywnej wycieczki po zabytkowym osiedlu robotniczym. Jej scenariusz oparty zostanie na
wspomnieniach oraz historiach osób zamieszkujących Kaufhaus. Premierowa odsłona projektu odbędzie się 24 września br. w ramach Metropolitalnej Nocy Muzeów.

24 września będzie okazja, by poznać historię osiedla.
mach Metropolitalnej Nocy Muzeów.
Uczestnicy wydarzenia wyruszą spod Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty.
– Jeśli nie wiesz, co to Szlafaus, jak grać
w klipa i dlaczego Kaufhaus stanął na Kaufhauzie, przyjdź! Będziemy oprowadzać po
osiedlu z miejsca do miejsca, wraz z przedstawianiem historii, które zdobyliśmy – zachęca nagrodzona rudzianka. – Startujemy
spod MCK-u, aby po drodze opowiedzieć co
nieco także o Hucie Pokój i innych zabyt-

kach – zapowiada. Zbiórka o godz. 17.30.
Wycieczka potrwa około 1,5 godz.
Projekt realizowany jest we współpracy
z Miejskim Centrum Kultury im. Henryka
Bisty, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka. Osoby, które chciałyby
podzielić się swoimi historiami dotyczącymi
osiedla Kaufhaus proszone są o kontakt pod
adresem rajzapokafhauzie@gmail.com.
DR

Mamy najwięcej
fanów na FB
wśród
rudzkich mediów
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www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

Dziękujemy!
REKLAMA
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Od poniedziałku trwa głosowanie nad inwestycjami, które będą zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok.
Wybierać można spośród 24 projektów – 2 ogólnomiejskich i 22 dzielnicowych. Do rozdysponowania są 2 mln 815 tys. zł, w tym
1 mln zł na zadania ogólnomiejskie i 1 mln 815 tys. zł na zadania lokalne (po 165 tys. zł dla każdej z dzielnic Rudy Śląskiej).

Czas wybrać projekty
do budżetu obywatelskiego 2017

– Tradycyjnie najwięcej wniosków dotyczyło miejsc do uprawiania sportu i rekreacji. Teraz mieszkańcy mają czas, aby zdecydować o kształcie przyszłorocznego budżetu obywatelskiego, a pomysłodawcy – by
przekonać jak najwięcej osób do swoich
projektów – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. Szczegółowy wykaz zadań, które zakwaliﬁkowano do głosowania, znajduje się
w tabeli poniżej.
Głosowanie trwa od 5 do 16 września.
Mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy Rudy Śląskiej. Każdy z nich będzie
mógł zagłosować tylko raz, wskazując nie
więcej niż jedno zadanie o charakterze
ogólnomiejskim oraz dwa różne zadania
o charakterze lokalnym, także spoza dzielnicy, w której mieszka. Trzeba pamiętać, że
wypełnienie kilku kart do głosowania przez
tę samą osobę spowoduje, iż wszystkie złożone przez nią karty zostaną uznane za nieważne.
Karty do głosowania można wrzucać do
urn znajdujących się w wymienionych w tabeli punktach, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie
głosu. – Głosować można również za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP).
Rejestracja w serwisie odbywa się poprzez
stronę www.sekap.pl, a karta do głosowania dostępna jest w katalogu usług „Sprawy
obywatelskie” – zaznacza Grażyna
Janduła-Jonda, sekretarz miasta.
Wyniki głosowania będą znane 30 września br. Do realizacji zostaną wybrane zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30. Jeżeli dwa lub
więcej zadań otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich kolejności zdecyduje publiczne
losowanie. Jeżeli po zakończonym głosowaniu pozostaną wolne środki, zostaną one
w pierwszej kolejności wykorzystane w ramach danej dzielnicy – według liczby uzyskanych głosów (na zadanie, na które wystarczy środków). Środki niewykorzystane

w dzielnicach będą sumowane i przeznaczane na możliwe do zrealizowania zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w skali miasta.
Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu
miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to czwarta tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. Do rozdysponowania są 2 mln 815 tys. zł – 1 mln zł na
zadania ogólnomiejskie i 1 mln 815 tys. zł
na zadania lokalne (po 165 tys. zł dla każdej
z dzielnic). W 2014 roku były to 2 mln zł,
w 2015 roku – 2,375 mln zł, a w 2016 roku
– 2,65 mln zł. Przybywało też głosujących
– od 3,5 tys. w pierwszej edycji do 6,1 tys.
w ostatnim głosowaniu.
Przypomnijmy, że w ubiegłorocznym
głosowaniu do budżetu obywatelskiego
w Rudzie Śląskiej na 2016 rok wybrano 14
zadań. Zakończyły się już: rozbudowa strefy aktywności przy ul. Górnośląskiej
w dzielnicy Bykowina o urządzenia do street workout, piaskownicę i grill oraz wybrukowanie miejsc parkingowych przy cmentarzu w Kłodnicy. W trakcie realizacji jest
remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6, rewitalizacja parku Gorgol,
zagospodarowanie Skweru Boboli w Wirku, remont chodników przy Domu Kultury
w Bielszowicach oraz przebudowa i adaptacja pomieszczeń na Centrum Rozwoju Rodziny w Halembie. Rozstrzygnięte zostały
przetargi na remont sal gimnastycznych
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 i Gimnazjum nr 5. Została już podpisana umowa na rozbudowę infrastruktury
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 18
oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 3. Trwa procedura przetargowa dla rozbudowy parku aktywności „Basen – Stara
Bykowina”. Wykonywane będą też prace
modernizacyjne w hali zapaśniczej przy
ul. Markowej. Ogłoszony został nowy przetarg na budowę siłowni plenerowej w Chebziu, w przygotowaniu jest przetarg na zagospodarowanie brzegu stawu Kokotek.
WG

WYKAZ MIEJSC DO GŁOSOWANIA – BUDŻET OBYWATELSKI 2017
Lp.

Nazwa punktu

Adres punktu

Godziny urzędowania

1.

Urząd Miasta Ruda Śląska

Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 6

poniedziałek-środa:
8.00-16.00
czwartek: 8.00-18.00
piątek: 8.00-14.00

2.

Miejska Biblioteka Publiczna
– dyrekcja

Wirek
ul. Dąbrowskiego 18

poniedziałek-piątek:
11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

3.

Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 1

Ruda
ul. Fiołków 10b

poniedziałek-piątek:
11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

4.

Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 4

Nowy Bytom
ul. Niedurnego 69

poniedziałek-piątek:
11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

5.

Miejska Biblioteka
Publiczna – Filia nr 6

Bielszowice
ul. Kokota 166

poniedziałek-piątek:
11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

6.

Miejska Biblioteka
Publiczna – Filia nr 8

Halemba
ul. Kaczmarka 38

poniedziałek-piątek:
11.00-17.00

7.

Miejska Biblioteka
Publiczna – Filia nr 13

Godula
ul. Joanny 20/8

poniedziałek-piątek:
11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

8.

Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 15

Kochłowice
ul. Brzozowa 4

poniedziałek: 11.00-15.00
wtorek-piątek: 11.00-18.00

9.

Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 16

Ruda
ul. Wolności 20

poniedziałek-piątek:
11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

10.

Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 17

Wirek
ul. Osiedlowa 1

poniedziałek-piątek:
11.00-18.00

11.

Miejska Biblioteka
Publiczna – Filia nr 18

Halemba
ul. 1 Maja 32

poniedziałek-piątek:
11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

12.

Miejska Biblioteka
Publiczna – Filia nr 21

Bykowina
ul. Grzegorzka 8

poniedziałek-piątek:
11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

13.

Miejska Biblioteka Publiczna
– Centrum Inicjatyw
Społecznych Stara Bykowina

Bykowina
ul. 11 Listopada 15a

poniedziałek-piątek:
11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

14.

Miejska Biblioteka Publiczna
– Centrum Inicjatyw
Społecznych Stary Orzegów

Orzegów
ul. Kard. A. Hlonda 29

poniedziałek-piątek:
11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

Chebzie
ul. Niedurnego 125

poniedziałek-piątek:
8.00-16.00

15.

Zespół Szkół nr 1

Wykaz zadań spełniających wymogi określone w uchwale nr PR.0007.54.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2017 rok
WYKAZ ZADAŃ OGÓLNOMIEJSKICH
Nr
wniosku

Nazwa zadania

Lokalizacja

Opis

Zweryﬁkowany
koszt [PLN]

3

Rudzkie miasteczko ruchu drogowego

WIREK
działka nr 2491/244 przy ul. Kolberga,
za modelarskim torem wyścigowym „Formuła”

Wykonanie kompleksowego obiektu Miasteczka Ruchu Drogowego dla rowerzystów, przeznaczonego
do praktycznego uczenia dzieci i młodzieży bezpiecznego korzystania z dróg, składającego się z jezdni,
ścieżek rowerowych, chodników dla pieszych, przejść dla pieszych, różnego typu skrzyżowań,
sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych pionowych i poziomych. Wykonanie małej architektury
tj. m.in. 8 ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, regulaminu użytkowania.
Ponadto wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu obiektu.

750 000

5

Wymiana nawierzchni boisk sportowych
oraz piłkochwytów na terenie SP18 oraz
ZSO3 w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach

KOCHŁOWICE
boisko sportowe na terenie SP18 oraz ZSO nr 3

Zerwanie oraz utylizacja starej warstwy nawierzchni boisk sportowych, naprawa podłoża pod
wymienianą nawierzchnię, położenie nowej warstwy poliuretanowej typu natrysk,
wymiana belki do skoku w dal, wymiana piłkochwytów.

650 000

11
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Wykaz zadań lokalnych
Nr
wniosku

Nazwa zadania

Lokalizacja

Opis

Zweryfikowany
koszt

1

Budowa minisiłowni na wolnym powietrzu
na terenie nieużytkowanego boiska

Wirek
działka nr 1938/34, boisko pomiędzy
kompleksem garaży przy ul. Osiedlowej
a budynkiem przy ul. Joliot-Curie 3

Budowa minisiłowni na wolnym powietrzu o podłożu tartanowym z 6 stanowiskami do ćwiczeń,
4 ławkami z oparciem i 2 koszami na śmieci

165 000

4

Modernizacja istniejącej infrastruktury
– budowa boiska wielofunkcyjnego do
siatkówki i koszykówki przy Szkole
Podstawowej nr 41

Ruda
działka nr 1286/43 boisko przy Szkole
Podstawowej nr 41 im. Józefa Wieczorka
ul. Gierałtowskiego 15

Modernizacja istniejącej infrastruktury. Powstać ma obiekt sportowy przeznaczony do trenowania
wielu dyscyplin – boisko do siatkówki, koszykówki, badmintona, z nawierzchnią polipropylenową

165 000

6

Wykonanie nowej bezpiecznej
nawierzchni, wymiana nawierzchni na
nową z kostki brukowej oraz zakup ławek
i urządzeń zabawowych dla ogrodu
przedszkolnego Miejskiego
Przedszkola nr 25

Halemba
działka nr 617/14 ogród przeszkolny Miejskiego
Przedszkola nr 25 w Rudzie Śląskiej,
ul. Piotra Skargi 117

Wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni syntetycznej dla części terenu – ok. 140 m2, wymiana
istniejącej nawierzchni mocno zróżnicowanej materiałowo na nową z kostki brukowej – ok. 300 m2,
zakup nowych urządzeń zabawowych w celu doposażenia ogródka zabaw, jako uzupełnienie istniejącej
infrastruktury, zakup nowych ławek – 10 szt.

152 000

8

Budowa strefy aktywności ruchowej
przy ulicy Słowiańskiej

Ruda
działka 1216/29 ul. Słowiańska

Utworzenie „Strefy Aktywności Ruchowej” poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy
Słowiańskiej w Rudzie Śl. 1 poprzez wykonanie siłowni napowietrznej
(zabudowa urządzeń wolnostojących) i systemu urządzeń „street workout”

100 000

9

Kreatywna Strefa Gier
oraz budowa parkingu

Orzegów
działki nr 3030/159, 3034/159, 2306/159
boisko Szkoły Podstawowej nr 6 oraz działki
znajdujące się w sąsiedztwie szkoły pomiędzy
ogrodzeniem szkoły i ul. Bytomską

Na boisku szkolnym ma powstać Kreatywna Strefa Gier obejmująca miasteczko ruchu drogowego oraz
stanowiska do gier indywidualnych i zespołowych. Zakres prac to: wymiana nawierzchni asfaltowej,
krawężników, nałożenie kolorowych nakładek na boisko, które utworzą miasteczko ruchu drogowego
oraz strefę gier, parking dla rodziców korzystających razem z dziećmi z kreatywnej strefy gier

164 439

13

Budowa wybiegu dla psów „Psi Park”
w Wirku

Wirek
działki nr: 4205/207, 4206/207, 4062/207

Budowa wybiegu dla psów ogrodzonego i wyposażonego w 2 bramki wejściowe.
Teren ma być podzielony na 2 strefy – część z przeszkodami do trenowania
psiego sportu agility oraz część do wolnego wybiegu

165 000

14

Kreatywna Strefa Gier – gry terenowe
i miasteczko ruchu drogowego na terenie
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Tadeusza Kościuszki

Nowy Bytom
działki nr: 3505/83, 3509/83, 3510/83
Plac szkolny Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej
ul. Gen. Hallera 12

Utworzenie na szkolnym placu kreatywnej strefy gier oraz miasteczka ruchu drogowego.
Gry mają być wykonane z trwałego, kolorowego i odpornego na warunki atmosferyczne materiału

100 000

15

Budowa chodnika łączącego
ul. Jana Stefana Dworaka
(od strony zachodniej) z ul. 1 Maja

Czarny Las
działki nr: 3230/54, 2619/54, 3226/2893
w okolicach parkingu znajdującego się
przy cmentarzu komunalnym

Budowa chodnika o dł. 300 mb i szerokości 1,5 m. Początek przy ul. J.S. Dworaka, koniec przy parkingu
znajdującym się przy ul. 1 Maja, w pobliżu cmentarza komunalnego. Ustawienie wzdłuż chodnika 2 szt.
koszy na śmieci

140 000

16

Budowa parkingu przy ulicy Okopowej

Wirek
działka nr 1234/139
przy ul. Górnośląskiej i Okopowej

Budowa parkingu na ok. 30 miejsc parkingowych z bezpiecznym wjazdem i wyjazdem
od strony ul. Okopowej

150 000

17

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska
przy Zespole Szkół nr 2 Specjalnych

Ruda
boisko sportowe przy Zespole Szkół nr 2
Specjalnych, ul. Magazynowa 35a

Przygotowanie boiska poprzez usunięcie ziemi i trawy, uszczelnienie pęknięć i szczelin, wykonanie
podkładu wyrównującego powierzchni betonowo-asfaltowej – przygotowanie podbudowy.
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku. Wymalowanie linii do gier zespołowych.

150 000

18

Uatrakcyjnienie ogrodu przy ulicy
Niedurnego poprzez budowę placu zabaw
i siłowni na świeżym powietrzu

Nowy Bytom
działka nr 2332/88 Ogród przyległy do Centrum
Kultury przy ul. Niedurnego 69

Montaż siłowni zewnętrznej 5-elementowej, montaż publicznego placu zabaw (m.in. wieża bez dachu
z drzewkiem palmowym, wejście ścianka wspinaczkowa, wejście linowe, przejście rurowe wygięte,
zjazd strażacki, wejście strażackie, tunel, wejście linowe z podestem) montaż nowych ławek i koszy
parkowych 10 szt., wykonanie ogrodzenia miejsca ustawienia pojemników na śmieci

165 000

23

Bezpiecznie na drodze.
Rowerowa ścieżka przy ul. Joanny

działki nr: 856/37, 655/84

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Joanny (90 m)

60 000

29

Oświetlenie placu zabaw i terenu
rekreacyjnego osiedla na Goduli

Godula
działka u zbiegu ulic:
Jesionowa, Akacjowa, Owocowa

Budowa oświetlenia placu zabaw, a zwłaszcza terenu siłowni napowietrznej

165 000

33

Budowa Siłowni Napowietrznej przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im.
M. Kopernika

Wirek
działki nr: 2948/195, 2951/205 przy ul. Kałusa 3

Budowa siłowni zewnętrznej 14-stanowiskowej wraz z zakupem i montażem urządzeń, ławek,
regulaminu siłowni oraz śmietników

100 000

34

Remont ulicy Solidarności na odcinku
dojazdowym do garaży
(od pętli autobusowej)

Halemba
działki nr: 1.706/3, 1.705/2, 1.1329/2
ul. Solidarności za numerami 23 i 30

Remont wskazanego fragmentu ulicy, poprzez położenie nowej nawierzchni asfaltowej na dł. ok. 170 m
oraz utwardzenie nawierzchnią betonową lub asfaltową wjazdów do poszczególnych alejek
garażowych, położonych wzdłuż remontowanej drogi. Wykonanie na końcu obecnej drogi asfaltowej
utwardzonego zjazdu końcowego do dalszych garaży

120 000

36

Zagospodarowanie terenu przy
zabytkowym piecu chlebowym
tzw. piekaroku

Ruda
działki nr:
1772/108, 1774/108, 1771/108,1775/108

Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie małej architektury: ławek, urządzeń zabawowych
drewnianych (koniczynka i konik na sprężynie, huśtawki, drabinki), miejsc do grilla, minisceny,
zadaszenia w funkcji wiaty, niwelacji terenu z wykonaniem trawników

165 000

37

Odbudowa pomnika
czynu powstańczego

Halemba
działka 1.3177/111.
u zbiegu ulicy Kłodnickiej i 1 Maja

Odbudowa pomnika od podstaw, na podstawie zachowanych zdjęć pierwotnego obelisku z 1934 r.
Zagospodarowanie terenu działki w bliskości pomnika (mała architektura oraz rośliny parkowe),
zamontowanie dwóch masztów

129 800

42

Plac zabaw z prawdziwego zdarzenia

Nowy Bytom
działka nr 2406/183 ul. Szarotek

Budowa placu zabaw na utwardzonej nawierzchni, ogrodzenie, wyposażenie w instalacje zapewniającą
bezpieczną i fajną zabawę dla dzieci, ławki

165 000

43

FUN PARK w strefie aktywności rodzinnej
– m.in. duży plac zabaw typu „statek”,
stoły do gier itp.

Bykowina
działki nr: 1149/142, 148, 1290/142, 1289/142,
1864, 1360/142, 648/75, 1567/75, 1234/143,
1240/105, 1485/77

Wykonanie „Małpiego Gaju” dla starszych dzieci w formie statku, doposażenie: stoły betonowe
z siedziskami blatem podwójnym do gry w szachy lub chińczyka, stół pingpongowy, tablica
informacyjna, słup ogłoszeniowy, stojaki na rowery

165 000

44

Plac zabaw przy ulicy Janty i Puszkina
w Starym Orzegowie

Orzegów
działka nr 1371/200 ul. Gliwicka – Janty

Wykonanie placu zabaw składającego się z piaskownicy, huśtawek, karuzeli, zjeżdżalni

80 000

47

Odbudowa pomnika Powstańców Śląskich

Orzegów
działka nr 3006/246 w miejscu herbu RP,
przy ul. Kard. A. Hlonda 27

Odbudowa pomnika, przeniesienie herbu RP przed pomnik, odnowienie ogrodzenia wokół pomnika,
pielęgnacja zieleni oraz przycinka drzew na terenie wokół ogrodzenia, montaż masztów na flagi,
instalacja punktowego oświetlenia pomnika, założenie monitoringu

105 000

48

Żyj na sportowo, kulturalnie i zdrowo:
– Rozwinięcie infrastruktury do działań
integrujących środowisko

Bykowina
działka nr 3.130 przy ul. Plebiscytowej 3 , teren
dawnego ośrodka rekreacyjno-basenowego

Budowa boiska do siatkówki na sztucznej nawierzchni, powstanie sceny artystycznej w skali mikro dla
imprez środowiskowych wraz z powstaniem trawników

165 000

Rudzki Informator Samorządowy

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

www.wiadomoscirudzkie.pl

WOKÓŁ NAS | 7.09.2016

12

OGŁOSZENIA

ZABAWA SMS

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Foto Wakacje „Wiadomości Rudzkich”
Czas na rozpoczęcie naszej zabawy SMS. Oto zdjęcia, które otrzymaliśmy od Was w ramach zabawy fotograﬁcznej
„Foto Wakacje Wiadomości Rudzkich”. Zdjęcie (jego autor),
które zdobędzie najwięcej głosów oddanych poprzez SMS-y
oraz na podstawie liczby „lajków”, otrzyma niezwykły podarek – weekend w Hotelu Alpin w Szczyrku, a w ramach niego
– kolację szefa kuchni, nocleg oraz chwile spędzone w streﬁe SPA. Jak można głosować? Wystarczy wysłać SMS-a
o treści przypisanej do każdego zdjęcia (od wiad.WAK1 do
wiad.WAK11) na numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT tj. 1,23 zł brutto). Głosować można także poprzez fanpage „Wiadomości Rudzkich” na Facebooku, klikając „Lubię
to” przy danym zdjęciu. Na SMS-y oraz Wasze „lajki” czekamy od 5.09.2016 r. od godz. 12.00 do 13.09.2016 r. do godz.
9.00. Wyniki zostaną ogłoszone 14.09.2016 r. w papierowym wydaniu gazety oraz na Facebooku.

Alicja i Oliwier Sarnowscy
( SMS o treści wiad.WAK1)

Anna
Dudała
(SMS
o treści
wiad.WAK2)

Bartek
Richter
(SMS o treści
wiad.WAK3)

na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie Miasta Ruda Śląska

Kasia Wielkopolan-Wloka
(SMS o treści wiad.WAK6)

Krzysiu Frydko (SMS o treści wiad.WAK7)

Tomasz Kokot
(SMS o treści
wiad.WAK8)

Stawka
Pow. lokalu Wyposażenie
Wadium Termin oględzin
wywoł.
2
(m )
w instalację
(zł)
lokalu
2
(zł/m )

Lp.

Adres lokalu

1

Ruda Śląska 6 – Halemba, ul. Solidarności 7/4
lokal na piętrze w budynku handlowym

2

Ruda Śląska 7 – Kochłowice, ul. Ks. L. Tunkla 1/03
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

3

Ruda Śląska 11 – Bielszowice, ul. Bielszowicka 114/2
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

4

Ruda Śląska 9 Nowy Bytom ul. Furgoła
- zespół I garaż murowany nr 16

elektryczna,
wod.kan., c.o.

13,00

1.000

15.09.2016 r.
godz. 10.00

elektryczna
wod.kan

7,00

2.000

15.09.2016 r.
godz. 12.00

49,50

elektryczna,
wod.kan.,

9,00

500

22.09.2016 r.
godz. 14.00

16,06

elektryczna

6,00

500

15.09.2016 r.
godz. 14.00

105,00
145,65
+ piwnica 50,83

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32
(świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe / garaż
przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 23
września 2016 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 (w tym przerwa od godz. 14.30 do
15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 31.08.2016 r. poz. nr …. (lp.
lokalu użytkowego/garażu) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 23 września 2016 r. do siedziby
MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro – Dział Eksploatacji) oraz złożenie
stosownych oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/garaż z przetargu bez podania
przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego
na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego
oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych
do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego
rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, pokój nr 23, 24 lub
pod numerem telefonu 32 242-01-33 ; 242-01-75 ; 242-00-82, wew. 744, 745.

NAJMŁODSI
RUDZIANIE

Miłosz Kopacz
syn Katarzyny i Sebastiana
ur. 21.08. (3370 g i 59 cm)

Tomasz Kucharczyk
(SMS o treści wiad.WAK9)

Michał Rachel
syn Karoliny i Marka
ur. 28.08. (2900 g i 53 cm)

Bogusława Piechura
(SMS o treści wiad.WAK4)

Wanesa Jankowiak z rodziną
(SMS o treści wiad.WAK10)

Szymon Kokoszka
syn Aleksandry i Romana
ur. 28.08. (3870 g i 55 cm)

Ewa i Michał Bańczyk
(SMS o treści wiad.WAK5)

Zuzanna
i Kinga
Sikorskie
(SMS o treści
wiad.WAK11)

Aproduction

Agnieszka Rolnik

pierwsza sesja Twojego malucha

tel. 798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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EKOwiadomości

Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Edukacja najmłodszych stawia dzisiaj przed nami coraz większe wyzwania. Dzieci i młodzież mają dostęp
do świata nowoczesnej technologii, ich oczekiwania wobec nauki są więc coraz większe. Najlepszym sposobem na przyswajanie wiedzy nie jest przekazywanie suchej teorii, a zajęcia praktyczne. Stąd pomysł
WFOŚiGW w Katowicach na tworzenie „Zielonych Pracowni”.

,,Zielona Pracownia”
w twojej szkole

Każdy z nas przyswaja wiedzę na
swój sposób. Nie bez znaczenia są tutaj indywidualne cechy danej osoby,
m.in.: poziom inteligencji, zainteresowania, czy posiadane zdolności. Co
ważne, liczy się również to, w jaki
sposób wiedza jest przekazywana.
Dzisiaj, w dobie globalizacji, nie wystarcza nam już przekazywanie zwykłej teorii. Nauka odbywa się poprzez
praktykę. Chcemy „spróbować” tego,
czego się uczymy.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach postanowił więc w roku 2015
o przygotowaniu konkursów dla placówek oświatowych oraz organów
prowadzących placówki oświatowe
z terenu województwa śląskiego na
utworzenie „Zielonych Pracowni”.
Na efekty nie trzeba było długo
czekać w pierwszej edycji konkursu
w roku 2015 zgłosiło się ponad 50
szkół z całego województwa, z czego
aż 24 otrzymały wsparcie o łącznej
kwocie 776 242,73 zł.
Głównym celem konkursu było
utworzenie ekopracowni na potrzeby
przyswajania wiedzy z zakresu nauk
przyrodniczych, biologicznych ekologicznych, geograficznych, geologicznych oraz chemiczno-fizycznych.
Przy ocenie liczył się nie tylko pomysł, ale funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność
zaproponowanych rozwiązań. Nie
bez znaczenia były również różnorodność pomocy dydaktycznych,
multimedialnych, czy wyposażenia.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Dlatego w roku 2016
Zarząd WFOŚiGW w Katowicach
postanowił kontynuować program
wsparcia dla placówek oświatowych.
W tabeli przedstawiamy podstawowe
kryteria udziału w zadaniach.

Kryteria

Zielona Pracownia 2016

Zielona Pracownia Projekt 2016

Beneficjent

organy prowadzące placówki oświatowe z terenu
województwa śląskiego w tym
nagrodzone w konkursie pn.
ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT 2016

szkoły podstawowe (klasy 4-6), gimnazja,
szkoły ponadgimnazjalne

Cel

dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków
dotyczących utworzenia ekopracowni na potrzeby nauk
przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych,
geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych

nagrodzenie projektów ekopracowni, których
przyszła realizacja wpłynie znacząco na
podniesienie świadomości ekologicznej
uczniów z terenu województwa śląskiego
poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania
oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań
zagospodarowania przestrzeni szkolnej

Przedmiot konkursu

projekty, które w znaczny sposób wpłyną na polepszenie
warunków
nauczania oraz wyróżnią się kreatywnością
i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni

utworzenie projektu szkolnej pracowni na
potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych, geologicznych
czy chemiczno-fizycznych

Termin przyjmowania
zgłoszeń

Wnioski będą przyjmowanie od dnia 10 do 21 października
2016 roku

Do 15 września 2016 roku do godz.: 15:30

Pula nagród

Wysokość
dofinansowania

Koszty kwalifikowane

100.000 zł
Dotacja będzie udziela na z uwzględnieniem efektów
zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości
80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że
maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30.000 zł
20% kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać
pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody
finansowej przyznanej laureatowi konkursu pn.
ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT 2016
− zakup pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio
z edukacją przyrodniczą/biologiczną/ekologiczną/
geograficzną/chemiczo-fizyczną,
− zakup sprzętu audio - video, komputerowego,
fotograficznego, urządzeń wielofunkcyjnych,
− zakup wyposażenia pracowni: meble (stoły, krzesła,
tablice szkolne, szafy/gabloty ekspozycyjne, biurko
nauczycielskie), stojaki na mapy/plansze

O tym, że warto brać udział w konkursie z pewnością przekonali się zeszłoroczni laureaci. Ekopracownie
powstały m.in. w Miasteczku Śląskim, Kaletach, Jankowicach, Świerklanach, Mysłowicach, Będzinie.
Tam ,,Zielone Pracownie” już funkcjonują. Dzięki dofinansowaniu zyskały m.in.: nowy sprzęt multimedial-

Maksymalna wysokość nagrody pieniężnej dla
jednego laureata nie może przekroczyć 20%
kosztu całkowitego wdrożenia projektu
ekopracowni i stanowić kwoty wyższej niż
7500 zł

Nagroda pieniężna musi być przeznaczona na
wdrożenie nagrodzonego projektu
ekopracowni w roku szkolnym 2016/2017

ny, tablice interaktywne, zestawy pomocy dydaktycznych, itp.
Jak podkreślają sami beneficjenci
bez wsparcia WFOŚiGW w Katowicach realizacja projektów nie byłaby
możliwa. Dzięki utworzeniu pracowni uczniowie będą mogli brać
udział w zajęciach dydaktycznych
z zakresu nauk przyrodniczych na

dużo wyższym poziomie, niż do tej
pory.
Osoby zainteresowane zachęcamy
do zapoznania się z pełną treścią
regulaminów konkursów znajdujących się na stronie internetowej
WFOŚiGW w Katowicach.

Agnieszka Kominek
Foto: źródło www.wfosigw.katowice.pl
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy zbiegu ulic Wrzosowej i Polnej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku,
stanowiąca działkę numer 1845/27 o powierzchni 1422 m², obręb Nowa Wieś k.m. 2 zapisana w księdze wieczystej nr GL1S/00007904/4 (dział III i IV są wolne od wpisów ) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie
Śląskiej.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentarycznie ulic dojazdowych (symbole
planu: MN1, KD1/2).
Działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiada nieregularny
kształt , porośnięta jest trawą i drzewami - ulic Wrzosowej i Polnej. Dojazd do działki winien bezwzględnie
odbywać się od strony ul. Polnej. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 460
z późn. zm.) obiekty budowlane winny być usytuowane w odległości co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi
jezdni ulic Polnej i Wrzosowej. Zjazd należy umiejscowić w odległości minimum 25 m od skrzyżowania z ulica
Wrzosową. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym wnioskiem do Wydziału Dróg i Mostów o wydanie warunków na powyższe.
3. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 177.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 4.10.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 8.900,00 zł przelewem
na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu 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 24490-56.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na
okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego .
1. Przedmiotem zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Wireckiej, obręb Kochłowice k.m. 3, stanowiących działki:
– 2392/29 o powierzchni 788 m², użytek PsVI,
– 2396/29 o powierzchni 871 m2 , użytek PsVI, RIVa
zapisane w księdze wieczystej nr GL1S/00011357/5 (działy III i IV są wolne od wpisów).
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska a nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nieuciążliwej funkcji usługowej w tym
rzemiosła (symbole planu: MNU1, MN25).
3. Działki są niezagospodarowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiadają regularny
kształt, są porośnięte trawą i drzewami.
Dojazd do działek z drogi publicznej ulicy Wireckiej zapewniony jest poprzez gminną działkę nr 2394/29 KW
GL1S/00011357/5, stanowiącą drogę wewnętrzną. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym wnioskiem do Wydziału Dróg i Mostów.
4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki numer :
– 2392/29 wynosi – 101.000,00 zł
– 2396/29 wynosi - 111.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości 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 wg stawki
obowiązującej w dacie zbycia.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 5.10.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– działka nr 2392/29 – 5.100,00 zł
– działka nr 2396/29 – 5.600,00 zł
przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu 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 24490-56.

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa  posiada: do wynajęcia od zaraz nw. lokale  użytkowe
+ boksy handlowe oraz do zbycia prawo wieczystego  użytkowania gruntów
Adres lokalu
Ruda  Śl. 5, ul. Sztolniowa 13
Ruda  Śl. 5, ul. Józefa Grzegorzka 10a
Ruda  Śl. 5, ul. Franciszka Wilka 6b
Ruda  Śl. 5, ul. Szybowa 6
Ruda  Śl. 5, ul. Szybowa 4
Ruda  Śl. 5, ul. Wincentego Pośpiecha 2a
Ruda  Śl. 5, ul. Kopalniana 22c
Ruda  Śl. 5, ul. Brygadzistów 3a
Ruda  Śl. 4, ul. Ludwika Piechy 6
Ruda Śl. 4, ul. Konstantego Latki 2
Ruda Śl. 10, ul. Ludomira Różyckiego 30
Ruda Śl. 10, ul. Ludomira Różyckiego 30
Ruda Śl. 10, ul. Ludomira Różyckiego 30
Ruda Śl. 10, ul. Ludomira Różyckiego 30
Ruda Śl. 10, ul. Ludomira Różyckiego 30

Stawka
eksploat.
Pow.
zł/m2netto
12,22
184,90
12,67
10,50
12,22
20,00
12,67
10,40
15,84
23,00
12,67
29,00
12,67
10,00
15,84
63,40
12,67
34,20
15,84
31,00
9,46
50,65
9,46
422,67
9,46
190,00
9,46
56,76
15,84
47,15

Usytuowanie i instalacje
w lokalu

w pawilonie wolnostoj. z  c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.
I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.
I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.
I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.
parter w paw. wolnostoj. z c.o.
poniżej parteru w paw. wolnostoj.
Ruda Śl.9
bez c.o. (stawka obniżona na 6 m-cy po tym
6,00
358,00
ul. Pokoju 14
okresie stawka 9,00 zł/m2  -zmiana coroczna
o % inflacji)
Ruda Śl.9, ul. Objazdowa 13
11,00
96,00
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
Ruda Śl.9, ul. Konstantego Damrota 7
12,67
99,75
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.
(stawka obniżona na  2 lata w związku
Ruda Śl. 7
  6,48
241,35
z przeprowadzeniem remontu , po tym
ul. Oświęcimska 83
okresie stawka zg. z obowiązującym
cennikiem)
Ruda Śl
I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.
8,27
266,50
ul. Cypriana Norwida 26
(możliwość podziału lokalu)
Ruda Śl., ul. Cypriana Norwida 26
9,46
48,80
I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.
Ruda Śl, ul. Cypriana Norwida 8
13,97
36,00
parter w paw. wolnostoj. z c.o.
Ruda Śl., ul. Magazynowa 12
9,46
104,85 poniżej parteru w budynku dyrekcji z c.o.
Stawka eksploatacyjna obowiązywać będzie przez okres 2 lat od daty zawarcia umowy, po tym
terminie będzie obowiązywać stawka zgodna z cennikiem.
A. do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe: przy ul. Piotra Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9:
Boks handlowy nr 17
o pow. 12,50 m2
Boks handlowy nr 7,	 o pow. 6,50m2
stawka eksploatacyjna 49,50 zł/m2 + VAT i media
przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3
Boks handlowy  nr 3 II etap 	 o pow. 7,70 m2
Boks  handlowy nr 4 II etap 	 o pow. 10,10 m2
2
Boks  handlowy nr 5 II etap 	 o pow. 7,56 m 	 Boks  handlowy nr 6 II etap 	 o pow. 7,60 m2
Boks handlowy nr 7 i 8 	
o pow. 12,70 m2
Boks handlowy nr 9 	
o pow. 15,81 m2
Boks  handlowy nr 10 II etap 	o pow. 8,90 m2
Boks  handlowy nr 17 II etap 	 o pow. 11,40 m2
Boks  handlowy nr 18 II etap 	o pow. 3,60 m2
Stawka eksploatacyjna na okres 6 m-cy 28,90 zł/m2+ VAT po tym terminie 41,29 zł/m2 + VAT i media
B. do zbycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów:
Adres
Ruda Śl. 5, ul. Górnośląska/
Wincentego Pośpiecha
Ruda Śl. 5, ul. Szpaków
Ruda Śl. 10, ul. Ignacego
Paderewskiego/Edmunda
Kokota
Ruda Śl. 10, ul. Alojzego
Jankowskiego/Zygmunta
Noskowskiego
Ruda Śl. 10, ul. Alojzego
Jankowskiego /Michała
Ogińskiego
Ruda Śl. 5, ul. Szpaków

Pow.
Cena
Wysokość Działka nr
m2
zbycia zł
wadium zł
8.503 154.000 + VAT 15.400
1877

KW
GL1S/00007495/3

7.509 40.000 + VAT
4.638 276.000 + VAT

4.000
27.600

623/505
3003/282
3444/278

GL1S/00005690/6
GL1S/00009890/6

960

80.000 + VAT

8.000

3328/207
3329/207

GL1S/00001223/4

781

63.300 + VAT

6.330

3374/163
3239/166

GL1S/00001223/4

718

39.000 + VAT

3.900

678/505

GL1S/00022565/6

Przed przejęciem lokalu, boksu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności czynszowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz tel. 32 248-24-11 wew. 311,
267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12, a informacje dotyczące nabycia od zaraz prawa wieczystego użytkowania gruntów w Dziale Technicznym pok.
314 tel. 32 248-24-11 wew. 231.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy
ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego .

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu garażu usytuowanego
na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Magnolii
garaż nr 5
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

1. Przedmiotem zbycia w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego
jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach, obręb Kochłowice k.m. 4, stanowiącej działkę 2058/32
o powierzchni 905 m², użytek RIVb, PsIV, zapisaną w księdze wieczystej nr
GL1S/00011360/9, (działy III i IV są wolne od wpisów).
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. nieruchomość stanowi teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1).
Dojazd do działki z drogi publicznej ulicy Wireckiej winien odbywać się poprzez gminną działkę nr 2065/32 KW GL1S/00011360/9, przewidzianą pod
wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić
odrębnym wnioskiem do Wydziału Dróg i Mostów o wydanie warunków na
powyższe. Działka jest niezagospodarowana, porośnięta trawą, posiada nieregularny kształt, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Zabudowa działki jest ograniczona z uwagi na wyznaczona linię zabudowy.
3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu wynosi – 87.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości 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 wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 5.10.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl)
oraz w terminie do dnia 28.09.2016 r. dokonają. wpłaty wadium w wysokości
4.400,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor
naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek,
tel. 512-799-211, Magdalena Buchta, tel. 503-590-069. Robert Połzoń, tel. 501-355-872. Redakcja:
41 – 709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Mirela Twardoch, tel.
502-306-007, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32
248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.0015.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie
odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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PROTEZY ZĘBOWE
W RAMACH NFZ

BEZ KOLEJKI
NZOZ STUDIO DENTAL
ul. Kłodnicka 97, tel. 32 243-22-88
• Nie bierz
chwilówek!!!
Pożyczki
do 15000 zł
• Pożyczanie
jeszcze nigdy
nie było
takie łatwe
• Pożyczki
dla emerytów,
rencistów
i pracujących
• Konsolidacja
do 300 tys.
na 144 miesiące

U�����

Cyklinowanie, tel. 601-480-719.

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

Cyklinowanie, tel. 501-835-581.

Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych. Tel. 607-219-491,
32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów.
Tel. 507-055-024.
Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121532.
Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel.
510-152-294.
Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.

CASHPARTNER ul.Niedurnego 33, Ruda Śląska tel. 515-978-459

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606274-056.
Obniżmy twoje raty kredytu. Tel.
32 243-01-77.
VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888044-055!
Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32
243-01-77.
Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. Tel. 32 243-01-77.
Nie masz zdolności kredytowej potrzebujesz gotówki. Tel.
32 243-01-77.
Szybka pożyczka, dojazd 780116-672.

KIERMASZ SZKOLNY

Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512549-097.

RUDA ŚLĄSKA – HALEMBA

Przeprowadzki. Tel. 601-462408.

DUŻY WYBÓR, NISKIE CENY

OGŁOSZENIA | 7.09.2016

Kuchnie, szafy. Tel. 509-448453.
Rencista, „złota rączka”, oferuje
profasjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32
307-20-99, 784-699-569.
Pomoce domowe ,,BLASK” –
usługi porządkowe, sprzątanie, mycie okien, prasowanie, pranie dywanów i mebli tapicerowanych. Tel.
609-937-588.
Szkoła Przyjaciół Psów „Wesoła
Łapka” zaprasza na nowe kursy
szkoleń posłuszeństwa dla szczeniaków i dorosłych psów, oraz zajęć
dodatkowych, dzięki którym poznasz, zrozumiesz i nauczysz swojego pupila nowych umiejętności.
http://wesolalapka.pl/ruda-slaska
Masz pytania? barbaraklasik@
wesolalapka.pl.
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611. Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy Matpol
Finanse Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY OD 22 SIERPNIA

Drobne usługi remontowo – budowlane. Tel. 696-045-930.

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

Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501239-405.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
229 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Godula, dwupokojowe, 48 m ,
95 tys., www.ANEL.pl tel. 502-052885.
2

Halemba, dwupokojowe, 48 m2,
121 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Ruda, jednopokojowe, 29 m2,
63 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

składają
Zarząd wraz pracownikami
Aquadrom Sp. z o.o.

Wirek – sprzedam, 44 m2 – 100
tys. zł. GABRIEL. Tel. 691-523-055.
Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kawalerki: Lecha 29 m2, 54 tys.
LOKATOR, tel. 793-017-323.
Dwupokojowe: Osiedlowa, Bocianów, Szewczyka, Grodzka, Tunkla
DOBRE CENY! LOKATOR, tel. 793017-323.

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, pilne. Tel. 531-465-977.
KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502-812504.
KUPIĘ DZIAŁKĘ Ruda Śląska-Kochłowice – BEZPOŚREDNIO. Tel.
887-877-189.
Lokal w centrum Nowego Bytomia do wynajęcia. Tel. 603-372240.

Sprzedam garaż murowany na
Halembie, ul. Solidarności. Cena: 23
000 zł. Kontakt: 690-571-144.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405. ANEL.

MĘŻA

Sprzedam działki gruntu w Kochłowicach – www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.

Pokój do wynajęcia. Tel. 32 24206-28.
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Ewie Biedrzyckiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Atrakcyjne nowe domy
szeregowe: HALEMBA od 110 m2 od
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.

Trzypokojowe:
Czarnoleśna,
Skowronków DOBRE CENY! LOKATOR, tel. 793-017-323.

GABINET KARDIOLOGICZNY,
ul. Piłsudskiego 129, Ruda ŚląskaKochłowice. Tel. 32 706-99-10.

ul. Grodzka 5/02 – sklep „Kluczyk”
tel. 32 243-41-09
ul. Solidarności 7 – „Zegarmistrz”
tel. 32 242-62-66

Kochłowice – sprzedam 37 m2 –
70 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

Sprzedam mieszkanie ul. Szymały. Tel. 781-811-462.
Sprzedam własnościowe mieszkanie 40 m2, Wirek. Tel. 575-012659.
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SKUP AUT wszystkich marek,
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634,
502-865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan
obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie
marki. Tel. 505-049-833.
Skup samochodow kazda marka najlepsze ceny. Tel. 512-700770.
Skup wszystkich samochodów!!! Recykling samochodowy.
Wydawanie zaświadczeń. Cena:
0,52 za kg. Tel 32 771-61-31, kom.
502-687-301.

P����
Szukamy malarzy, tynkarzy, glazurników, monterów zabudowy
G-K. Tel. 602-461-615.
Poszukujemy osób z znajomością języka niemieckiego w celu nawiązywania i pielęgnacji kontaktów
z niemieckimi ﬁrmami budowlanymi. Mile widziani studenci. Kontakt
kadry@budosprzet.pl lub 32 38899-25.
Studio fryzjerskie Damian Duda
przyjmie uczniów. Tel. 600-001561.
Zatrudnię ﬂorystkę BytomSzombierki (do 40 lat). Tel. 512312-726.
Elektryka z uprawnieniami SEP
przyjmę. Tel. 668-189-468.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518103-998.
Zatrudnię pracownika gospodarczego – emeryta ,,złotą rączkę”.
Warunki do uzgodnienia. Tel. 32
340-14-54.
Zatrudnimy ślusarzy, tokarzy, frezerów, spawaczy z doświadczeniem. Praca Ruda Śląska-Chebzie.
Tel. 32 244-35-34.
Zatrudnię od zaraz do pracy przy
ociepleniach budynków. Tel. 603580-070.

R����

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.

Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.

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

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

Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów, skup samochodów
wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.

Kupię stare obrazy, antyki. Tel.
883-792-678.

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

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

Kupię przedwojenne srebra, antyki. Tel. 883-792-678.
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BURLOCH ARENA

Orzegów świętuje na sportowo!

Rudzianie mieli w sobotę (3.09.) mnóstwo sportowej zabawy na Burloch Arenie. Najważniejsze wydarzenie w dzielnicy Orzegów, czyli festyn sportowy w ramach Roku Sportu Orzegowskiego przyciągnął mnóstwo mieszańców spragnionych sportowych emocji. Atrakcji było co nie miara – prezentacja kilkunastu
dyscyplin sportowych na murawie, macie, torach i kortach, a także otwarcie nowego toru rowerowego.
– Cieszy mnie, że Burloch żyje i że zawsze jest
miejscem spotkania całych rodzin. W naszym mieście powstaną też kolejne sportowe obiekty specjalnie po to, żebyście mieli z nich pożytek – podkreśliła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.
Imprezę zainaugurował mecz piłki nożnej księża kontra strażacy. Po meczu odbył się przemarsz
wszystkich sportowych sekcji i grup, które na co
dzień korzystają z obiektów znajdujących na Bur-

loch Arenie. O godz. 17 rudzianie wspólnie z włodarzami miasta i zaproszonymi gośćmi oficjalnie
otwarli nowy tor rowerowy. – Tor rowerowy na
terenie Burloch Areny wykonany został jako ciąg
o nawierzchni szutrowej; długość wynosi 800 m,
szerokość zasadniczo 2 m z przewężeniami w rejonie istniejących drzew, na wycinkę których miasto
nie uzyskało pozwolenia. Tor został zrealizowany
na podstawie pierwotnego projektu budowlanego
opracowanego w 2013 r., z uwagi jednak na ro-

Na imprezie zaprezentowało się wiele rudzkich klubów i zawodników.

Oficjalne otwarcie toru MTB.

snące w ostatnim czasie zapotrzebowanie na
pumptrucki zleciliśmy opracowanie koncepcji budowy takiego toru z połączeniem z istniejącym tzw.
singletrackiem – mówi o inwestycji Piotr Janik,
naczelnik Wydziału Inwestycji.
Rok Sportu Orzegowskiego został zainaugurowany 10 marca br. Sportowa historia Orzegowa

jest bardzo ciekawa, a w tym roku mija pięćdziesiąt lat, od kiedy powstała hala sportowa w Orzegowie i to właśnie ten jubileusz był inspiracją dla
pomysłodawców imprezy. – To impreza centralna,
która promuje sport i pokazuje, że w naszym Orzegowie tkwi sportowy potencjał – zaznaczył Jerzy
Porada z Towarzystwa Miłośników Orzegowa.
REKLAMA

II Rudzki Półmaraton Industrialny pokazał nie tylko, że nasze miasto ma doskonałych biegaczy, ale też lokalnego mecenasa, dla którego wsparcie rudzkich
inicjatyw sportowych jest priorytetem. Dla spółki Węglokoks Energia Półmaraton był ponadto doskonałą okazją do sportowej integracji pracowników. Najlepsi pracownicy spółki zostali nagrodzeni sportowymi upominkami. Półmaraton można uznać za wyjątkowo udany – ci, którzy startowali w nim, chcą poprawić czas latem 2017 roku. Innych bieg pod znakiem Węglokoks Energia zmobilizował do regularnych treningów.

Ruda biegła z Węglokoks Energia

Grupa Węglokoks Energia reprezentowana była przez ośmioosobową drużynę biegaczy z trzech spółek: Węglokoks Energia sp. z o.o., Węglokoks
Energia ZCP sp. z o.o. i Węglokoks
Energia NSE sp. z o.o. Dwie reprezentantki – Karina Komandzik i Jolanta
Pośpiech – na mecie znalazły się z takim samym czasem co do tysięcznej
sekundy. W kategorii panów najlepszy
czas należał do Brzeszcz – pierwsze
miejsce zajął Krzysztof Czuwaj z Węglokoks Energia NSE, drugie Waldemar
Giziński z Węglokoks Energia ZCP,
trzecie Krzysztof Berke, podobnie jak
zwycięzca z WE NSE.
Nagrody uczestnikom wręczali Andrzej Łokas, prezes Węglokoksu Energia ZCP i Jerzy Warmuziński, prezes
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
sp. z o.o.
Węglokoks Energia zapewnił podczas Półmaratonu animacje dla dzieci
– w namiocie z atrakcjami najmłodsi
mogli pomalować twarze, a animatorzy
zapewnili zabawy sportowe takie jak skoki wzwyż. Dzieci uczestniczyły były się także pokazy baniek mydlaprzeciąganie liny, grę w siatkówkę czy w licznych zabawach plastycznych, od- nych.
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Piłka nożna – liga okręgowa

SKRÓT

Sparing Gwiazdy Urania zgarnia komplet punktów
Gwiazda Ruda Sląska
– AZS Uniwersytet Śląski 0:3

W hali na Halembie zespół Gwiazdy
przygotowujący się do startu w rozgrywkach
1 ligi futsalu rozegrał sparing z AZS-em
Uniwersytet Śląski Katowice. Mecz zakończył się wygraną zespołu Ekstraklasy Futsalu 3:0. Bramki dla rywali zdobyli Wojtas,
Dura i Musioł. Podopieczni Adama Krygera
wystąpili w okrojonym składzie, bowiem
występowali tylko zawodnicy futsalowi.
Wiadomo jednak, że w rozgrywkach ligowych 1 ligi barwy naszej drużyny reprezentować będą także łączący grę w hali i na boiskach trawiastych. Wkrótce zostanie przedstawiona kadra zespołu na sezon 2016/2017.
Rozmowy z zawodnikami zainteresowanymi grą w naszych barwach zmierzają do zakończenia. Rudzianie w planach mają jeszcze przynajmniej jedną grę kontrolną – przeciwnikiem będzie pierwszoligowy zespół
z Pyskowic. Start rozgrywek ligowych zaplanowano w Rudzie Śląskiej 25 września
– w 1 kolejce zagramy z ekipą z Rzeszowa.

Piłka nożna– IV liga

Slavia się
rozpędza
Slavia Ruda Śląska 3:1 (2:1)
Polonia Poraj
Wawel: Kucharski, Szymański,
Met, Babczyński, Pushchaus,
Krawczyk (70’ Jamrozy), Wujec,
Maciejewski (75’ T. Rejmanowski),
M. Rejmanowski, Moritz, Zalewski
(88’ Filipiak)
Zawodnicy Polonii Poraj nie będą dobrze
wspominać wyjazdu do Rudy Śląskiej. Dość
szybko gospodarze strzelili im bramkę po
mocnym strzale Wójca zza 16 metrów. Po
chwili, po dobrej kontrze, było już 2:0. Gola
zdobył Moritz. Najlepszy strzelec poprzedniego sezonu przełamał się, gdy zdobył
pierwsze trafienie w tej edycji rozgrywek.
Slavia miała jeszcze dwie „setki”, ale nie trafiła do bramki przeciwnika. Goście też mieli
rozregulowane celowniki. Mieli dwie superokazje, ale nic nie wpadło do siatki Slavii.
Pod koniec pierwszej połowy zawodnik Slavii dotknął piłki ręką w polu karnym i Marcin
Kowalski strzelił kontaktowego gola. W drugiej odsłonie ostrzej nacierali zawodnicy Polonii, ale po jednej z kontr zrobiło się 3:1. Po
podaniu Moritza do bramki trafił Zalewski.
Kilka dni wcześniej rudzianie zmierzyli
się z rezerwami Ruchu Chorzów. Mecz ułożył się po myśli zawodników Slavii, którzy
wygrali to spotkanie 2:0. – Do 30. minuty
mecz był bardzo dobry w naszym wykonaniu. Później oddaliśmy inicjatywę. Druga
połowa była wyrównana i widać było, że
jest to mecz walki. Z Ruchem też mogliśmy
wygrać większą liczbą bramek, ale trzeba się
cieszyć z tego, co jest. Ważne, że jest powtarzalność i ci co mają strzelać, to strzelają –
mówił po meczach Jacek Dudka, trener Slavii.

Tempo Paniówki 0:2 (0:0) Urania Ruda Śląska

W sobotę (3.09.) zawodnicy z Uranii wyjechali do Paniówek zdobyć kolejne punkty.
Mecz z Tempem był wyzwaniem, ponieważ
gospodarze dwa poprzednie mecze rozegrali naprawdę w dobrym stylu. Rudzianie dopięli jednak swego i wygrali to spotkanie
0:2.
Mimo tego że gospodarz prowadził równorzędną grę z Uranią Ruda Śląska, a wynik
był otwarty do końca, obie drużyny miały
swoje okazje do zdobycia bramki. Decydująca była 80. minuta, kiedy Jacek Nowak

Urania: Pardela, P. Grzesik, Jańczak,
Gabryś, R. Grzesik (65’ Kokoszka),
Zalewski, Krzywda, Szady (60’
Skorupa), Henisz, Kot (90’ Piecha),
Skudlik (70’ Miszka)
w trakcie wykonywanego wślizgu sfaulował
w polu karnym napastnika Uranii. Kot podszedł do rzutu karnego i było już 0:1. W 88.
minucie, po postawieniu wszystkiego na
jedną szalę przez drużynę Tempa, padła druga bramka – strzelił ją ponownie Kot.

Kot był bohaterem tego meczu.

Piłka nożna – liga okręgowa

Wawel sam okaleczył się w derbach

Wawel: Palka – Orszulik, K. Kałużny,
Sławik (80’ Mandzel), Rutkowski –
Foryś, Pyc (90’ Meiksner), G. Kałużny,
Leszków (46’ Majnusz) – Deptuch,
Lux; Grunwald: Merta – Poprawa,
Wolek (kpt), Rogowski, Szymański –
Malec, Spiolek, Kowalski, Dreszer
– Zuga, Spalony

Derby zawsze budzą wiele emocji. Nie
brakowało ich także w elektryzującym połowę miasta spotkaniu Grunwaldu z Wawelem.
Dwa zespoły toczyły w sobotę (3.09.) bardzo wyrównane spotkanie, w którym najprawdopodobniej padłby remis. Padłby,
gdyby zawodnicy Wawelu nie postanowili
strzelić dwóch goli więcej i to do własnej
bramki.
Bramki padać zaczęły dopiero od 40. minuty. Już pierwszym trafieniem zawodnicy
z Wirku pokazali, że tego dnia wszystko jest
możliwe. Zuga dośrodkował w pole karne,
bramkarz wypuścił piłkę z rąk, a ta trafiła w Sławika i wturlała się do siatki. Było to trafienie
samobójcze. Grunwald wyszedł na prowadzenie. Trzymając się dalej dewizy „nieważne gdzie, ważne, by był gol” zawodnicy go-

Grunwald Ruda Śląska 4:2 (1:1) Wawel Wirek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Mnóstwo goli padło, punktów jednak nie ma. 12.
13.
14.
ści tym razem postanowili strzelić do właści- le karne. Uciekł obrońcy i uderzył nie do 15.
wej bramki. Pyc dośrodkował z wolnego, obrony w długi róg. Wawel walczył dalej 16.
Merta został w bramce i z bliska piłkę do i skuteczności mu nie brakowało. Dreszer
bramki skierował Rutkowski. Do przerwy wypuścił Zugę, ten uderzył obok wychodzą- 1.
było 1:1. Druga połowa rozpoczęła się znów cego bramkarza i próbujący wybić piłkę Rut- 2.
od mocnego akcentu zawodników trenera kowski trafił do własnej siatki. W taki oto 3.
Grozmaniego. Majnusz dośrodkował piłkę sposób Wawel zdobył cztery gole, a na tabli- 4.
w pole karne, do wybitej futbolówki dopadł cy wynik wskazywał 3:2 dla Grunwaldu. 5.
G. Kałużny i pięknym strzałem pod po- Jeszcze minutę przed końcem Malec uderzył 6.
przeczkę wprawił gości w euforię. „Zieloni” zza szesnastki, trafił  tuż przy słupku i utonął 7.
w tym momencie stwierdzili, że warto by coś w objęciach kolegów jak jego poprzednicy. 8.
strzelić i w 74. minucie Dreszer wszedł w po- Grunwald odniósł zwycięstwo 4:2.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Akrobatyka

KPKS zaczyna sezon
W niedzielę (4.09.) zakończyły się pierwsze w tym sezonie zawody akrobatyczne –
12 Międzynarodowy Turniej „Winobranie”
w Zielonej Górze. Klub KPKS-u Halemba
reprezentowało aż pięć zespołów. Bardzo
dobry wynik zanotowała trójka dziewcząt
w kategorii 12-18 lat w składzie: Michalina
Czuma (Burza Borowa Wieś), Aleksandra
Jawoszek i Dominika Bryła, które zdobyły
brązowy medal. Tuż za podium, przegrywając zaledwie 0,05 punktu, uplasowały się
nasze zespoły w kategorii 11-16 lat: dwójka
dziewcząt – Laura Piekorz (GOK Gwiazda
Dobrzeń Wielki) i Monika Sokrupa oraz
trójka dziewcząt – Julia Olchawa, Barbara
Sordyl i Nikola Janik. Bardzo dobrze zaprezentowały się także dwa debiutujące w barwach KPKS-u zespoły: dwójka mieszana
13-19 lat Maja Posmyk i Łukasz Wojtaszczyk (osiągając najwyższy wynik w swojej
kategorii) oraz trójka dziewcząt 11-16 lat
Laura Gaim, Julia Bryła i Anna Nowakow-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zapasy

Natalia Strzałka
ósma na
Mistrzostwach
Świata!

Akrobaci zaczynają zmagania.
ska (osiągając szósty wynik). Trenerami
wymienionych zespołów są: Dorota Kies,
Katarzyna Chlebisz i Aleksandra Wodyk.
Serdecznie gratulujemy zawodnikom i trenerom oraz trzymamy kciuki za zbliżający
się start na Mistrzostwach Polski Juniorów,
które odbędą się już pod koniec września
także w Zielonej Górze.

Zawodniczka ZKS Slavia Ruda Śląska
zajęła 8. miejsce w rozgrywanych we francuskim Macon Mistrzostwach Świata Juniorów i Juniorek w zapasach. Natalia rywalizowała w kategorii do 72 kg i zaprezentowała się najlepiej ze wszystkich reprezentantek Polski.

Tabela IV ligi
Gwarek Tarnowskie Góry
Sarmacja Będzin
Warta Zawiercie
Nadwiślan Góra
RKS Grodziec
Ruch Radzionków
Slavia Ruda Śląska
MKS Myszków
Piast II Gliwice
Górnik Piaski
Polonia Poraj
Przemsza Siewierz
KS Panki
Szombierki Bytom
GKS II Tychy
GKS II Katowice
Raków II Częstochowa
Ruch II Chorzów
Liga okręgowa
Pogoń Nowy Bytom
LKS Goczałkowice Zdrój
Unia Kosztowy
Sparta Katowice
Grunwald Ruda Śląska
ZET Tychy
Tempo Paniówki
Podlesianka Katowice
GTS Bojszowy
Urania Ruda Śląska
Piast Bieruń Nowy
AKS Mikołów
Wawel Wirek
Pogoń Imielin
LKS Łąka
JUW-e Jaroszowice
Tabela A klasy
UKS Szopienice
Strażak Mikołów
Górnik 09 Mysłowice
Stadion Śląski Chorzów
Jastrząb Bielszowice
Kolejarz 24 Katowice
1.FC Katowice
MK Górnik Katowice
Victoria Katowice
AKS II Mikołów
KP Katowice
Hetman 22 Katowice
Urania II Ruda Śląska
Siemianowiczanka II

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

15
15
15
12
12
12
10
10
10
10
7
7
7
6
3
2
2
1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

9
9
9
9
9
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
0

3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3

9
6
6
6
6
6
6
4
4
3
3
0
0
0

Sportowy
Rozkład Jazdy
10 września, godz. 11.00
Jastrząb Bielszowice
– Urania II Ruda Śląska
10 września, godz. 11.00
Urania Ruda Śląska – AKS Mikołów
10 września, godz. 16.00
Pogoń Nowy Bytom – GTS Bojszowy
10 września, godz. 13.00
Wawel Wirek
– LKS Goczałkowice Zdrój
10 września, godz. 13.00
Piast Bieruń Nowy
– Grunwald Ruda Śląska
10 września, godz. 16.00
RKS Grodziec – Slavia Ruda Śląska

Kolumny sportowe
zredagował Robert Połzoń
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