
ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS.
19 kwietnia 2017 r. (środa) numer 16/1270

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

Fo
to

: a
rc

h.

KUPIĘ AKCJE
HUTY POKÓJ SA

TEL. 507-671-829
NAJWYŻSZA CENA

DYŻUR REDAKTORA
Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872 
agnieszka.lewko@wiadomoscirudzkie.pl

Czas na spotkania 
z mieszkańcami

Więcej str. 5

szt.

Of
er

ta 
wa

żn
a o

d ś
ro

dy
 19

 kw
iet

nia
 do

 śr
od

y 2
6 k

wi
etn

ia 
20

17
 r. 

lub
 do

 w
yc

ze
rp

an
ia 

za
pa

só
w

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  pełna oferta www.intermarche.pl | Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13  

KIEŁBASA
BIESIADNA 
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GRILL 
PROSTOKĄTNY

2000 zł  TANIEJ
TYLKO 24-26.04.

TYLKO 20-26.04.

1199
kg

TYLKO 20-23.04.

MIĘSO WIEPRZOWE 
W PRZYPRAWACH 
NA SZASZŁYKI

PIWO
HARNAŚ 0,5 l

18%  TANIEJ

179
szt.

1499
kg

219
szt.

KAWA 
ROZPUSZCZALNA 
PLANTEUR, 150 g

3 zł  TANIEJ

999
szt.

1299
szt.

SOK PAQUITO
JABŁKOWY, 1 l, 100%

199
szt.

1 zł  TANIEJ

299
szt.

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

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
uprzejmie informuje, 

że dnia 2 maja 2017 r. tj. we wtorek 
kasy w Dyrekcji oraz Administracjach Spółdzielni 

będą nieczynne, nie będzie więc możliwości 
dokonywania wpłat.

Za utrudnienie przepraszamy.

WARTO WYBRAĆ! 
NASZE MARKI WŁASNE
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REKLAMA

Projekt „Dzwonię i jadę” został dofi nan-
sowany przez miasto Ruda Śląska kwotą 
100 tys. zł, która stanowi 99 proc. środków 
potrzebnych na jego realizację. – Popular-
ność, jaką akcja „Dzwonię i jadę” cieszy się 
od początku swojego trwania, jest najlep-
szym dowodem na to, jak potrzebne są tego 
rodzaju inicjatywy. Cudowne jest to, że sek-

KAMPANIA SPOŁECZNA

Zadzwonią i pojadą
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Seniorzy z Rudy Śląskiej po 
raz kolejny mogą 
korzystać z bezpłatnego 
dojazdu do przychodni, 
gabinetów specjalistycznych, 
urzędów, domów kultury czy 
sklepów. Wystarczy, że 
wcześniej zamówią transport 
przez telefon. W mieście 
ruszyła trzecia edycja 
projektu „Dzwonię i jadę”, 
realizowanego przez 
fundację Aktywni My. 
Potrwa on do końca roku. 
Przedsięwzięcie skierowane 
jest do seniorów powyżej 60. 
roku życia. Podczas 
poprzednich 
dwóch edycji z akcji 
skorzystało blisko 
2 tys. rudzian. Projekt 
dofi nansowany został przez 
miasto Ruda Śląska.

tor społeczny w naszym mieście tak prężnie 
się rozwija i służy mieszkańcom. Naszym za-
daniem jest wspierać te organizacje – pod-
kreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Projekt „Dzwonię i jadę” adresowany jest 
do osób starszych, które między innymi 
z powodu ograniczonych możliwości trans-
portowych nie uczestniczą w życiu społecz-
nym. – Często okazuje się, że zły stan zdro-
wia, niesprawność, zbyt duże odległości 
pomiędzy miejscem zamieszkania, przystan-
kiem a miejscem docelowym, jak również 
koszty transportu powodują, że osoby te 
zmuszone są do pozostania w domu – tłuma-
czy Katarzyna Kinder, prezes fundacji Ak-
tywni My. – Poprzednie miesiące pokazały, 
jak wielkie zapotrzebowanie jest na tego ro-
dzaju usługi. Seniorzy najczęściej wybierali 
się do przychodni, szpitala, na baseny, do 
siłowni oraz na zakupy. Już od stycznia, kil-
kanaście razy dziennie, spływały do nas py-
tania dotyczące kolejnej edycji projektu 
– dodaje Katarzyna Kinder.

Akcja w Rudzie Śląskiej po raz pierwszy 
realizowana była od lipca do października 
ubiegłego roku. Druga edycja przypadła na 
listopad i grudzień 2016 roku, zaś trzecia 
prowadzona będzie do końca roku 2017. 
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać zapo-
trzebowanie na transport od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30-18.00 pod bezpłatnym 

numerem telefonu 661-217-743 lub mailo-
wo poprzez stronę kontakt@fundacjaaktyw-
nimy.pl. Przyjmującemu zgłoszenie należy 
podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania 
oraz ustalić kiedy i na jakiej trasie potrzebny 
jest przewóz. Zgodnie z ustaleniem we 
wskazanym dniu po zgłaszającą się osobę 
podjedzie bus lub samochód oznaczony lo-
go projektu. Kierowcy są do dyspozycji pięć 
razy w tygodniu w godzinach od 7 do 18. 
– Nie ma również problemu z przejazdem 
sobotnim, jeżeli jakaś grupa chciałaby się 
wybrać np. na spotkanie czy imprezę – mó-
wi prezes fundacji. Projekt wzbogacony zo-
stał także o wyjazdy poza miasto. Dotyczą 
one jednak wyłącznie przychodni oraz szpi-
tali. Przejazdy na terenie Rudy Śląskiej po-
zostają bez zmian. Obejmują wszelkie miej-
sca docelowe.

Z przewozu mogą korzystać zarówno 
osoby indywidualne, także z opiekunem, jak 
i zorganizowane grupy. Ważne jednak, by 
o chęci przejazdu poinformować fundację 
co najmniej dwa dni wcześniej. – Ten czas 
pozwala nam na przygotowanie grafi ka kie-
rowcom oraz dopasowanie samochodu do 
charakteru przewozu. Zdarzają się oczywi-
ście sytuacje nieplanowane, jak nagła cho-
roba. Wtedy przywozimy daną osobę do 
przychodni i rejestruje się ją od ręki. Więk-
szość przejazdów dotyczy jednak wyznaczo-

nych terminów badań czy rehabilitacji, 
z którymi bez problemu można do nas wcze-
śniej zadzwonić – podkreśla Katarzyna Kin-
der. Organizatorzy proszą także o wcze-
śniejszą informację dotyczącą ewentualnego 
stopnia niepełnosprawności, np. czy osoba 
korzysta z wózka. – Ta informacja pozwoli 
nam na zabezpieczenie odpowiedniej liczby 
osób, gdyby trzeba było kogoś przenieść 
– tłumaczy Katarzyna Kinder.

To nie jedyny projekt realizowany przez 
fundację Aktywni My. Organizacja w dziel-
nicy Kochłowice przy ul. Tunkla 1 otwarła 

Punkt Pomocy Rzeczowej i Sklep Charyta-
tywny (czynny w godzinach 10.00-16.00). 
W miejscu tym można otrzymać potrzebną 
rzecz, od ubrań po środki higieny, jak rów-
nież zostawić coś, co mogłoby się komuś 
przydać. Przy ul. Tunkla 1 fundacja prowa-
dzi też w każdy czwartek w godzinach od 
15.30 do 17.00 Punkt Poradnictwa Obywa-
telskiego, z którego mogą skorzystać osoby 
po 60. roku życia, osoby niepełnosprawne 
oraz osoby dotknięte nagłą chorobą, znajdu-
jące się w trudnej sytuacji życiowej i ekono-
micznej. DR

Z przejazdów można korzystać w tygodniu od godz. 7.30 do 18.



Mieszkańcy mieli sporo pytań odnośnie działania zakładu.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
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„Nie” dla zakładu przetwarzania odpadów

Prywatna firma w sprawie powstania zakładu wystąpiła do 
miasta w lipcu 2016 roku. Od tego momentu trwały procedury, 
które należy przeprowadzić przy tego typu instalacjach. W mar-
cu br. została wydana opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach, która jest pozytywna. – Decyzja 
środowiskowa w tej sprawie jest kluczowa, jednak nie najważ-
niejsza, ponieważ inwestor musi mieć jeszcze pozwolenie bu-
dowlane i zintegrowane postanowienie marszałka na przetwa-
rzanie odpadów. Cała procedura pochłonie bardzo dużo czasu 
– wyjaśniał w trakcie spotkania z mieszkańcami Krzysztof  
Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. 

Dlatego władze miasta przedsta-
wiły raport i przystąpiły do 
konsultacji społecznych.  
– Sprawa jest otwarta. 
Przeprowadziliśmy kon-
sultacje (w dniach od 30 
marca do 19 kwietnia  
– przyp. red.), które po-
zwolą podjąć sensowną 
decyzję w sprawie. Pod-
kreślam, że nie zapadły jesz-
cze żadne decyzje związane  
z budową tej inwestycji. Dopiero 
kiedy etap konsultacji się zakończy, bę-
dzie można wydać decyzję – zaznaczył Krzysztof Mejer.

Inwestycja, która miałaby powstać na terenie Starej Kuźnicy 
to betoniarnia, która do produkcji elementów betonowych oraz 
granulatu, a także mieszanek cementowo-żużlowo-kruszcowo-
popiołowych, ma wykorzystywać różnej jakości odpady. Inwe-
storem projektowanego zakładu jest firma ASA z Zabrza, która 
m.in. jest także właścicielem Regionalnej Instalacji Przetwarza-
nia Odpadów Komunalnych w Zabrzu oraz stanowi część mię-
dzynarodowej spółki FCC działającej na terenie 56 krajów.

Mieszkańcy Kłodnicy i Starej Kuźnicy, którzy wzięli udział 
w spotkaniu zaznaczali, że w raporcie wiele rzeczy zostało po-
miniętych lub niezbyt szczegółowo omówionych. – W przetwór-
ni odpadów znajdzie się ponad 300 różnych niebezpiecznych 
substancji – to między innymi rtęć, kadm, azbest – alarmowała 
jedna z mieszkanek. – Mówi się o tym, że zanieczyszczenia nie 
będą przedostawały się poza teren zakładu. Ale jaką mamy pew-
ność co do tego? – pytała inna.

Fo
to

: A
L

Na temat planów budowy zakładu przetwórstwa odpadów na terenie jednej z działek po elektrowni „Halemba” dys-
kutowano w poniedziałek (10.04) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Halembie. Spotkanie zorganizowane mię-
dzy innymi przez halembskich radnych zgromadziło wielu mieszkańców, którzy protestowali przeciwko powstaniu 
inwestycji. Swoje stanowisko tłumaczyli tym, że będzie ona miała negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców, środo-
wisko, a także spowoduje utrudnienia w ruchu i dewastację dróg. Tak naprawdę jednak sprawa powstania zakładu 
nie jest jeszcze przesądzona.

Na sesji wyróżnionym rzemieślnikom gratulacje złożyli prezydent mia-
sta Grażyna Dziedzic oraz przewodniczący Rady Miasta Kazimierz My-
szur. – Ten tytuł to dla mnie ogromne wyróżnienie, a także wielka radość, że 
mogę zostać twarzą rzemiosła roku 2016. Jest to najwyższy tytuł, jaki rze-
mieślnik może otrzymać, dlatego bardzo się cieszę, że dostąpiłem tego za-
szczytu. Ta nagroda jest także niezwykle istotna dla naszego miasta, ponie-
waż po raz trzeci otrzymał ją rudzki rzemieślnik. Ostatni raz było to czter-
naście lat temu – mówił Jakub Wyciślik, laureat tytułu „Rzemieślnik Roku 
2016”. 

Jedyną podjętą uchwałą podczas sesji nadzwyczajnej zwołanej na wnio-
sek prezydent miasta była ta w sprawie konsultacji społecznych, w których 
mieszkańcy odpowiedzą na pytanie, czy Ruda Śląska ma być częścią me-
tropolii. Konsultacje potrwają dwa tygodnie. Następnie radni raz jeszcze się 
spotkają i podejmą uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu 
miasta do metropolii. Będzie to już jeden z końcowych etapów na drodze do 
utworzenia Związku Metropolitalnego w województwie śląskim, który ma 
powstać 1 lipca. – Utworzenie metropolii to dla Rudy Śląskiej oraz  
pozostałych śląskich miast ogromna szansa na rozwój – podkreśliła prezy-
dent Grażyna Dziedzic. – W grę wchodzą naprawdę duże pieniądze, które 
trafią do miast tworzących metropolię, wprawdzie nie w sposób bezpośred-
ni, ale na zadania, które w imieniu miast realizować będzie metropolia. 
Będzie to 5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych 
na obszarze metropolii. Według szacunków może być to kwota od 250 do 
280 mln zł – dodała. AW

SESJA RADY MIASTA

Radni o metropolii
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Ruda Śląska rozpoczęła się od 
uhonorowania rzemieślników nagrodzonych podczas XXIV Wielkiej 
Gali Izby Rzemieślniczej, gdzie statuetki i nagrody odebrali przed-
stawiciele trzech przedsiębiorstw działających na terenie Rudy Ślą-
skiej. 

Podczas spotkania w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Włodzi-
mierz Czarzasty dyskutował na temat aktualnej sytuacji politycznej w kraju 
oraz planów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, któremu przewodniczy od 
stycznia ubiegłego roku. – Chcemy wiedzieć o tym, co nastąpiło na szczeblu 
centralnym, gdzie możemy obserwować wiele zmian i zależało nam na tym, 
aby wiedzieć, jakie są dalsze plany partii, dla której zbliża się najważniej-
szy czas, czyli wybory. Poza tym nie było jeszcze przewodniczącego SLD 
w Rudzie Śląskiej, któremu towarzyszył też Marcin Kulasek, sekretarz gene-
ralny SLD, więc była to pierwsza wizyta takiej reprezentacji władz central-
nych w Rudzie Śląskiej – komentuje Jerzy Krótki, przewodniczący Sojuszu 
w Rudzie Śląskiej. 

Dodajmy, że w naszym mieście SLD liczy ok. 60 członków. JO

POLITYKA

Lider SLD w Rudzie Śląskiej
Lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Włodzimierz Czarzasty, który od po-
nad roku pełni tę funkcję, odwiedził Rudę Śląską. Przewodniczący SLD spo-
tkał się z członkami partii z naszego miasta oraz miejscowości ościennych.  

Kolejnym problemem jest dojazd do terenu inwestycji, po-
nieważ samochody ciężarowe, poruszające się ulicą Skargi 
i Mikołowską, mogą spowodować utrudnienia w ruchu oraz 
nadmierny hałas. Dlatego mieszkańcy liczą na to, że zgłoszone 
przez nich argumenty zostaną wzięte pod uwagę i zakład nie 
powstanie w pobliżu ich domów. 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda 
Śląska z 2006 roku teren, na którym miałaby powstać inwesty-
cja, oznaczony jest obecnie symbolem OP1, czyli przetwarzanie 
odpadów. Aktualnie prowadzone są jednak prace związane ze 
zmianą planu w granicach Halemby. – Obowiązujący teraz plan 
zagospodarowania został uchwalony, kiedy jeszcze działała 
elektrownia. Mogę zapewnić, że w nowym planie żadna działka 
na terenie Halemby nie będzie miała takiego przeznaczenia. 
Trzeba jednak dodać, że teren po elektrowni, czyli ok. 200 hek-
tarów, będzie w przyszłości przeznaczony pod produkcję prze-
mysłową. Należy liczyć się z tym, że nowy właściciel będzie 
sprzedawał poszczególne działki i przyciągał inwestorów – po-
wiedział wiceprezydent miasta.  Agnieszka Lewko
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WYWIAD Z PREZYDENT MIASTA

OGŁOSZENIA

Dialog z mieszkańcami to podstawa
25 kwietnia rusza wiosenna seria spotkań prezydent Rudy Śląskiej z mieszkańcami. Po raz dwunasty Grażyna Dziedzic odwiedzi dzielnice 
miasta, by porozmawiać z rudzianami o tym, jak postrzegają swoje najbliższe otoczenie oraz co sądzą o rozwoju całego miasta. 

– Pani Prezydent, o popularności spotkań 
z mieszkańcami świadczą liczby. 6 tysięcy osób 
od 2011 roku, które chciały rozmawiać o swoich 
dzielnicach, a co za tym idzie, blisko 3500 zgło-
szonych interwencji, wniosków i spraw…

– Te liczby rzeczywiście robią wrażenie. Mnie 
cieszy to, że rudzianom z roku na rok coraz bar-
dziej zależy na rozwoju miasta, w którym pracują, 
mieszkają i spędzają swój wolny czas. Widzę jak 
bardzo angażują się, kiedy sprawy dotyczą ich 
dzielnicy, jak bardzo potrafi ą współpracować, roz-
mawiać na argumenty. Taka postawa jest bardzo 
budująca i motywująca. Zawsze powtarzałam, że 
działam dla mieszkańców i trudno kierować mia-
stem nie wsłuchując się w ich głosy. Dla mnie dia-
log z mieszkańcami to podstawa.

– To jest okazja, by przedstawić mieszkań-
com kierunki rozwoju miasta.

– I to robimy przy okazji każdego ze spotkań. 
Uważam, że mieszkańcy zasługują na to i powinni 
wiedzieć, na co stawiamy. W tym roku mamy się 
czym pochwalić, ponieważ w tegorocznym bu-
dżecie na inwestycje zostały zabezpieczone rekor-
dowe środki – aż 167 mln zł. Nasze plany są bar-
dzo śmiałe. Budowa nowych dróg i ich remonty, 
termomodernizacje, nowe mieszkania, rewitaliza-
cja, nowe obiekty sportowe… Można by długo 
wymieniać.

– To przejdźmy do konkretów. Na co wydane 
zostaną te środki?

– Po pierwsze na dobrą sieć drogową. W tego-
rocznym budżecie zaplanowaliśmy na zadania tego 
typu aż 90 mln zł. To grubo ponad połowa wszyst-
kich wydatków inwestycyjnych. Najważniejsza in-

westycja to budowa kolejnych odcinków trasy N-S. 
W tym roku zarezerwowaliśmy na ten cel około 40 
mln zł. W tym roku chcielibyśmy też rozpocząć bu-
dowę trasy w kierunku Bytomia od Drogowej Tra-
sy Średnicowej do ul. Magazynowej. Ważna jest 
również przebudowa ulicy Górnośląskiej. Przebu-
dujemy też ulicę Reja, wybudujemy nowy most 
przy ul. Piastowskiej w rejonie ul. Sobieskiego oraz 
rozpoczniemy przebudowę kanalizacji deszczowej 
w ul. Międzyblokowej. Będą też powstawały nowe 
miejsca parkingowe, bo tych nigdy nie jest za dużo. 
Wykonując inwestycje tego typu staramy się wsłu-
chiwać w głosy mieszkańców oraz analizujemy, 
gdzie parkingi są najbardziej potrzebne.

– Z tego co wiem, to w mieście szykuje się też 
gratka dla sportowców…

– W wakacje stadion lekkoatletyczny przy ul. 
Czarnoleśnej będzie tętnił życiem. W mieście bra-
kowało takiego miejsca, a poza tym stan poprzed-
niego obiektu wołał o pomstę do nieba. Będziemy 
też jeszcze dalej zagospodarowywać Burloch. 
W tym roku powstanie tam tor rowerowy typu 
pumptrack. Planujemy odtworzyć znajdujące się 
tam boisko do koszykówki. Miejsc do aktywnego 
spędzania czasu nie brakuje. Praktycznie w każdej 
dzielnicy są siłownie napowietrzne, boiska, place 
zabaw. Cały czas uzupełniamy ofertę sportowo- 
rekreacyjną. Jej ważną częścią będzie też Trakt 
Rudzki, który połączy Wirek z Nowym Bytomiem 
ścieżką rowerowo-pieszo-rolkarską. Przy tej oka-
zji zrewitalizujemy też kilka rudzkich parków oraz 
hałdę przy ul. 1 Maja w Wirku. 

– Widać, że w mieście dużo się dzieje również 
w temacie termomodernizacji. Elewacje nie-

których placówek oświatowych są nie do po-
znania.

– W ciągu ostatnich sześciu lat przeprowadzili-
śmy termomodernizację 31 miejskich obiektów, 
a w planach mamy kolejne. W tym roku ocieplimy 
11 budynków użyteczności publicznej oraz miesz-
kalnych. Oczywiście zakres inwestycji to nie tylko 
obłożenie elewacji styropianem i pomalowanie. 
Przy tej okazji docieplamy też dachy oraz wymie-
niamy okna i drzwi. 

– Pani Prezydent, muszę zapytać o mieszka-
nia komunalne. Na to bardzo często zwracają 
uwagę mieszkańcy.

– 50 mieszkań powstanie u zbiegu ul. Stromej 
i Bytomskiej w Orzegowie. W większości będą to 
lokale 2-pokojowe z kuchnią i łazienką. Minimal-
ny metraż każdego z mieszkań ma wynieść 45 m². 
W tym roku ma się też rozpocząć budowa miesz-
kań przy ul. Lisiej. Powstaną tam cztery budynki 
mieszkalne, w których znajdzie się 46 lokali ko-
munalnych: 32 o powierzchni 53 m² oraz 14 o po-
wierzchni 65 m². Mamy już opracowaną doku-
mentację oraz pozwolenie na budowę. Teraz czas 
na przetarg. Staramy się wykorzystywać przy tego 
typu inwestycji pieniądze z Banku Gospodarstwa 
Krajowego, Europejskiego Banku Inwestycyjne-
go, czy podmiotów prywatnych.

– Nowe mieszkania komunalne to jedno, ale 
podobno miasto ma też dołożyć się do budowy 
TBS-ów?

– Już się dokładamy, bo ta budowa już trwa. 
Chodzi mi tu o budynki przy ul. Kędzierzyńskiej 
i Czempiela w Rudzie. Mają one być gotowe 
w lipcu tego roku. Dzięki środkom z budżetu mia-

sta najemcy nie będą musieli wpłacać 25 procent 
wartości lokalu, a magistrat będzie uprawniony do 
wskazania najemców 99 mieszkań. Można jeszcze 
składać wnioski na te mieszkania. Oprócz tego 
planujemy też dołożenie pieniędzy do budowy 
TBS-ów przy ul. Tomanka w Orzegowie. 

– Plany są bardzo ambitne, ale czy nas stać 
na tak śmiałe inwestowanie?

– Jesteśmy do tych inwestycji bardzo dobrze 
przygotowani. Żeby wdrożyć tak ambitne plany 
w życie potrzeba czasu. Same pomysły nie wy-
starczą. Potrzebne jest jeszcze zabezpieczenie fi -
nansowe, dlatego też przez cztery lata przygoto-
wywaliśmy budżet miasta na to, żeby teraz ruszyć 
z tyloma nowymi inwestycjami. Musieliśmy się 
też dopasować do terminów poszczególnych kon-
kursów na dotacje unijne. Poukładanie tego 
wszystkiego było niezwykle trudne. Bo przecież 
to nie było tak, że przez kilka lat odkładaliśmy 
pieniądze „na bok”, żeby je teraz wydać. Równo-
legle wykonywaliśmy wiele ważnych inwestycji 
i wyprowadzaliśmy fi nanse miasta „na prostą”. 

– Dziękuję za rozmowę. AP
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HARMONOGRAM
wiosennych spotkań prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami:

25.IV. – wtorek, godz. 17.00 

– Kochłowice – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Oświęcimska 90;

27.IV. – czwartek, godz. 17.00 – Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 170;

8.V. – poniedziałek, godz. 17.00 – Halemba  – Gimnazjum nr 9, ul. Zamenhofa 12;

11.V. – czwartek, godz. 17.00 

– dla mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1;

15.V. – poniedziałek, godz. 17.00 

– dla mieszkańców Goduli i Orzegowa – Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Bytomska 45;

22.V – poniedziałek, godz. 17.00 – Bykowina – R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa;

25.V – czwartek, godz. 17.00 

– dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia 

– Miejskie Centrum Kultury, ul. Niedurnego 69;

30.V. – wtorek, godz. 17.00 

– Ruda – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28.

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna

ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej • 
i II stopnia stomatologii zachowawczej
Profi laktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie• 

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

DEWOCJONALIA
Kartki, pamiątki - duży wybór

Art. papiernicze
SKLEP „KLUCZYK” 

ZAPRASZA 
Ruda Śląska-Halemba

ul. Grodzka 5/02
tel. 32 243-41-09
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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. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
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Z AT R U D N I M Y
PRACOWNIKÓW

w zakładzie 
przetwórstwa 

mięsnego. 
Mile widziane
doświadczenie 
w tej branży. 

Zapewniamy 
umowę o pracę 

i atrakcyjne 
zarobki

Telefon kontaktowy:

32 707-43-60 
dział kadr czynny 

od poniedziałku do piątku 
w godz. 6.00-14.00, 
ul. Chorzowska 58. 

CV można składać 
w budynku porti erni 

bądź osobiście 
w dziale kadr.
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Wiosna to czas porządkowania skwerów oraz placów zabaw, a także pogo-
dy zachęcającej do wyjścia w plener – także z pociechami. Ich rodzice za-
stanawiają się więc, kiedy uporządkowane zostaną piaskownice w naszym 
mieście. Większość spółdzielni pracuje nad tym intensywnie.

W większości piaskownice zostaną wyczyszczone w kwietniu.
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Piaskownice pod lupą | RUDA ŚLĄSKA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej TBS zarządza prawie setką 
piaskownic w naszym mieście. – Ogółem 
przy naszych budynkach komunalnych 
i wspólnotowych mamy 79 piaskownic i tam 
wymieniamy piasek raz w roku – właśnie te-
raz – do końca kwietnia – wyjaśnia Krzysz-
tof Mikołajczak, rzecznik prasowy MPGM 
TBS. – Ponadto na naszych terenach zielo-
nych mamy 14 piaskownic i tam piasek wy-
mieniamy dwa razy do roku – w maju i 
w lipcu. Oczywiście jeżeli okaże się, że bę-
dzie taka potrzeba, to doraźnie w obydwu 
przypadkach również to robimy – dodaje.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa tak-
że jest w trakcie wymiany. Nowy piasek 
w piaskownicach pojawił się już w 15 pia-
skownicach w Goduli i w części Orzegowa 
(Administracja nr 1). Z kolei w Wirku 
i w Bielszowicach, gdzie jest osiem pia-
skownic RSM, zostały one wyczyszczone 

na początku kwietnia, a uzupełnione pia-
skiem zostaną lada dzień. Z kolei w Nowym 
Bytomiu (14 piaskownic), w Rudzie (17 
piaskownic) oraz w Bykowinie (16 pia-
skownic) czysty piasek pojawi się do końca 
kwietnia i w przypadku tych miejsc wymia-
na piasku odbywa się raz do roku, ale w ra-
zie potrzeby także częściej. Natomiast 
w Halembie oraz w Kochłowicach, gdzie 
w sumie jest siedem piaskownic RSM, tak-
że będą one czyste do końca kwietnia. Jed-
nak tu kontrole odbywają się dwa razy 
w miesiącu w okresie letnim. Z kolei 
w Orzegowie i części Goduli, w piaskowni-
cach zarządzanych przez Administrację 
nr 7 RSM, nowy piasek miał pojawić się 
do połowy kwietnia. 

Intensywne prace nad tym rozpoczynają 
także pozostałe spółdzielnie. MGSM „Per-
spektywa” piasek w piaskownicach wymie-
ni do 28 kwietnia. – Dowóz obejmuje 72 

Kolejna interwencja naszych Czytelników dotyczy drogi dojazdowej do 
Burloch Areny w Orzegowie. Mieszkańcy dzielnicy skarżą się, że jej stan 
pozostawia wiele do życzenia. Jest jednak światełko w tunelu – miasto 
przymierza się do przejęcia drogi i wyremontowania jej.
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Droga dojazdowa do Burloch Areny jest w opłakanym stanie. 

OGŁOSZENIA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu 
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy 

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

Wspomniana droga wykonana została 
z trylinki, czyli z betonowych płyt, które 
pod wpływem upływu czasu i eksploatacji, 
uległy zniszczeniu. Tymczasem działka, na 
której znajduje się droga, nie należy do mia-
sta. Przez ponad pięć lat trwały rozmowy na 
temat jej przejęcia od Kompanii Węglowej 
(obecnie Polska Grupa Górnicza). Niedaw-
no w końcu udało się podpisać porozumie-
nie, na mocy którego miasto stanie się wła-
ścicielem drogi. – Miasto podpisało już po-
rozumienie, ale teraz czekamy na zgodę 
władz korporacyjnych spółki, czyli rady 
nadzorczej i właściciela. Kiedy ją otrzyma-
my, będziemy mogli podpisać akt notarialny, 
który spowoduje, że miasto będzie właści-

Remont drogi | ORZEGÓW

piaskownice na terenie Rudy Śląskiej. Wy-
miana piasku w piaskownicach należących 
do MGSM „Perspektywa” odbywa się raz 
w roku, o ile nie ma innych potrzeb – mówi 
Aleksandra Wilk, zastępca prezesa MGSM 
„Perspektywa” ds. eksploatacji i rozwoju.

Piasek z atestem wiosną pojawi się  także 
w piaskownicach zarządzanych przez Gór-

niczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Nasz 
Dom”, której pracownicy także w ciągu ro-
ku sprawdzają ich stan. – W przypadku za-
nieczyszczenia piasek wymieniany jest na 
nowy z atestem higienicznym – zapewnia 
Zygmunt Doliński, zastępca prezesa GSM 
„Nasz Dom” ds. technicznych.

 Joanna Oreł

cielem nieruchomości. To umożliwi nam 
rozpoczęcie remontu drogi do Burloch Are-
ny – zapowiada Krzysztof Mejer, wicepre-
zydent Rudy Śląskiej. 

Gdy miasto stanie się właścicielem tere-
nu, ma rozpocząć się remont drogi. Ko-
nieczne jest jednak opracowanie odpowied-
niej dokumentacji. – Jeżeli zamiana gruntu 
nastąpi do połowy tego roku, to mam na-
dzieję, że nowa droga powstanie 
jeszcze w 2017 r. Bardzo nam zależy na tym, 
żeby tę drogę zrobić jak najszybciej i usilnie 
nad tym pracujemy, jednak nie możemy omi-
nąć procedur i nie mamy wpływu na decyzję 
drugiej strony – podkreśla wiceprezydent. 

        Agnieszka Lewko
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KUPIĘ AKCJE 
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA
TEL. 510-806-072 | 519-700-062  

NAJWYŻSZE CENY | BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA | UMOWY 
ZAWIERANE W KANCELARIACH NOTARIALNYCH | GOTÓWKA OD RĘKI 

 

WIREK 

Już po raz dwunasty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Wirku zorganizo-
wano XII Międzyszkolny Konkurs Małolatów „Pstryczek elektryczek”. Konkurs skie-
rowany jest do uczniów klas trzecich rudzkich szkół podstawowych, a odbywa się pod 
patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich i prezydent Rudy Śląskiej. 

– To podsumowanie zajęć warsztatowych o tematyce związanej z bezpieczeństwem 
użytkowania urządzeń elektrycznych. Uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawo-
dzie technik elektronik wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych włączyli się 
w ogólnopolską kampanię społeczną „Bezpieczny kontakt z elektrycznością” propagu-
jąc wśród dzieci z naszego miasta zasady bezpieczeństwa w czasie pracy i „zabawy” 
z prądem elektrycznym – tłumaczy Jolanta Szcześniak, dyrektorka Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 6. – Ideą tej kampanii jest zwiększenie świadomości w zakresie 
bezpiecznego kontaktu z elektrycznością oraz właściwego korzystania z urządzeń elek-
trycznych – dodaje. 

W czasie konkursu sprawdzano i przede wszystkim utrwalano przekazywaną wie-
dzę poprzez ciekawe i często bardzo zaskakujące konkurencje.  AW 

Pstryczek elektryczek po raz dwunasty

– „Co siódmy” to podsumowanie 
Pana kilkuletniej pracy. Co znaczy 
dla Pana ta publikacja? 

– To rzeczywiście podsumowanie 
prawie piętnastu lat mojej pracy foto-
graficznej, która skupiła się na  
fotografowaniu ludzi niepełnospraw-
nych. Pierwsze zdjęcie, które znala-
zło się w tym albumie powstało w 2002 
roku, a ostatnie w 2016 roku. Ta 
książka zamyka pewien okres mojej 
twórczości i czarno-białej fotografii. 
Ważny jest dla mnie także fakt, że 
mogłem zaprezentować ją w Mu-
zeum Miejskim w Rudzie Śląskiej. 
W mieście, w którym się urodziłem. 

– Co przedstawiają fotografie, 
które znajdują się w albumie? 

– Fotografie tworzą kilka cykli. Na 
przykład kolekcje „Olimpijczycy” 
i „Rugbyści”, które ukazują sportow-
ców z ograniczeniami ruchowymi. 
Z kolei bohaterami cyklu „W pracy” 
są osoby, dla których przełamywa-
niem niepełnosprawności jest podej-
mowanie pracy zawodowej. Nato-
miast „Przełamując stereotypy” uka-
zuje bardziej intymną stronę życia 
niepełnosprawnych, czyli na przykład 
ich spotkania z przyjaciółmi, codzien-
ność osób poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich, które żyją w mał-
żeństwie i wychowują dzieci.  

– Co takiego jest w ludziach nie-
pełnosprawnych, że zdecydował się 
Pan właśnie ich pokazać na zdję-
ciach? 

– Na co dzień pracuję z niepełno-
sprawnymi, więc dzięki temu mo-
głem bardziej poznać ich życie, czy 
problemy. Mam z nimi lepszy kon-
takt i wgląd w ich środowisko. Za-
częło się od kilku zdjęć, a z czasem 
było ich coraz więcej. Wielu moich 
przyjaciół fotografów, obserwując 
moje początki, stwierdziło, że to jest 
taka moja „działka”, że powinienem 
się tym zająć, bo jest niewiele osób, 
które podjęły się pokazywania takie-
go tematu. 

– Czy ludzie niepełnosprawni 
chcą i lubią być fotografowani? 

– Różnie to wygląda. Bohaterami 
moich zdjęć są osoby niepełnospraw-
ne, jednak są różne rodzaje niepełno-
sprawności. Są to osoby niepełno-
sprawne intelektualnie oraz osoby 
sprawne intelektualnie, ale niespraw-
ne fizycznie. Są też ludzie po wypad-
kach, którzy zostali niepełnosprawni 
na skutek różnych życiowych przejść. 
Najlepszy kontakt udaje mi się na-
wiązać z osobami niepełnosprawny-
mi intelektualnie i tych ludzi fotogra-
fuje się najlepiej. W innych przypad-
kach staram się dobrze poznać kon-
kretnego człowieka, zrozumieć go  
i zapracować sobie na jego zaufanie.

     Agnieszka Lewko

WyWiAd�z�KiMś�tAKiM�jAK�ty

Przełamują ograniczenia
Na�ludzi�powinno�się�patrzeć�nie�przez�ich�ograniczenia,�lecz�przez�ich�potencjał�i�co-
dzienne�zajęcia,�w�których�najlepiej�się�realizują.�z�takiego�założenia�wychodzi�uro-
dzony�w�naszym�mieście�fotograf�Krzysztof�Gołuch,�którego�wystawę�„Co�siódmy”�do�
28�kwietnia�można�zobaczyć�w�Muzeum�Miejskim�im.�M.�Chroboka.�W�albumie�znaj-
duje�się�trzydzieści�siedem�czarno-białych�fotografii,�na�których�w�centrum�ukazany�
jest�człowiek�niepełnosprawny,�przedstawiony�w�różnych�sytuacjach�życiowych.
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Wernisaż wystawy  
odbył się w Muzeum Miejskim.

PREzydENt�MiAStA�
RudA�śLąSKA�

informuje�o�wywieszeniu�na�okres�21�dni,�tj.�od�
dnia�12.04.2017�r.�do�dnia�03.05.2017�r.,�na�ta-
blicy�ogłoszeń�urzędu�Miasta�Ruda�śląska,�plac�
jana�Pawła�ii�6�(ii�piętro,�obok�pok.�217)�wykazu�
niezabudowanej�nieruchomości�gruntowej�po-
łożonej�w�Rudzie�śląskiej-Bykowinie�w� rejonie�
ulic� Wojciecha� Korfantego� i� Gwareckiej,� sta-
nowiącej� działkę� oznaczoną� numerem� geode-
zyjnym�801/72�o�powierzchni�1822�m2,�obręb�
Bykowina,�k.m.1,�zapisaną�w�księdze�wieczystej�
KW�nr�GL1S/00031154/8,�która�zostanie�zbyta�
w� drodze� przetargu� ustnego� nieograniczone-
go� z� przeznaczeniem� pod� zabudowę� zgodną�
z� ustaleniami� miejscowego� planu� zagospoda-
rowania� przestrzennego� miasta� Ruda� śląska.�
Cena�wywoławcza�(netto)�do�przetargu�wynosi�
33.000,00�zł.

OGŁOSzENiA

WyCiąG�z�OGŁOSzENiA�O�PRzEtARGu

PREzydENt�MiAStA�RudA�śLąSKA�
ogłasza�pierwszy�ustny�przetarg�nieograniczony�na�oddanie�w�użytkowanie�wieczyste�na�

okres�99�lat�dwóch�nieruchomości�gruntowych�położonych�w�Rudzie�śląskiej�-�Bielszowicach�
przy�ulicy�Kingi�z�przeznaczeniem�pod�budowę�budynku�mieszkalnego�jednorodzinnego�wraz�

ze�sprzedażą�niezabudowanej�nieruchomości�pod�drogę�dojazdową

Przedmiotem�zbycia�w�drodze�pierwszego�ustnego�przetargu�nieograniczonego�jest�oddanie�w�użytkowanie�wieczyste�
na�okres�99�lat�z�przeznaczeniem�pod�budowę�budynku�mieszkalnego�jednorodzinnego�dwóch niezabudowanych�nieru-
chomości�gruntowych�własności�Gminy�Miasta�Ruda�śląska,�położonych�w�Rudzie�śląskiej�-�Bielszowicach�przy�ul. Kingi,�
stanowiących�działki�oznaczone�numerami�geodezyjnymi:

– 4970/216 o�powierzchni�775�m2,�użytki:�R-iVb,�R-V,
– 4977/216 o�powierzchni�651�m2,�użytek�R-iVb,�
obręb�Bielszowice,�zapisanych�na�karcie�mapy�3�oraz�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejonowy�w�Rudzie�

śląskiej�pod�nr�KW�GL1S/00006378/0�(działy�iii�i�iV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów)�wraz�ze�sprzedażą�udziału�wynoszące-
go�1/8�część�w�niezabudowanej�nieruchomości�gruntowej�własności�Gminy�Miasta�Ruda�śląska,�obejmującej�stanowiące�
całość�gospodarczą�działki�o�łącznej�powierzchni�757 m2,�obręb�Bielszowice,�k.m.3,�oznaczone�numerami�geodezyjnymi:

– 4975/216 o�powierzchni�364�m2,�użytki:�R-iVb,�R-V,�dr,�zapisaną�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejono-
wy�w�Rudzie�śląskiej�pod�nr�KW�nr�GL1S/00006378/0�(działy�iii�i�iV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów),

– 4976/213 o�powierzchni�393�m2,�użytki:�R-iVb,�R-V,�dr,�KW�nr�GL1S/00007235/3�(działy�iii�i�iV�ww.�księgi�wolne�są�od�
wpisów)�-�z�przeznaczeniem�pod�drogę�dojazdową.
� zgodnie� z� ustaleniami�miejscowego�planu� zagospodarowania� przestrzennego�miasta� Ruda� śląska� zbywane�działki�

stanowią�teren�zabudowy�mieszkaniowej�jednorodzinnej,�oznaczony�symbolami�planu:�nr�4970/261�i�4977/216�–�MN2,�
nr�4976/213�–�MN27,�4975/216�–�MN2, MN27. 
�zbywane�nieruchomości�położone�są�w�sąsiedztwie�zabudowy�jednorodzinnej,�porośnięte�drzewami�i�krzewami.�do-

jazd�do�zbywanych�nieruchomości�z�dróg�publicznych�ul.�Kingi�i�Na�Piaski�odbywać�się�będzie�działkami�nr:�4986/213�i�
5202/213�(KW�GL1S/00007235/3),�5204/213�(KW�GL1S/00049923/9),�które�w�przyszłości�stanowić�będą�publiczną�drogę�
kategorii�gminnej.�

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 
1/8 w działkach nr 4975/216 i 4976/213 wynoszą:
–�dla�działki�nr�4970/216–116.000,00 zł, tj.�działka�pod�zabudowę�103.000,00�zł,�droga�13.000,00�zł,
–�dla�działki�nr�4977/216–102.000,00 zł, tj.�działka�pod�zabudowę�89.000,00�zł,�droga�13.000,00�zł.
z�ceny�osiągniętej�w�przetargu�zostanie�wyodrębniona�cena�działki�pod�zabudowę�mieszkaniową�i�cena�drogi,�z�zacho-

waniem�proporcji�tych�cen�z�ceny�wywoławczej.
Osiągnięta�w�przetargu�cena�działki�pod�zabudowę�mieszkaniową�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.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie 

surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie�ww.�warunku�może�stanowić�
podstawę�do�rozwiązania�umowy�bądź�do�ustalenia�dodatkowej�opłaty�rocznej�obciążającej�użytkownika�wieczystego,�
niezależnie�od�opłat�z�tytułu�użytkowania�wieczystego�gruntu.
Przetarg�odbędzie�się�w�dniu�25.05.2017�r.�o�godz.�12.00�w�sali�213�urzędu�Miasta�Ruda�śląska,�plac�jana�Pawła�ii�6.
W�przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne�i�prawne,�które�zapoznają�się�z�pełną�treścią�ogłoszenia (zamieszczoną�

na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�urzędu�Miasta�Ruda�śląska�i�na�portalu�miejskim�www.rudaslaska.bip.info.pl)�i�w�termi-
nie�do�dnia�18.05.2017 r. dokonają wpłaty�wadium�w�wysokościach�dla�działki�nr�:�4970/216�–�5.800,00 zł, 4977/216�
–�5.100,00 zł�z�dopiskiem�„wadium�–�ul.�Kingi,�działka�nr�………”�przelewem�na�rachunek�bankowy:�Nr�71�1050�1214�1000�
0010�0109�0628�iNG�Bank�śląski�Katowice�O/Ruda�śląska,�urząd�Miasta�Ruda�śląska�(za�datę�zapłaty�przyjmuje�się�dzień�
wpływu�środków�pieniężnych�na�rachunek�urzędu�Miasta�Ruda�śląska)�lub�w�kasie�tut.�urzędu�pok.�nr�13�i�14�w�godzi-
nach:�poniedziałek�-�środa�8.00-16.00,�czwartek�8.00-18.00,�piątek�8.00-14.00�oraz�przed�otwarciem�przetargu�przedłożą�
Komisji�Przetargowej�wymagane�dokumenty�i�oświadczenia.�zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasadnionej�
przyczyny.
informacji�na�temat�przetargu�udziela�Wydział�Gospodarki�Nieruchomościami�(pokój�223),�tel.�32�248-75-63.
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MISS RUDY ŚLĄSKIEJ 2017

REKLAMA

Wybierz Miss Czytelników ,,WR”
Prezentujemy czternaście kandydatek do tytułu Miss Rudy Śląskiej 2017. Podobnie jak w latach ubiegłych, również nasi Czytelnicy mogą wybrać swoją Miss. Głosować można za pomo-
cą SMS-ów, na naszej stronie internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl oraz na naszym fanpage’u: www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie/. Aby oddać głos za pomocą SMS-a 
wystarczy wysłać wiadomość o treści: miss.numer kandydatki na numer 71100 (na przykład: miss.15). Koszt SMS-a wynosi 1 zł + VAT (1,23 zł z VAT). Na głosy czekamy od 22.03.2017 r. 
od godz. 8.00 do 24.04. 2017 r. do godz. 12.00. Podczas fi nałowej gali, która odbędzie się 29 kwietnia, jurorzy wybiorą Miss Rudy Śląskiej oraz wręczą pozostałe tytuły.

1. 
Agnieszka 

Hanek

2. 
Wiktoria 

Nowrotek

3. 
Natalia 

Przewieźlik

4. 
Karolina 

Bakalarska 

5. 
Marta

 Baranowska

6. 
Wiktoria 

Krzykowska

7. 
Dominika 
Płaszczyk

8. 
Marta 

Żuk

9. 
Aleksandra

 Lein

10. 
Marta 
Buszka

11. 
Ewelina 

Tadej 

12.
 Oliwia 

Żwirowicz

13. 
Natalia 

Żdanowska

14. 
Sandra 

Płaszczyk
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REKLAMA

FINAŁ WYBORÓW MISS 
RUDY ŚLĄSKIEJ 2017

29 kwietnia 2017 r. 
godz. 17.00
Dom Kultury – Bielszowice
ul. Kokota 170, Ruda Śląska 

Bilety w cenie 25 zł do nabycia w kasie Domu Kultury Bielszowice

GWIAZDA WIECZORU

KRZYSZTOF RESPONDEK ZAPRASZAMY

MISS RUDY ŚLĄSKIEJ

29 kwietnia poznamy Miss 2017!

Choreografi ę ćwiczą pod okiem choreografki 
Izabeli Nowrotek. 14 kandydatek zaprezentuje się 
m.in. w strojach sportowych, kąpielowych, wie-
czorowych i sukniach ślubnych. Natomiast 
o oprawę muzyczną zadba Krzysztof Respondek, 
który wystąpi na gali Miss Rudy Śląskiej po raz 
kolejny. Ten wykonawca dokładnie 18 lat temu, 
śpiewał także podczas pierwszych w historii mia-
sta wyborów. Galę fi nałową poprowadzą Arka-
diusz Wieczorek i Sebastian Mierzwa. 

Wśród tytułów, które powędrują do kandydatek 
będą też dwa, o których przydziale nie zadecydują 
jurorzy, a nasi Czytelnicy i widzowie. Miss Czy-

Trwają przygotowania do wyborów Miss Rudy Śląskiej. Najpiękniejszą ru-
dziankę poznamy 29 kwietnia podczas gali fi nałowej w Domu Kultury w Biel-
szowicach. Kandydatki przygotowują się obecnie do prezentacji przed juro-
rami. 

telników wybrać można w głosowaniu 
SMS-owym (więcej na str. 8) oraz poprzez głosy 
oddane na Facebooku i naszej stronie interneto-
wej. Miss Publiczności wybiorą osoby, które pod-
czas fi nału będą bawić się z nami w Domu Kultury 
w Bielszowicach. Startujemy o godzinie 17. Bile-
ty w cenie 25 złotych kupić można w kasie DK 
oraz w redakcji „Wiadomości Rudzkich”.  AW
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WYKAZ MIEJSC DO GŁOSOWANIA
l.p. Nazwa punktu Adres punktu

Dostępność 
dla osób 

niepełnosprawnych
Godziny urzędowania

1.
Biuro Obsługi 

Mieszkańców Urzędu 
Miasta Ruda Śląska

Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 6

poniedziałek – środa:
od 8.00 do 16.00

czwartek: od 8.00 do 18.00
piątek: od 8.00 do 14.00

2. Zespół Szkół nr 1 Chebzie
ul. Niedurnego 125

Poniedziałek – wtorek, 
czwartek – piątek:
od 8.00 do 14.00

środa: od 9.00 do 15.00

3.

Miejska Biblioteka 
Publiczna

 – biblioteka 
centralna

Wirek
ul. Dąbrowskiego 18 –

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

4.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
 – Filia nr 1

Ruda
ul. Fiołków 10b –

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

5.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
 – Filia nr 4

Nowy Bytom
ul. Niedurnego 69 –

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

6.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
 – Filia nr 6

Bielszowice
ul. Kokota 170

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

7.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
– Filia nr 8

Halemba
ul. Kaczmarka 38

wtorek i czwartek: 
od 11.00 do 17.00

8.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
– Filia nr 13

Godula
ul. Joanny 20

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

9.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 15

Kochłowice
ul. Brzozowa 4 –

poniedziałek: 
od 11.00 do 15.00

wtorek – piątek: od 11.00 
do 18.00

10.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 16

Ruda
ul. Wolności 20 –

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

11.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 17

Wirek
ul. Osiedlowa 1 – poniedziałek – piątek: 

od 11.00 do 17.00

12.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 18

Halemba
ul. 1 Maja 32

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

13.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 21

Bykowina
ul. Grzegorzka 8

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

14.

Miejska Biblioteka 
Publiczna

– Centrum Inicjatyw 
Społecznych Stara 

Bykowina

Bykowina
ul. 11 Listopada 15a

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

15.

Miejska Biblioteka 
Publiczna 

– Centrum Inicjatyw 
Społecznych Stary 

Orzegów

Orzegów
ul. Kard. 

A. Hlonda 29

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

Formularz konsultacyjny

w sprawie wejścia miasta Ruda Śląska w skład tworzonego na terenie województwa 
śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

CZY JEST PANI/PAN ZA WEJŚCIEM MIASTA RUDA ŚLĄSKA W SKŁAD TWORZONEGO  NA TERENIE 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 1 UST. 2 
I 3 USTAWY Z DNIA 9 MARCA 2017 ROKU  O ZWIĄZKU METROPOLITALNYM W WOJEWÓDZTWIE 
ŚLĄSKIM? 

Proszę zaznaczyć ,,X” w jednej rubryce, przy jednej wybranej odpowiedzi

 TAK

 NIE

METRYCZKA: * 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………

* Podanie danych osobowych jest niezbędne do ujęcia opinii w wynikach konsultacji. Dane osobowe będą 
wykorzystywane wyłącznie w celu weryfi kacji poprawności prowadzenia konsultacji społecznych.

Oświadczenie
Biorąc udział w konsultacjach wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) wyłącznie 
dla potrzeb niezbędnych do opracowania wyników konsultacji społecznych w sprawie wstąpienia miasta Ruda 
Śląska do tworzonego Związku Metropolitalnego. Organem będącym administratorem danych osobowych jest 
Prezydent Miasta Ruda Śląska z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy pl. Jana Pawła II 6. Przysługuje mi prawo wglądu 
do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

……………………………………………..
podpis

Od 12 do 26 kwietnia w Rudzie Śląskiej trwają konsultacje społeczne w sprawie metropolii. Są one kolejnym etapem starań śląskich samorządów o utworzenie związku metropolital-
nego. Rozpoczęcie konsultacji możliwe było dzięki podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Czym będzie zajmował się związek 
metropolitalny i jakie korzyści z jego istnienia będą mieli mieszkańcy?

NOWY ZWIĄZEK 
METROPOLITALNY 

– NOWE MOŻLIWOŚCI
Wspólne działanie•  pozwala na realizowanie 
zadań nieosiągalnych fi nansowo i organizacyj-
nie dla pojedynczych miast;
Centralizacja procesów gwarantuje oszczęd-• 
ności. Przykład to wspólny zakup energii reali-
zowany od 5 lat przez Górnośląski Związek 
Metropolitalny, co dało wiele milionów oszczęd-
ności;
Samodzielność w decydowaniu gmin•  o tym, 
co i za ile zostanie zrealizowane;
Promocja i wzmocnienie pozycji gmin• ;
Wpływ poszczególnych gmin na kształto-• 
wanie całości związku przy zachowaniu 
własnej odrębności i indywidualnego cha-
rakteru.

ZADANIA ZWIĄZKU
METROPOLITALNEGO

Publiczny transport zbiorowy i zrównoważo-• 
na mobilność. Dobrze zorganizowany transport 
to nie tylko jeden bilet na pociąg, autobus 
i tramwaj, szybka, wygodna i tania komunika-
cja, pozwalająca na sprawne dotarcie do pracy, 
szkoły, na zakupy, do kina, to także rozwój in-
frastruktury rowerowej i możliwość planowania 
nowoczesnej kolei; 
Polityka przestrzenna i kształtowanie ładu • 
przestrzennego. Planowanie na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju metropolii, działania rewita-
lizacyjne, dbałość o estetykę przestrzeni pu-
blicznej, współpraca na rzecz rozwoju syste-
mów komunikacji, w tym tras rowerowych;
Pr• omocja. Upowszechnianie w kraju i za gra-
nicą wszelkich walorów metropolii – gospo-

darczych, kulturalnych, turystycznych, przy-
rodniczych. Przyciąganie turystów, inwesto-
rów, studentów i potencjalnych mieszkań-
ców;
Rozwój społeczno-gospodarczy. • Komplekso-
we i wszechstronne działania na rzecz poprawy 
jakości życia w metropolii oraz inne zadania 
zlecane przez gminy, uznane za ważne.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Głównym źródłem fi nansowania nowej me-

tropolii będą wpływy z budżetu państwa pocho-
dzące z podatku PIT. Według szacunków to kwota 
między 250 a 300 mln złotych. Budżet zasilą tak-
że składki gmin. 

Środki te będzie można wykorzystać m.in. jako 
wkład własny, pozwalający ubiegać się o wielomi-
lionowe dotacje unijne. Będzie to stanowić koło 
zamachowe dla rozwoju gmin związku metro-
politalnego.

KAŻDY JEST WAŻNY
Każda gmina będzie miała wpływ na kluczowe 

decyzje, wykorzystanie środków fi nansowych 
oraz zadania realizowane przez związek. Organa-
mi związku będą: zgromadzenie, złożone z jedne-

go delegata z każdej gminy oraz zarząd wykonują-
cy zadania przy pomocy urzędu metropolitalne-
go.

KORZYŚCI 
Z POWOŁANIA ZWIĄZKU:

Dodatkowe wpływy z budżetu państwa;• 
Integracja i rozwój transportu publicznego;• 
Oszczędności, wynikające z centralizacji • 
procesów; 
Zrównoważony rozwój regionu;• 
Realizacja wspólnych projektów i działań. • 

DOBRE MIEJSCE 
DO  ŻYCIA

2,3 tys. km• 2 powierzchni – największy obszar 
metropolitalny w kraju, zamieszkały przez 
2,37 mln mieszkańców; 
Ponad 200 tys. fi rm i przedsiębiorstw • wytwa-
rzających 8% PKB kraju;
Znakomite • zaplecze biznesowe, wykwalifi ko-
wana kadra pracownicza; 
Atrakcyjne • tereny inwestycyjne;
Różnorodność szkół • – dostępność kształcenia 
w każdej dziedzinie nauki;
Prestiżowe • wydarzenia kulturalne i sportowe;
Unikalne • atrakcje turystyczne.

DLACZEGO METROPOLIA?

Uwaga! Formularz można zeskanować 
i wysłać na adres: prezydent@rudaslaska.pl
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z komornikiem• 
bez BIK• 
bez limitów wiekowych i dochodowych• 
bez zaświadczeń• 
na oświadczenie• 
limit kredytowania do 500 tys. • 

PRZYKŁADOWA
 KWOTA 

KREDYTU

PRZYKŁA-
DOWA  
RATA

5 000 zł 76 zł
25 000 zł 280 zł
50 000 zł 500 zł

Podane ceny nie stanowią oferty 
handlowej w rozumieniu art. 66 

par. 1 Kodeksu Cywilnego

BIURO KREDYTOWE

REFINANS
OFERTY WSZYSTKICH INSTYTUCJI 
BANKOWYCH I POZABANKOWYCH 

W JEDNYM MIEJSCU

Możliwość wcześniejszej spłaty i zwrotu kosztów

kredyty gotówkowe na dowolny cel• 
kredyty oddłużeniowe• 
kredyty konsolidacyjne• 
pożyczki na opał• 
chwilówki• 

�I�����O��A P���O��A T��A
Oprocentowanie od 3,5%

Przyznawalność 98%
Decyzja w 15 min.

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ 
NA BEZPŁATNE, NIEZOBOWIĄZUJĄCE 
SPOTKANIE Z DORADCĄ KREDYTOWYM!

ul. Czarnoleśna 4b, Ruda Śląska

tel. 731-111-204

Ginekolog 
 Stomatolog 

Chirurg
Dermatolog 

Pracownia protetyczna
NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl 
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba 

tel. 32 700-77-33, 731-077-667 

tel. 32 280 40 70

POŻYCZKA GOTÓWKOWA 0%
KORZYSTNE WARUNKI

OBSŁUGA W DOMU

PROMOCJASKUP 
SAMOCHODÓW
O S O B O W Y C H
I DOSTAWCZYCH
GOTÓWKA

tel. 660-476-276 Dojeżdżamy
na miejsce

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA OGŁASZA 
 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany 

Przedmiotem sprzedaży w drodze III przetargu jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska garaż murowany nr 27 
położony przy ul. Lwa Tołstoja w dzielnicy Nowy Bytom o powierzchni użytkowej 16,70 m2 usytuowany w zespole 40 boksów 
garażowych na działce nr 2320/44 o powierzchni 796 m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00007657/7.

Sprzedaż nastąpi z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat udziału wynoszącego 1/40 część 
działki nr 2320/44 oraz ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 2323/44 o powierzchni 3012 m2, obręb 
Nowy Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00007659/1.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 7.000,00 zł. 
Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 2323/44 wynosi 1.070,00 zł + VAT 23% 

(opłata jednorazowa). Na cenę nieruchomości składają się cena lokalu oraz cena gruntu.
Cena gruntu uzyskana w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej opłaty w wysokości 25 % ceny, płatnej 

w dniu zawarcia aktu notarialnego oraz opłaty rocznej w wysokości 3 % płatnej do końca marca każdego roku, przez cały okres 
użytkowania wieczystego. 

Opłaty te podlegają powiększeniu o należny podatek VAT wg stawki 23%. 
Cena sprzedaży garażu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z podatkiem VAT wg stawki 23%, a także 

wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej z podatkiem VAT winny być wpłacone w całości przed za-
warciem aktu notarialnego (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta 
Ruda Śląska).

Przetarg odbędzie się w dniu 24.05.2017 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 400,00 zł w terminie do dnia 18.05.2017 r. przele-
wem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska 
(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. 
Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8-16, czwartek 8-18, piątek 8-14; zaleca się przedłożenie Komisji 
Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu. 

W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w inter-
necie: www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale użytkowe i garaże i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok 
pok. 217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane 
dokumenty i oświadczenia (m.in. o zapoznaniu się ze stanem technicznym garażu w trakcie oględzin).

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty 
i podatki związane ze spisaniem umowy. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. (32) 248-75-

63. 
Oględzin garażu można dokonać w dniu 8.05.2017 r. w godz. od 14 do 15.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia  12.04.2017 r. do 
dnia 3.05.2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 
Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) wykazu niezabudowanej nie-
ruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie w rejonie 
ulic Wojciecha Korfantego i Gwareckiej, stanowiącej działkę oznaczoną 
numerem geodezyjnym 742/71 o powierzchni 967 m2, obręb Bykowina, 
k.m.1, zapisaną w księdze wieczystej KW nr GL1S/00017727/2, która 
zostanie zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przezna-
czeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. Cena wywoławcza 
(nett o) do przetargu wynosi 31.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wy-
wieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw po-
koju 215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w  Rudzie 
Śląskiej w rejonie ulicy Katowickiej, która zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny.
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PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA 
ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie 
ulicy Pancernych z przeznaczeniem na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego – z przezna-
czeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – jest 
niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta ruda Śląska poło-
żona w rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Pancernych o powierzchni 273 m2, 
obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki 3693/7 o powierzchni 28 m2, kW 
nr Gl1S/00011413/6 i nr 3694/7 o powierzchni 245 m2, kW nr Gl1S/00022853/2, 
obręb Halemba, karta mapy 3, (działy III i IV ww. ksiąg są wolne od wpisów).

do udziału w przetargu będą uprawnieni właściciele działek nr: 1946/5 – kW 
nr Gl1S/00005613/3, 1947/5 – kW nr Gl1S/00005614/0, 1939/5 i 1937/5 – kW 
nr Gl1S/00027683/4, 2498/34 – kW nr Gl1S/00006473/6, 2499/34 – kW nr 
Gl1S/00002271/2.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta ruda Śląska zbywana nieruchomość stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz nieuciążliwej funkcji usługowej (symbol planu MNU1). Zbywa-
na nieruchomość o kształcie trójkąta położona jest w sąsiedztwie terenów mieszka-
niowych, jest zatrawiona oraz porośnięta drzewami i krzewami. Nieruchomość nie 
posiada żadnego dojazdu z dróg publicznych. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 30.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny poda-

tek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. 
Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2017 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Mia-

sta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które zapoznają się z pełną tre-

ścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu Miasta ruda 
Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 
19.05.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 1.500,00 zł, przelewem na 
konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 
urzędu Miasta ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu, złożą w sekretariacie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu i przedłożą ko-
misji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

WyCIąG Z OGŁOSZENIA O PrZEtArGu

PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste 

na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w rudzie 
Śląskiej-kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i dojazdowej 

z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wie-
czyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych są niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta ruda Śląska, poło-
żone w rudzie Śląskiej-kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej, obręb 
kochłowice, karta mapy 1, kW nr Gl1S/00021118/1, stanowiące działki nr:

– 3785/3 o powierzchni 659 m², użytek rIVb,
– 3828/3 o powierzchni 852 m²,  użytki: PsIV i rIVb,
(działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda 

Śląska ww. działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i fragmentarycznie tereny ulic we-
wnętrznych (symbole planu MN2 i KDW).

Zbywane nieruchomości są niezabudowane, porośnięte trawą i drzewami, położone  
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenów rolniczych i zielonych, posiadają kształt zbliżony 
do prostokąta. działki posiadają dostęp do dróg publicznych – ulic Władysława Jagiełły i dojazdo-
wej poprzez drogi wewnętrzne, zlokalizowane na gminnych działkach nr: 3650/3 i 3795/3. W celu 
lokalizacji zjazdów należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału dróg i Mostów  
z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Przedstawienie  dokumentacji inwestycji 
w zakresie branży drogowej jest obowiązkiem inwestorów.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą dla działki:
nr 3785/3 – 89.000,00 zł

nr 3828/3 – 114.000,00 zł
Ceny osiągnięte w przetargu będą  stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty  za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą 

należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy  notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego roku 

przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg 

stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jed-

norodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialne-
go.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.05.2017 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu Miasta ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 15.05.2017 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokości: dz. nr 3785/3 – 4.500,00 zł, dz. nr 3828/3 – 5.700,00 zł przelewem na konto 
lub w kasie urzędu i przedłożą komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty  
i oświadczenia. 

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

tel. 32 248-75-63.

PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 
215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Solidarności, która 
zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekre-
acyjne, ul. Hubalczyków, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem 
pod ogródek przydomowy, ul. Nowy Świat, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 
lat z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, ul. Hubalczyków, która zostanie oddana 
w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod  ogródek przydomowy, ul. Staropolska, 
która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek przydo-
mowy.
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UsłUgi
 Kafelkowanie,� panele,� remonty�

mieszkań,�itp.�Tel.�501-718-240.

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

 Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

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

 Remonty� mieszkań� i� łazienek� dla�
osób� niepełnosprawnych.� Tel.� 512-
121-532.

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

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

 Serwis� telewizorów.� Tel.� 605-560-
605.

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

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

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

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

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

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

 Obniżmy�twoje�raty�kredytu.�Tel.�32�
243-01-77.

 Konsolidacja�do�250�tys.�Tel.�32�
243-01-77.

 Nie� dajesz� rady� spłacać� rat� za-
dzwoń.�Tel.�32�243-01-77.

 Nie�masz�zdolności�kredytowej�
potrzebujesz�gotówki.�Tel.�32�243-
01-77.�

 Szybka�pożyczka,� dojazd,� tel.� 780-
116-672.

 Rencista,� „złota� rączka”,� oferuje�
profesjonalne,� kompleksowe� kafelko-
wanie� 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.

 POŻYCZKI� KRÓTKOTERMINO-
WE,� tel.� 516-516-611,� 32� 260-00-
33.�Pośrednik�CDF�S.C.�firmy�Mat-
pol�Finanse�Sp.�z�o.o.

 Przeprowadzki,�kompleksowo.�Do-
jazd�gratis.�Tel.�605-109-517.

 Cyklinowanie,� KUŚMIERSKI.� Tel.�
501-281-222.

 Usługi�dekarskie,�papa�termozgrze-
walna,�rynny,�VAT.�Tel.�512-549-097.

 Usługi�brukarskie:�budowa�chodni-
ków,�podjazdów,�alejek,�tarasów,�ście-
żek,� układanie� krawężników,� obrzeży�
itp.� Układamy� kostkę� wokół� nagrob-
ków,� montaż� ogrodzeń.� Firma� BRUK.�
Tel.�787-672-180.

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

UsłUgi POgRZebOWe
 DOM� POGRZEBOWY� ,,HOFMAN”.�

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

NieRUchOmOści
 KUPIĘ�MIESZKANIE�W�RUDZIE�

ŚLĄSKIEJ.� TEL.� 501-239-405.�
ANEL.

 Działki� Ruda� Śląska,� Mikołów�
sprzedam,� www.ANEL.pl,� tel.� 502-
052-885.

 Ruda,�czteropokojowe,�95�m2,�189�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Ruda,� dwupokojowe,� 48� m2,� 89�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Halemba,� jednopokojowe,� 37�m2,�
75� tys.,� www.ANEL.pl,� tel.� 502-052-
885.

 Atrakcyjne�domy�szeregowe:
�RUDA�1�–�82�m2�od�270.000�zł.

GODULA�os.�Paryż�od�125�m2�cena�od�
330.000�zł.�WIREK,�ul.�Jankowskiego� 
107�m2�od�350�000�zł.�HALEMBA,� 
ul.�Solidarności�od�74�m2�cena� 

od�255�000�zł.�Pomagamy�uzyskać� 
kredyt�hipoteczny.�

www.nieruchomoscigabriel.pl 
tel.�691-523-055.

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

 Kupię� mieszkanie� w� Rudzie� Ślą-
skiej,�pilne.�Tel.�502-107-384.

 Kawalerki:� Jankowskiego�33�m2,�6�
piętro,�66�tys.�LOKATOR,�tel.�793-017-
323.

 Dwupokojowe:� Osiedlowa� 46� m2,��
95�tys,�Olszynowa�46�m2,�117�tys.�LO-
KATOR,�tel.�793-017-323.

 Trzypokojowe:� Bykowina� 60� m2,�
159�tys.�LOKATOR,�tel.�793-017-323.

 KUPIĘ� BEZPOŚREDNIO� DOM,� KA-
MIENICE,�DZIAŁKĘ.�Tel.�887-877-189.

 Sprzedam� nieruchomość� wielolo-
kalową,� użytkową� w� Zabrzu� przy� ul.�
Wolności�224.�Cena�990�tys.�do�nego-
cjacji.�Tel.�667-588-400,�601-934-091.

 Sprzedam� nieruchomość� zabudo-
waną� budynkiem� mieszkalnym.� Ruda�
Śląska-Bielszowice,� cena:� 450� tys.� zł,�
do� negocjacji.� Tel.� 667-588-400,� 601-
934-091.

 CIEKAWE�trzypokojowe,�Bykowina,�
54,69�m2,�127�tys.�Tel.�600-090-252.

 Do� wynajęcia� mieszkania� Wirek.�
Tel.�692-765-153.

 Lokal� użytkowy� –�mieszkanie,� biu-
ro.�Tel.�692-765-153.

 Mieszkania� dla� pracowników�
z�Ukrainy.�Tel.�692-765-153.

 Sprzedam� kawalerkę,� 31,7� m2,� 
1� piętro,� c.o.,� Godula.� Tel.� 662-096-
286.

 Do�wynajęcia�2-pokojowe�mieszka-
nie-Świętochłowice.� 600� zł/m-c� +�
czynsz� i� prąd.� Tel.� 792-774-002,� 503-
117-724.

 Kupię� mieszkanie� z� c.o.,� tel.� 608-
144-566.

 Sprzedam�mieszkanie� 26�m2,� Biel-
szowice.�Tel.�603-590-244.

 Sprzedam� działkę� 902� m2 Odmu-
chów-Potępa.� Ogrodzona,� doprowa-
dzony�prąd.�Tel.�32�242-66-18.

 Do� wynajęcia� mieszkanie� dwupo-
kojowe.� Nowy� Bytom,� c.o.� Tel.� 504-
611-964.

mOTORyZAcjA
 skup samochodów. Płacimy naj-

więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-
155-155.

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

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

 Skup� samochodów� za� gotówkę�
PŁACĘ�WIĘCEJ�NIŻ�KONKURENCJA.�Tel.�
733-031-261.

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

 
 AUTO-SKUP�za�gotówkę,�stan�obo-

jętny.�Tel.�507-572-625.

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

 Skup�zużytych�akumulatorów�i�felg�
aluminiowych.�Tel.�665-953-566. 

PRAcA
 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-

596.

�Zatrudnię�opiekunki�do�pracy�w�Niem-
czech.�Tel.�32�271-09-66,�781-98-98-73.

 Firma� budowlana� Bedamex� zatrudni�
pracowników�w�branży�ogólnobudowla-
nej,�doświadczenie�min.�2�lata,�tel.�601-
504-030�w�godz.�8-15.

 Firma�z�Zabrza�zatrudni�inżyniera�bu-
downictwa.� Doświadczenie� niewymaga-
ne.� Mile� widziani� absolwenci.� Praca� na�
terenie� całego� kraju.� Kontakt.� tel.� 696-
099-922.

 Fryzjerkę�zatrudnię,�tel.�501-138-065.

 Zatrudnię� kobietę� (do� 30� lat,� prawo�
jazdy�kat.�B)�jako�przedstawiciel�handlo-
wy�ds.�kluczowych�klientów,�praca�na�te-
renie� Śląska� w� godz.� 7-15.� CV� e-mail:�
biuro@666913913.pl.

 Przyjme� panią� do� pracy� biurowej� 
w� zakładzie� usług� pogrzebowych� Hof-
man.� Wymagane� wykształcenie� min.�
średnie.� CV� ze� zdjęciem� proszę�wysyłać�
na�adres:�biuro@hofman-dompogrzebo-
wy.pl.

 Pracowników� ogólnobudowlanych�
z�doświadczeniem.�Tel.�663-404-545.

 Monter�wod.-kan.�z�doświadczeniem,�
tel.�663-404-545.

RóżNe
 Drewno� kominkowe.� Tel.� 530-412-

007.�

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

 
 Kupię akcje huty Pokój. Tel. 507-

851-852.
 

 Kupię akcje huty Pokój najwyż-
sza cena. Tel 518-637-070.

  
  Kupię� wszelkie� starocie� od� igły� po�
szafę.�Tel.�603-280-675.

 
 Sprzedam�młode�kurki.�601-081-517.

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

PRACA DLA
OPIEKUNEK
OSÓB STARSZYCH

 W NIEMCZECH

32 395 88 83
www.ajpartners.pl

do 1500 € ,,na rękę”
+ PREMIE

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA�
ogłasza�pierwszy�ustny�przetarg�nieograniczony�na�oddanie�
w�użytkowanie�wieczyste�na�okres�99�lat�nieruchomości�
gruntowej�położonej�w�Rudzie�Śląskiej�-�Bielszowicach�
przy�ulicy�Kingi�z�przeznaczeniem�pod�budowę�budynku�

mieszkalnego�jednorodzinnego�
Przedmiotem�zbycia�w�drodze�pierwszego�ustnego�przetargu�nieograniczonego�

jest�oddanie�w�użytkowanie�wieczyste�na�okres�99� lat�niezabudowanej�nierucho-
mości�gruntowej�własności�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska�położonej�w�Rudzie�Śląskiej�
-�Bielszowicach�przy�ulicy�Kingi,�stanowiącej�działkę�oznaczoną�numerem�geodezyj-
nym�4957/213�o�powierzchni�947�m2,�użytek�R-VI,�obręb�Bielszowice,�karta�mapy�
3,�KW�GL1S/00007235/3�–�z�przeznaczeniem�pod�budowę�budynku�mieszkalnego�
jednorodzinnego.�

Zgodnie� z� ustaleniami� miejscowego� planu� zagospodarowania� przestrzennego�
miasta� Ruda� Śląska� działka� nr� 4957/213� stanowi� teren� zabudowy�mieszkaniowej�
jednorodzinnej�(symbol�planu�mN27).

Osoby�przystępujące�do�przetargu�są�zobowiązane�zapoznać�się�z�pełną�treścią�
ustaleń�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�
dotyczącą�terenów�oznaczonych�symbolem�planu�MN27.

Zbywana�nieruchomość�położona�jest�w�sąsiedztwie�zabudowy�jednorodzinnej,�
porośnięta�drzewami�i�krzewami.�Dojazd�do�zbywanej�nieruchomości�z�dróg�publicz-
nych�ul.�Kingi�i�Na�Piaski�odbywać�się�będzie�działkami�nr�:�4986/213�i�5202/213�(KW�
GL1S/00007235/3),�5204/213�(KW�GL1S/00049923/9),�które�w�przyszłości�stanowić�
będą�publiczną�drogę�kategorii�gminnej.

cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 126.000,00 zł.
Osiągnięta�w�przetargu�cena�działki�będzie�stanowić�podstawę�do�ustalenia:
–�pierwszej�opłaty�za�oddanie�gruntu�w�użytkowanie�wieczyste�w�wysokości�15%�

ww.�ceny,
–�opłat�rocznych�wynoszących�1%�tej�ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od 

towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawar-

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

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

Przetarg�odbędzie�się�w�dniu�23.05.2017�r.�o�godz.�12.00�w�sali�213�Urzędu�Mia-
sta�Ruda�Śląska,�plac�Jana�Pawła�II�6.

W�przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne� i�prawne,�które�zapoznają�się�z�
pełną�treścią�ogłoszenia (zamieszczoną�na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�Mia-
sta�Ruda�Śląska�i�na�portalu�miejskim�www.rudaslaska.bip.info.pl)�i�w�terminie�do�
dnia�16.05.2017 r. dokonają wpłaty�wadium�w�wysokości�6.300,00 zł, z dopiskiem 
„wadium�–�ul.�Kingi,�działka�nr�4957/213”�przelewem�na�rachunek�bankowy:�Nr�71�
1050�1214�1000�0010�0109�0628�ING�Bank�Śląski�Katowice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�
Miasta�Ruda�Śląska�(za�datę�zapłaty�przyjmuje�się�dzień�wpływu�środków�pienięż-
nych�na�rachunek�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska)�lub�w�kasie�tut.�Urzędu�pok.�nr�13�i�
14�w�godzinach:�poniedziałek�-�środa�8.00-16.00,�czwartek�8.00-18.00,�piątek�8.00-
14.00�oraz�przed�otwarciem�przetargu�przedłożą�Komisji�Przetargowej�wymagane�
dokumenty�i�oświadczenia.�Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasad-
nionej�przyczyny.

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

RUDZKA sPółDZielNiA  
miesZKANiOWA

Ruda śląska, ul. magazynowa 12, 
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem wymienionych  
w wykazie lokali użytkowych.  Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości 

stawki eksploatacyjnej na podane wyżej lokale.

Ww.�wykaz,�warunki�uczestnictwa�w�przetargu�oraz�szczegółowe�informacje�udziela�
Dział�członkowsko-lokalowy�pokój�118,�telefon�32��2482-411�wew.�311�.
Spółdzielnia�zastrzega�sobie�prawo�unieważnienia�przetargu�bez�podania�przyczyn�.

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA�
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�(II�piętro,�naprzeciw�pokoju�
215)�wykazów�nieruchomości�gruntowych�znajdujących�się�w�Rudzie�Śląskiej�w�rejonie�
ulicy�Orzegowskiej,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�teren�
zielony,�Kokotek,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�
ogródek�rekreacyjny,�ks.�Ludwika�Tunkla,�Teatralnej,�1�Maja,�które�zostaną�oddane�w�

najem�z�przeznaczeniem�pod�istniejące�urządzenia�reklamowe.
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22 kwietnia, godz. 11.15
Start biegu dzieci godz. 11.00

LASY HALEMBSKIE 4,2-21,0 km

POZOSTAŁE
TERMINY
BIEGÓW

13 maja 2017 r.
24 czerwca 2017 r.

8 lipca 2017 r.
5 sierpnia 2017 r.

16 września 2017 r.
13 października 2017 r.

4 listopada 2017 r.

Zapisy elektroniczne http://chronotex.pl/zawody/
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe zapisy  

w godz. 9.00-10.45 w biurze zawodów w Szkole Podstawowej 
Sportowej nr 15 – Ruda Śląska, ul. Energetyków 15

Wpisowe: dzieci – 5 zł, dorośli od 20 zł
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BadminTOn 

Mistrzostwa w badmintonie za nami
Amatorzy gry w badmintona spotkali się 

w poniedziałek (10.04) w hali sportowej 
Gimnazjum nr 7 w Wirku, gdzie odbyły się 
VI Amatorskie Mistrzostwa Rudy Śląskiej 
w badmintonie. Jak się okazało, badminton 
w naszym mieście cieszy się sporym zainte-
resowaniem. 

– Te mistrzostwa odbywają się w Gimna-
zjum nr 7 już po raz szósty. W tym roku zapi-
sało się 13 mężczyzn i siedem kobiet. Nieste-
ty Ruda Śląska nie ma żadnych tradycji jeże-
li chodzi o badmintona. Znaleźliśmy jednak 

– Piłką nożną interesowałaś się od 
dawna, czy to nowa miłość?

– Moje wcześniejsze sportowe do-
świadczenia to siatkówka, w którą gra-
łam nie tylko amatorsko. Z tą dyscypli-
ną sportu chciałam się związać na stałe, 
ale pewnego dnia zmieniłam zdanie 
i postanowiłam, że chcę zostać sędzią 
piłkarskim. Tak postanowiłam i tak się 
stało. Skończyłam kurs i zaczęłam bie-
gać po boisku. Muszę przyznać, że na 
początku nawet nie znałam zasad tej 
gry, ale teraz uważam, że lepiej być sę-
dzią, który nigdy nie grał w piłkę. To 
pozwala spojrzeć na to co się dzieje na 
boisku z większym dystansem i chłod-
niejszym okiem.

– Na jakiej pozycji czujesz się najle-
piej?

– W wyższych klasach jestem asysten-
tem i jestem z tego dumna, że w moim 
wieku mogę już to robić. Na spotkaniach 
juniorów jestem sędzią głównym. Ostat-
nio po raz pierwszy miałam okazję spraw-
dzić swoje umiejętności w lidze okręgo-
wej i było to dla mnie bardzo duże prze-
życie. 

– Każdy mecz to dla Ciebie duże wy-
zwanie. Jak reagują piłkarze i kibice? 

– Bywa różnie. Pierwsze wrażenie za-
wsze jest takie samo – kobieta... Ale potra-
fię pokazać pazur i po paru minutach żarty 
się kończą. Płeć nie ma znaczenia. Zasady 
są zasadami i na tym się skupiam. Różnie 
jest też z kibicami, którzy nie zawsze znają 
zasady, a przecież kobieta nie może ich 
znać lepiej. Ale to pojedyncze przypadki. 
Najczęściej jest sympatycznie. 

Jiu-Jitsu

Czternaście medali dla Bastionu
Zawodnicy Bastionu Ruda Śląska 

wywalczyli 14 medali podczas XXII 
Ligi Brazylijskiego Jiu-Jitsu oraz No 
Gi w Krakowie, a jako drużyna zdo-
byli drugie miejsce w klasyfikacji 
drużynowej. 

Medale zdobyli: Sylwester Janota 
– złoto No Gi, Tomasz Paszek – złoto 
No Gi, złoto Gi; Piotr Szymroszczyk 
– srebro No Gi, brąz Gi; Michał Gaw-
ron – srebro No Gi, brąz Gi; Martyna 
Mieszczak – srebro Gi; Karolina Mi-
łek – brąz Gi, Denis Sekura – brąz No 
Gi, Marcin Maciulewicz – brąz Gi; 
Wojciech Jersch – brąz Gi; Mariusz 
Nowak – brąz Gi; Paweł Kobielarz  
– brąz No Gi. AL 

paru zwolenników tej dyscypliny sportu 
i postanowiliśmy wyjść do nich z taką inicja-
tywą – mówił Damian Szołtysik, organiza-
tor mistrzostw. – Większość z nas kojarzy 
badmintona jako łatwą zabawę ogródkową.  
W wersji sportowej jest on jednak bardzo 
trudny i wymaga dużej sprawności fizycznej 
i refleksu – dodaje.

Mistrzostwa zorganizowane zostały przez 
Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum 
7” oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rudzie Śląskiej. AL

Tomasz Paszek i Piotr Szymroszczyk 
triumfowali podczas zawodów.

piłka nożna

Kobieta, która wie co to „spalony”
na co dzień uczy się w liceum dwujęzycznym w Zabrzu, za rok zdaje maturę, ale obecnie jej cały świat to piłka nożna. Marta Busz-
ka, mieszkanka Halemby to jedna z niewielu kobiet sędziujących spotkania piłkarskie. ostatnio zadebiutowała w okręgówce. 

– 90 minut na boisku to duży fizyczny 
wysiłek. Jak sobie z tym radzisz?

– Mogłabym powiedzieć, że przygoto-
wuję się przed każdym spotkaniem, ale tak 
naprawdę nigdy nie kończę treningów. Sę-
dziuję kilka spotkań w tygodniu, więc je-
stem bardzo wytrzymała. To rzeczywiście 
męczące, pogoda też bywa kapryśna, ale 
bardzo lubię to robić, więc wszystko inne 
się nie liczy. Muszę to też godzić ze szko-
łą, więc nie mam czasu na rozmyślania, 
tylko muszę robić wszystko szybko i nie 
rozczulać się nad sobą. 

– Jakie cele sobie stawiasz?
– Myślę, że każdy sędzia chciałby po-

prowadzić duże międzynarodowe spotka-
nie. Kto wie, może i mi się kiedyś to przy-
darzy, bo przecież wszystko zależy od na-
szego nastawienia.  Arkadiusz Wieczorek
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