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POlSKA�EirE�FEStivAl

Irlandia w środku Rudy Śląskiej

Dla uczniów ZSP nr 5 to było drugie, tak udane, spotkanie z Irlandią.
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Harmonogram
wiosennych spotkań prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami:

5.VI. – poniedziałek, godz. 17.00   
–�Halemba�(Kłodnica)��–�Zespół�Szkolno-Przedszkolny�nr�2,�ul.�Kaczmarka�9;

12.VI. – poniedziałek, godz. 17.00   
–�dla�mieszkańców�Nowego�Bytomia�i�Chebzia� 
–�Miejskie�Centrum�Kultury,�ul.�Niedurnego�69.

Po�tym�tygodniu�bez�dwóch�zdań�można�powiedzieć,�że�irlandia�na�dobre�zagościła�w�rudzie�Śląskiej.�W�sobotę�
(27.05.)�odbył�się�finał�Polska�Eire�Festival�ruda�Śląska,�w�ramach�którego�mieszkańcy�naszego�miasta,�a�także�
miast�ościennych�mogli�dowiedzieć�się,�jak�wiele�łączy�nas�z�odległą�o�prawie�2,5�tys.�km�Zieloną�Wyspą.�ta�
odległość�nic�jednak�nie�znaczy,�bo�jak�pokazały�ostatnie�dni�–�jako�mentalni�i�kulturowi�sąsiedzi�bardzo�nam�do�
siebie blisko.

Od początki organizacji tego wielkiego, 
polsko-irlandzkiego święta rudzianie – od 
szkół, przez stowarzyszenia, kluby sporto-
we, artystów, po nawet kucharzy – pokaza-
li, że chcą, aby Irlandia była jak najbliżej 
nas. Tak też się stało. Po meczu otwarcia, 
kiedy to rudzkie rugbystki zagrały po raz 
pierwszy w rugby 15-osobowe z drużyną 
Amazonek z Arklow w Irlandii, czy impre-

Uczestnicy kulinarnych warsztatów z Irlandią w tle.
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ZaProSZenIe
W�czerwcu�będziemy�świętować�kolejną�rocznicę�oddania�rudy�Śląskiej� 
pod�opiekę�św.�Barbary,�której�wizerunek�obecny�jest�w�miejskim�herbie.

Z�tej�okazji�zapraszam�serdecznie�na�uroczystą�mszę�św.�w�intencji�mieszkańców�
rudy�Śląskiej,�która�zostanie�odprawiona�

w�kościele�pw.�św.�Barbary�w�rudzie�Śląskiej-Bykowinie�
6�czerwca�br.,�o�godz.�18.00.�

Jak�co�roku�zwieńczeniem�obchodów�będzie�uroczysty�koncert.�W�tym�roku�będzie�to�
„Śląskie�Śpiewanie”�w�wykonaniu:�Mieczysława�Szcześniaka,�Macieja�lipiny� 

(zespół�Ścigani)�oraz�Kasi�Grzesiek�z�towarzyszeniem�chóru�„Soul�Hunters�Gospel�Choir”.�
Artyści�zaprezentują�utwory�Katarzyny�Gaertner�z�programu�„Pozłacany�Warkocz”�.� 

Z�kolei�zespół�Frele�zaśpiewa�inne�znane�
przeboje�ze�śląskiego�repertuaru.�

Koncert�rozpocznie�się�na�placu�przed�kościołem�pw.�św.�Barbary�tuż�po�zakończeniu�
nabożeństwa.�Mam�nadzieję,�że�wspólnie�świętować�będziemy�„dzień�herbu”�

rudy�Śląskiej.�Będzie�to�także�okazja�do�wyrażania�
przywiązania�i�szacunku�do�naszej�Małej�Ojczyzny.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta

zie plenerowej przy piekaroku, wydarze-
nia Polska Eire Festival Ruda Śląska prze-
niosły się do poszczególnych dzielnic. – 
Odzew miasta na organizację tej imprezy 
był wspaniały, społeczności lokalnej jesz-
cze większy. W ten sposób udało nam się 
stworzyć festiwal, który nie tylko był małą 
wizytówką Irlandii w Polsce, ale także po-
kazaliśmy, jak wiele nas łączy – zaznacza 

Wojciech Kostka z Polsko-Irlandzkiego 
Stowarzyszenia Edukacyjnego, pomysło-
dawca imprezy. 

Tydzień rozpoczął się od kulinarnej od-
słony festiwalu. W ZSP nr 2 uczniowie 
technikum gastronomicznego wzięli udział 
w warsztatach pieczenia sconsów, czyli ir-
landzkich bułeczek, pod okiem Agnieszki 
Jasińskiej, finalistki programu (Hell’s Kit-
chen) oraz Moniki Kostki, autorki bloga 
kulinarnego „Cukierenka”. Z kolei w Mu-
zeum Miejskim zaprezentowano wystawę 
zdjęć pt. „Powstanie Wielkanocne”. Także 
w muzeum rozstrzygnięto konkurs foto-
graficzny „Moje wspomnienia z Irlandii”, 
a w Filii nr 18 MBP otwarto wystawę 
„Dwa szmaragdy”. W święto irlandzkie 
włączyły się także szkoły, które organizo-
wały szereg tematycznych wydarzeń. Jako 
część Polska Eire Festival w ZSP nr 5 od-
był się Irlandzki Dzień Promocji Zdrowia, 
w ramach którego uczniowie opowiadali 
m.in. o tegorocznych praktykach, które 

spędzili właśnie na Zielonej Wyspie, sa-
dzili koniczynki, piekli irlandzkie ciastecz-
ka, czy uczyli się projektowania graficzne-
go. – Oprócz tego, że teraz nie boję się 
szukać pracy, mam szersze horyzonty 
i zdobyłam nowe doświadczenia. Wiem, że 
nie jesteśmy zamknięci tylko na Rudę Ślą-
ską czy Polskę, bo świat czeka na nas. 
W Irlandii poczułam, że nieważne są nasze 
własne przyzwyczajenia i opory, bo ten 
kraj jest otwarty na nas – podkreśla Nata-

lia Urbanek, uczennica ZSP nr 5, jedna 
z uczestniczek praktyk.

Na zakończenie festiwalu odbyła się 
impreza w ogrodach Miejskiego Centrum 
Kultury, a w ramach niej warsztaty kuli-
narne, ceramiczne i wyrobów z siana oraz 
gry i zabawy dla dzieci, a także koncert 
zespołu Carrantuohill i występ gitarowy 
irlandzkiego artysty Barriego Jay Hughesa 
oraz grupy Pipes & Drums, grającej na 
szkockich dudach. Joanna Oreł 
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Uczniowie angażują się także w ramach zajęć plastycznych.
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POMAGAMY

– Postanowiliśmy stworzyć projekt, 
który pozwoli przybliżyć naszym 
uczniom przede wszystkim trud, z jakim 
muszą się mierzyć osoby chore i cierpią-
ce. Chcemy pobudzić naszych wycho-
wanków do solidaryzowania się z ludź-
mi chorymi, uwrażliwiać na  ich potrze-
by i tęsknoty, a także zachęcać do róż-
nych form wyrzeczeń dla tych ludzi  
– podkreśla Marta Zuber, jedna z koor-
dynatorek akcji oraz nauczycielka edu-
kacji wczesnoszkolnej w SP nr 20.

Kampania „Anioły w Piżamkach” 
rozpoczęła się 10 kwietnia, kiedy to uru-
chomiono łańcuch dobrych serc. Pierw-
szym etapem były lekcje wychowawcze, 
poświęcone pomaganiu chorym lu-
dziom. Następnie do udziału w akcji 
udało się zaprosić licznych przyjaciół. 
Jedną z takich inicjatyw było nagranie 
płyty z wierszykami rudzkich autorek  
– Moniki Czoik-Nowickiej i Joanny 
Kiepury. W studio nagraniowym poja-
wili się m.in. wiceprezydent miasta An-
na Krzysteczko, piłkarze Ruchu Cho-
rzów i Górnika Zabrze, Michał  

Borowiec, lider zespołu Rebelianci,  
rudzki artysta i konferansjer Grzegorz 
Poloczek, artyści Teatru Studia Buffo – 
Natalia Srokocz i Michał Jakubiec, a tak-
że Mateusz Sobecko, zwycięzca VIII 
edycji programu „You Can Dance”. Do 
nagrywania przyłączyli się także ucznio-
wie szkoły. Nagranie odbyło się w ALEX 

Anioły chodzą w piżamkach
Choć�nie�szata�zdobi�człowieka,�oni�w�ten�nietypowy�sposób�chcą�uczyć�solidarności�z�osobami�chorymi,�wymagającymi�opieki,�czy�przebywającymi�w�szpi-
talu.�Taka�jest�idea�akcji�„Anioły�w�Piżamkach”,�która�od�kwietnia�trwa�w�Szkole�Podstawowej�nr�20�w�Kochłowicach,�a�której�finałem�będzie�Dzień�Piżamo-
wy.�Zanim�jednak�do�niego�dojdzie,�w�szkolną�akcję�zaangażowali�się�nie�tylko�uczniowie,�ich�rodzice�i�nauczyciele,�ale�także�artyści,�sportowcy,�lekarze,�czy�
po�prostu�przyjaciele�szkoły,�a�zarazem�ludzie�dobrej�woli.

Uczniowie w ramach akcji spotykają się m.in. z lekarzami.
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W nagrywaniu płyty wzięła udział 
m.in. wiceprezydent Krzysteczko.

Fo
to

: S
P 

nr
 2

0

STUDIO Agencji Artystyczno-Rozryw-
kowej – Aleksandra Pietrka w Chorzo-
wie. Ponadto patronat nad akcją objęła 
prezydent Grażyna Dziedzic, a także 
fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?, a am-
basadorem kampanii został Piotr Kupi-
cha, lider zespołu Feel. Co ważne – jej 
organizatorzy nigdy nie natknęli się na 
zamknięte drzwi. – Trafiliśmy na ludzi, 
którzy bardzo chętnie współpracują w ra-

mach takich akcji i którym pomaganie nie 
jest ani obojętne, ani obce. Wystarczyło 
opowiedzieć im co robimy i natychmiast 
byli gotowi do współpracy – zaznacza 
Marta Zuber.

Ale „Anioły w Piżamkach” intensyw-
nie działają przede wszystkim w murach 
samej szkoły. To tutaj odbył się konkurs 

na logo projektu, w którego stworzeniu 
przy wykorzystaniu prac uczniów szkoły 
pomógł rodzic, malarz Kornel Wilczek. 
Z kolei na szkolny, aniołkowy kiermasz 
uczniowie oraz rodzice przygotowali  
m.in. figurki aniołów, broszki, czy świe-
ce. Trwa także zbiórka książek, gier, czy 
artykułów biurowych, które zostaną prze-
kazane w najbliższym czasie pacjentom 
szpitali w regionie, do których także tra-

fią nagrywane płyty. Wszystko po to, by 
uczniowie pamiętali, jak potrzebne jest 
wsparcie w chorobie. – Od niedawna  
organizujemy także spotkania ze specjali-
stami, którzy przychodzą i opowiadają 
o tym, jak wygląda ich praca. To są m.in. 
lekarze, czy ratownicy medyczni. Nasi 
uczniowie niebawem będą przygotowy-
wali się do wakacji i już teraz chcemy im 
uświadamiać, że nie wszyscy będą je mie-
li, bo ktoś ten czas spędzi w szpitalu i bę-
dzie potrzebował wsparcia – zaznacza 
Marta Zuber. – Podczas spotkania 
z uczniami starałam się zapoznać ich 
z możliwościami pomocy osobom chorym, 
spędzenia czasu z nimi i rozweselenia, za-
pomnienia o bólu i cierpieniu, z jakim 
wiąże się pobyt w szpitalu. Żyjemy w ta-
kim świecie, w którym każdy jest zamknię-
ty w swoich czterech ścianach, dlatego 
trzeba uwrażliwiać naszych najmłodszych 
– mówi Katarzyna Bresler-Śniatowska, 
specjalista chorób wewnętrznych, która 
spotkała się z uczniami SP nr 20.

Finał akcji odbędzie się 21 czerwca 
podczas Dnia Piżamowego. Uczestnicy 
będą solidaryzować się z osobami, 
przebywającymi w szpitalach poprzez 
założenie piżam. – Pomysł na całą ak-
cję i na takie właśnie jej podsumowanie 
zrodził się podczas wizyty na Malcie, 
gdzie realizowaliśmy program Era-
smus. To tam uczestniczyliśmy w dniu 
piżamowca, który polegał na zabawie, 
połączonej z pewną ideą, w której cho-
dziło o to, żeby dzieci nauczyły się 
współczuć i rozumieć osoby chore 
– wyjaśnia Katarzyna Szuba, dyrektor-
ka SP nr 20.  

W trakcie finałowego spotkania, które 
ma być tak naprawdę lekcją wrażliwości, 
m.in. wystawione zostanie przedstawie-
nie autorstwa Moniki Czoik-Nowickiej, 
a dzieci będą pisały listy z pozdrowienia-
mi dla osób przebywających w szpita-
lach. O muzyczną oprawę finału zadba 
z kolei zespół Coffee Experiment.

Joanna Oreł



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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Nasz Czytelnik zwrócił uwagę na sposób wiosennego malowania pasów na 
ulicach miasta. Problem ten zauważył on na niektórych ulicach Halemby. 
– Odnowione oznakowanie jest bardzo krzywe. Linie nie są w jednej osi, 
tylko każda w inną stronę, a poza tym paski nie są posypane odblaskową 
substancją – pisze nasz Czytelnik. –  Kto to maluje i czy Urząd Miasta kon-
troluje poprawne wykonanie tych prac? – pyta.

Niektórzy Czytelnicy zgłaszają uwagi odnośnie pasów.
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Wiosenne malowanie | HALEMBA  

Zwróciliśmy się więc z tą kwestią do 
rudzkiego magistratu. – Zarządcą dróg 
publicznych na terenie miasta Ruda 
Śląska, za wyjątkiem autostrady A4 
oraz węzła autostradowego Ruda Ślą-
ska i blisko pięciusetmetrowego odcin-
ka ul. 1 Maja, jest prezydent miasta 
Ruda Śląska. Roboty w zakresie wyko-
nywania oznakowania poziomego dla 
miasta realizuje fi rma Saferoad Grawil  
sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku 
– wyjaśnia Barbara Mikołajek-Wałach, 
naczelniczka Wydziału Dróg i Mostów 
Urzędu Miasta Ruda Śląska. 

Prawidłowość wykonywanego ozna-
kowania weryfi kowana jest podczas 
procedur odbiorów prac, a prowadzą ją 
pracownicy Wydziału Dróg i Mostów. 
Oznakowanie poziome powtarzane jest 

cyklicznie raz w roku. Poszczególne 
roboty powinny być wykonywane 
w okresie maj-czerwiec (dla oznako-
wania, które nie wymaga pilnego od-
malowania) oraz w pozostałych mie-
siącach roku, wtedy kiedy potrzebna 
jest zmiana, uzupełnienie, czy korekta 
pasów. – Zakres poszczególnych robót 
określany jest odrębnymi zleceniami. 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia 
materiałów zgodnych ze specyfi kacją 
techniczną, m.in. takich jak farba dro-
gowa do wykonania oznakowania cien-
kowarstwowego, materiały do wykona-
nia oznakowania grubowarstwowego 
metodą chemoutwardzalną lub termo-
plastyczną – tłumaczy Barbara Mikoła-
jek-Wałach.

Arkadiusz Wieczorek

Ulica Katowicka fragmentami staje się coraz bardziej zadbana, jednak po-
zostały jeszcze odcinki, które wymagają remontu – szczególnie chodniki. 
Dlatego w ostatnim czasie do redakcji wpłynęły zapytania mieszkańców 
dotyczące stanu fragmentu chodnika znajdującego się po prawej stronie 
ulicy, jadąc od skrzyżowania z ulicami Jankowskiego i 1 Maja w kierunku 
ulicy Dąbrowskiego. 
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Na remont tego fragmentu chodnika mieszkańcy muszą poczekać.

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.

– Niedawno zakończył się remont 
chodnika od skrzyżowania z ulicą Dą-
browskiego aż do Kaufl andu, co bardzo 
ułatwiło życie mieszkańcom. Ale wyda-
je mi się, że resztę chodnika też powin-
no się wyremontować, szczególnie  
fragment naprzeciwko stadionu, bo nie 
robiło się z nim nic chyba od czasów 
komunistycznych. Poza tym chodnik 
pęka w wielu miejscach i wygląda nie-
estetycznie – informuje pan Józef 
z Wirku. 

Jednak okazuje się, że sam wygląd to 
jeszcze nie podstawa do remontu, więc 
mieszkańcy Wirku na remont wskaza-

Remont chodnika czeka w kolejce | WIREK

nego fragmentu chodnika będą musieli 
jeszcze trochę poczekać. Jak bowiem 
tłumaczą urzędnicy – stan chodnika 
nie stanowi zagrożenia dla przechod-
niów. – Odcinek chodnika przy ulicy 
Katowickiej od Kaufl andu do ulicy Dą-
browskiego, którego stan stwarzał za-
grożenie w ruchu pieszym, został już 
wyremontowany w kwietniu bieżącego 
roku. Natomiast nawierzchnia chodni-
ka na odcinku od ulicy Dąbrowskiego 
do ulicy Pelagii Zdziebkowskiej jest w 
stanie zadowalającym – ocenia Barba-
ra Mikołajek-Wałach, naczelniczka 
Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Mia-

sta Ruda Śląska. – W związku z tym je-
go wymiana będzie rozpatrzona po 
wyremontowaniu innych chodników 

stwarzających większe zagrożenie 
– tłumaczy. 

 Agnieszka Lewko



AKCJA „BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA” 
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By wakacje za kółkiem były bezpieczne
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Rusza kolejna akcja „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”. To doskonała okazja do tego, by po raz kolejny bezpłatnie 
skontrolować swoje cztery kółka i zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz swoich najbliższych podczas zbliżających się wakacyj-
nych wojaży. Kampania współorganizowana przez „Wiadomości Rudzkie” oraz Grupę AUTO-BUD potrwa w dniach od 12 do 
17 czerwca, a samochód do kontroli specjalistów będzie można oddać na Stacji Kontroli Pojazdów Alfa z Bykowiny oraz  
w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Omega w Goduli.

REKLAMA

Akcja ,,Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”
organizowana jest po raz dziewiąty.

Stacja Kontroli
Pojazdów ALFA 
– Bykowina, 
ul. Szpaków 51, 
tel. 32 740-92-21
Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów 
OMEGA
– Godula, ul. Stara 1,
 tel. 32 725-58-88

PARTNERZY AKCJI

| P�������
Michael V. Hayden

Na krawędzi. 
Amerykański 

wywiad w epoce 
terroryzmu

Mistrzowska relacja o amerykań-
skich wojnach wywiadowczych, opo-
wiedziana przez jedyną osobę, której 
kiedykolwiek zdarzyło się dzierżyć ster 
NSA i CIA.

„Można by mnie oskarżyć o doko-
nywanie oceny mojej własnej pracy, 
ale jestem zdania, że mimo pewnych 
uchybień w istocie dość dobrze radzi-
my sobie z tym całym szpiegostwem. 
Musimy wciąż doskonalić nasze możli-
wości. Świat nie robi się ani trochę bez-
pieczniejszy, a wywiad nadal stanowi 
naszą pierwszą linię obrony.

 Rosnąca trudność tego wyzwania 
podsunęła mi tytuł niniejszej pracy: 
„Na krawędzi”. Oznacza on wykorzysty-
wanie wszelkich dostępnych narzędzi 
i źródeł, tak jak dobry sportowiec wy-
korzystuje całe boisko aż do linii bocz-
nych i końcowych.

 W wywiadzie takie działania często 
bywają kontrowersyjne – sądzę więc, 
że w przyszłości nie będziemy mogli 
tego robić bez uzyskania głębszego 
zaznajomienia opinii publicznej, czym 
jest i czym się zajmuje amerykański 
wywiad. Postanowiłem zatem opowie-
dzieć tę historię, którą dzieliłem z tysią-
cami współpracujących ze mną ludzi.”

Akcja „Bezpieczny Samochód 
– Bezpieczna Rodzina” odbędzie się 
w naszym mieście już po raz dziewią-
ty. W ramach niej, poza obowiązko-
wym przeglądem rejestracyjnym po-
jazdów, kierowcy zupełnie za darmo 
będą mogli skorzystać z fachowej po-
rady specjalistów Grupy AUTO-BUD. 
– Podczas ostatniej akcji wzięło w niej 
udział ponad tysiąc kierowców. Cieszy-

my się, że mogliśmy zadbać o ich spo-
kój oraz pomóc w zagwarantowaniu 
bezpieczeństwa podczas wyjazdów – 
zwłaszcza tych dłuższych. Dlatego też 
po raz kolejny zdecydowaliśmy się na 
przystąpienie do kampanii – podkreśla 
Jerzy Seremak, prezes Grupy AUTO-
BUD Sp. z o.o.

Podczas kampanii „Bezpieczny Sa-
mochód – Bezpieczna Rodzina” będzie 

można kompleksowo sprawdzić m.in. 
sprawność układu hamulcowego, kie-
rowniczego, zawieszenia, ogumienia, 
a także oświetlenia i ogólnego stanu 
technicznego samochodów. Wystarczy 
kilka minut, by zyskać stuprocentową 
pewność, że nasz samochód jest goto-
wy do bezpiecznej jazdy. Można to 
zrobić na dwóch stacjach diagnostycz-
nych grupy AUTO-BUD, która jest 

partnerem strategicznym naszej akcji. 
Są to: Stacja Kontroli Pojazdów Alfa 
W Bykowinie (ul. Szpaków 51) oraz 
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 
Omega w Goduli (ul. Stara 1). – Nasi 
specjaliści będą służyć swoją wiedzą 
i pomocą. Co ważne – nikomu nie za-
bierzemy dowodu rejestracyjnego, na-
wet jeżeli przy tej dodatkowej kontroli 
wykryjemy jakieś usterki. Poinformu-

jemy jednak kierowców, co 
należy zrobić i które z ele-
mentów wymagają pilnej 
naprawy – zaznacza Mi-
chał Kozłowski, kierow-
nik Okręgowej Stacji 
Kontroli Pojazdów Ome-
ga w Goduli.

Sami kierowcy, którzy 
cyklicznie w ubiegłych 
latach korzystali z akcji 
„Bezpieczny Samo-
chód – Bezpieczna Ro-
dzina” podkreślają, że 
warto odpowiedzieć na to 
zaproszenie. – Dwa lata temu plano-
wałem z całą rodziną wakacyjny wy-
jazd nad morze. Niby wszystko w sa-
mochodzie działało sprawnie, ale jed-
nak chciałem mieć pewność, czy aby 
na pewno. Postanowiłem więc skorzy-
stać z przeglądu, który nie kosztował 
mnie nic, poza tym, że wygospodaro-
wałem pół godziny w trakcie dnia. 
I bardzo dobrze się stało! Fachowcy 
sprawdzili mój samochód i zasugero-
wali szybszą wymianę paska klinowe-
go. Udało mi się to załatwić jeszcze 
przed wyjazdem, bo po co robić sobie 
dodatkowe problemy na trasie? – opo-
wiada pan Michał, kierowca z Orzego-
wa. 

Warto więc w dniach od 12 do 17 
czerwca wybrać się na jedną z dwóch 
stacji Grupy AUTO-BUD z zaprosze-
niem do udziału w kontroli, które znaj-
dziecie w kolejnym wydaniu „Wiado-
mości Rudzkich” (7 czerwca) oraz na 
stronie www.wiadomoscirudzkie.pl. 
– Za każdym razem powtarzamy, że 
warto to zrobić nie tylko ze względu na 
nasze bezpieczeństwo, ale także przez 

wzgląd na innych kierowców. Zbliża 
się czas, podczas którego wszyscy 
chcemy trochę odetchnąć, dlatego za-
chęcamy do udziału w naszej akcji 
– nie tylko rudzian, ale także kierow-
ców z ościennych miast, którzy też za 
każdym razem licznie odpowiadają na 
nasze zaproszenie – podkreśla Anna 
Piątek-Niewęgłowska, redaktor na-
czelna „Wiadomości Rudzkich”. 

Dodajmy, że kierowcy, którzy ze-
chcą wziąć udział w naszej kampanii, 
otrzymają zapachowe zawieszki samo-
chodowe z logotypem kampanii. JO



6www.wiadomoscirudzkie.pl� Z�ŻYCIA�MIASTA�|�31.05.2017

Pozytywne emocje, radość z możliwości występu na 
scenie, a przede wszystkim – prezentacja talentów już 
od najmłodszych lat – tak w skrócie można podsumo-
wać dziesięć lat organizacji Festiwalu Artystyczno-
Wokalego „Do Re Mi”, w którym udział biorą dzieci 
niepełnosprawne z oddziałów integracyjnych i specjal-
nych miejskich placówek, a który odbył się w Miej-
skim Centrum Kultury im. H. Bisty.

Festiwal to muzyczne spotkanie oraz integracja 
dzieci w wieku zarówno przedszkolnym jak i szkolnym 
– nie tylko z Rudy Śląskiej, ale także z Chorzowa, Ka-
towic, czy Zabrza. – Na to spotkanie cieszą się zarów-
no wychowawcy jak i opiekunowie, bo nam wszystkim 
towarzyszą niezwykle pozytywne emocje. Każdy z nas 
zaangażowany jest w niezwykle pozytywny sposób  
– podkreśla Izabela Fiszer, nauczycielka Miejskiego 
Przedszkola nr 12, które jest organizatorem festiwalu. 
Dzieci zaprezentowały się zarówno muzycznie jak i ta-
necznie pod czujnym okiem jury. Jednak podczas festi-

walu „Do Re Mi” nie ma wygranych czy przegranych. 
– Każdy uczestnik dostaje upominki w formie plusza-
ków, które stały się symbolem festiwalu – zaznacza Iza-
bela Fiszer. JO

Podczas festiwalu wystąpiły m.in.  
dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 47.

NOWY�BYTOM

W artystyczny i niezwykle kreatywny sposób udo-
wodnili, że zwierzęta to ich mali przyjaciele. Przed-
szkolaki oraz uczniowie rudzkich szkół odebrali 
w czwartek (25.05) nagrody w ramach konkursu pla-
styczno-multimedialnego pt. „Zwierzęta – nasi mali 
przyjaciele”. Jego celem było promowanie wśród dzie-

ci i młodzieży odpowiedzialności za zwierzęta i troski 
o los zwierząt bezdomnych. Konkurs był pierwszym 
etapem programu „Zaopiekuj się mną, czyli wirtualna 
adopcja zwierząt” i polegał on na promocji wirtualnej 
adopcji zwierząt, którą prowadzi schronisko dla zwie-
rząt TOZ Fauna. – Chcieliśmy w ten sposób uwrażliwić 
uczniów na potrzeby zwierząt oraz wpłynąć na ich 
świadome podejście do problemu bezdomności zwie-
rząt w całym naszym kraju, nie tylko w Rudzie Śląskiej 
– podkreśla Izabela Palacz, nauczycielka ze Szkoły 
Podstawowej nr 24, koordynatorka konkursu.

W jego ramach uczniowie 15 przedszkoli oraz ośmiu 
szkół podstawowych mogli przygotować prace pla-
styczne, związane z tematyką wirutalnej adopcji, nato-
miast uczniowie szkół gimnazjalnych mieli za zadanie 
przygotowanie prac plastyczno-literackich, a ci ze 
szkół ponadgimnazjalnych mieli przygotować multi-
medialne prezentacje. Wręczenie nagród dla autorów 
najlepszych zgłoszeń odbyło się w sali sesyjnej Urzędu 
Miasta. JO

Wręczenie nagród odbyło się w sali sesyjnej UM.

WIREK

Kolejne spotkanie w ramach cykl spotkań pt. „Twór-
czy piątek na Ficinusie” odbyło się 26 maja w salce 
zabytkowej kolonii robotniczej. Tym razem zebrani 
wzięli udział w rozważaniach na temat architektury 
Dublina i Rudy Śląskiej. Temat spotkania został wybra-
ny nieprzypadkowo, gdyż impreza wpisała się w trwa-
jący w tym czasie Polska Eire Festival Ruda Śląska. 

Architekturę Rudy Śląskiej i Dublina porównywała 
Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. – Tematyka wykładu została powiązana z 
polsko-irlandzkim festiwalem, który właśnie odbywał 
się w naszym mieście. Głównym zagadnieniem prelek-
cji było porównanie kamienic z terenu Dublina i Rudy 
Śląskiej. W trakcie spotkania doszliśmy do wniosku, że 
pod względem formalnym kamienice obydwu miast 
dzieli niemal wszystko – od statusu społecznego ich 
mieszkańców po ich wygląd zewnętrzny i układ po-
mieszczeń – tłumaczy Marta Lip-Kornatka. – To spo-
tkanie było bardzo dobrym punktem wyjścia do podję-

RUDA

Koncertowe 
cztery pory roku

W parku zagrali m.in. uczniowie szkoły muzycznej.

W parku im. Augustyna Kozioła w Rudzie odbył się 
drugi koncert z cyklu „Cztery Pory Roku”. Tym razem 
licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać 
muzycznego programu pt. „Jak za dawnych lat”. 
W koncercie zaprezentowali się uczniowie Zespołu 
Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej oraz 
Trio Appassionata. Słowem – każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Organizatorzy koncertu zadbali o bardzo 
zróżnicowany repertuar. – Nasi uczniowie mieli okazję 
zaprezentować się przed szeroką publicznością. Zadba-
liśmy także o to, żeby publiczność mogła usłyszeć in-
strumenty, które bardzo rzadko pojawiają się podczas 
imprez plenerowych – mówił Mirosław Krause, dyrek-
tor Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie 
Śląskiej. 

Z kolei Trio Appassionata wraz z tenorem Rafałem 
Majznerem zaprezentowali na scenie wiele popular-
nych piosenek – pod hasłem takim, pod jakim odbył się 
cały koncert, czyli sprzed lat. W programie znalazły się 
takie utwory, jak m.in. „Tango Milonga”, „Brunetki, 
Blondynki”, „Powróćmy jak za dawnych lat” czy „Ca-
łuję Twoja dłoń, madame”. Następne imprezy z cyklu 
„Cztery Pory Roku” planowane są na 18 czerwca oraz 
17 września. AW

NOWY�BYTOM

Rudzki seniorze 
nie jesteś sam
W poniedziałek (22.05) odbyła się kolejna sesja Ra-

dy Seniorów. Radni omawiali m.in. kwestie zainicjo-
wania przedsięwzięcia pt. „Rudzki Seniorze nie jesteś 
sam”. Akcja ma być skierowana do osób starszych, po-
trzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu. 

– Chcemy zainteresować nasz samorząd tą kwestią. 
Obecnie w pewnym stopniu schorowanych seniorów 
wspiera Wydział Zarządzania Kryzysowego – mówił 
Józef Osmenda, przewodniczący Rady Seniorów. 
– Chcemy żeby w ciągu dwóch lat zwiększyć liczbę 
osób, którym można by pomóc np. w uruchamianiu 
urządzeń medycznych w przypadku braku zasilania  
– wyjaśniał. Rada debatowała również nad skargą jed-
nej z mieszkanek miasta, która neguje potrzebę poda-
wania numeru PESEL przy wydawaniu Karty Seniora. 
– Mieszkanka sygnalizowała, że w ten sposób dane oso-
bowe dostają się w ręce niepowołanych osób. Zdecydo-
waliśmy jednak, że ustalone zasady są dobre i nie wy-
magają żadnych zmian – tłumaczył Józef Osmenda. 

Kartę Seniora odebrało do tej pory 3614 osób, w tym 
817 w tym roku, co oznacza, że ta inicjatywa nadal cie-
szy się zainteresowaniem. Dzięki temu projektowi se-
niorzy mogą korzystać z ulg u 80 partnerów akcji. 

AW 

NOWY�BYTOM

Na finiszu kadencji
To była przedostatnia, ale jakże pracowita sesja Mło-

dzieżowej Rady Miasta. W czwartek (25.05) młodzi 
radni spotkali się, by omówić ostatnie działania oraz 
zaplanować zbliżające się i współorganizowane przez 
nich, imprezy kulturalne.

W planach jest m.in. koncert na rozpoczęcie waka-
cji, który prawdopodobnie odbędzie się pod koniec 
czerwca w pubie Druid. Wystąpić w nim mają lokalne 
zespoły, z którymi Młodzieżowa Rada Miasta współ-
pracuje. Młodzi radni mają zorganizować także kolejną 
debatę oksfordzką, która wpisze się w ich stałe działa-
nia. – Nasza kadencja trwa od 2015 roku. Przez ten 
okres zorganizowaliśmy wiele debat oksfordzkich, po-
przez kontynuację konkursu „O Rudzki Mikrofon”, or-
ganizację konkursu interdyscyplinarnego dla gimna-
zjów, czy chociażby koncerty, bo głównie skupiamy się 
na działaniach kulturalnych – podsumowuje Michał 
Kubis, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. 

Młodzieżowa rada liczy obecnie 26 osób, dla któ-
rych najważniejsza jest satysfakcja, że mają wpływ na 
to, co dzieje się w mieście. – Ta działalność sprawia, że 
mamy większą pewność siebie. Wiemy, że coś możemy 
zrobić dla naszego miasta. Jeżeli coś nam się uda to 
czujemy satysfakcję i jesteśmy dumni – podkreśla Mi-
chał Kubis. JO

ORZEGÓW�

Zbierali fundusze 
na wakacje

27 maja przy kościele św. Michała Archanioła 
w Orzegowie odbył się coroczny festyn parafialno-
szkolny. Organizatorzy czyli parafia pw. św. Michała 
Archanioła, Szkoła Podstawowa nr 36 oraz Towarzy-
stwo Miłośników Orzegowa zadbali o to, żeby podczas 
spotkania każdy znalazł coś dla siebie. 

Na scenie zaprezentowali się m.in. uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 36 oraz maluchy z przedszkola 
Sióstr św. Elżbiety. Dla zebranej publiczności zagrali 
także: Zespół Akordeonistów im. Edwarda Huloka, 
Katarzyna Sroka oraz uczniowie Zespołu Szkół Mu-
zycznych I i II stopnia w Nowym Bytomiu. – Sobotnia 
impreza była pierwszą z cyklu zabaw na wolnym powie-
trzu, które odbędą się w najbliższych miesiącach 
w Orzegowie. Obecnie obchodzimy „Rok Muzyki Orze-
gowskiej” i ten festyn również był jego częścią – mówi-
ła Iwona Skrzypczyk-Sikora, prezes Towarzystwa Mi-
łośników Orzegowa. 

Festyn miał także wymiar charytatywny. – Przede 
wszystkim spotkaliśmy się, aby zebrać fundusze na pra-
cę z dziećmi i młodzieżą. Z zebranych datków sfinansu-
jemy m.in. wakacje nad morzem dla 80 dzieci – mówiła 
Iwona Skrzypczyk-Sikora. AW 

NOWY�BYTOM
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Spotkanie dotyczyło architektury. 
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cia tematu lokalnej architektury oraz wpływu uwarun-
kowań politycznych i historycznych na wygląd budyn-
ków. Uczestnicy ”Twórczego piątku na Ficinusie” 
chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami na temat 
rudzkich kamienic, dzięki czemu mogliśmy wymienić 
wiele ciekawych uwag – dodała.    AW 

Twórczy piątek 

Ich mali przyjaciele

Jubileuszowe „Do Re Mi”
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Tydzień Godności osób niepełnosprawnych 

„Olimpiada�Radości”,� „Pochód�Godności”,� „Turniej�Bowlingowy”,�pikniki� integracyjne,�dni�otwarte� i�warsztaty� to� tylko�niektóre�wydarzenia,� jakie�odby-
ły�się�w�Rudzie�Śląskiej�w�ramach�Tygodnia�Godności�Osób�Niepełnosprawnych.�Już�po�raz�piętnasty�przez�cały�tydzień�miasto�należało�do�osób�niepeł 
-nosprawnych,�które�w�poniedziałek�(22.05)�odebrali�klucze�do�bram�miasta�z�rąk�prezydent�Grażyny�Dziedzic.��

w zawodach wzięli udział niepełnosprawni 
sportowcy z różnych placówek znajdujących się na 

terenie rudy śląskiej.

Turniej�bowlingowy

w czasie dnia otwartego w kole polskiego związku 
niewidomych w nowym bytomiu niewidomi 

dowiedzieli się, jak lepiej radzić sobie w różnych 
życiowych czynnościach i sytuacjach.

Dzień�Otwarty 
u�niewidomych

Dzień�Otwarty�u�Amazonek

dzień otwarty u amazonek miał wymiar towarzyski, 
ale również integracyjny. panie mogły porozmawiać 

na temat swojej choroby oraz zasięgnąć wielu porad.

rudzkie amazonki chciały uświadomić 
mieszkankom rudy śląskiej, żeby się badały i nie 

bały systematycznych wizyt u lekarza.

Festyn�Rodzinny� 
w�Ośrodku�Adaptacyjnym

 Festyn był wspaniałą okazją do wspólnej zabawy 
i spotkania z przyjaciółmi. Można było także 

zasięgnąć porad specjalistów.

na najmłodszych czekały karuzele i dmuchane zamki, 
a po występach przyszedł czas na wspólny piknik, 

gdzie kosztowano śląskich specjałów  
oraz potraw z grilla.

oprócz rodziców z dziećmi w festynie uczestniczyli 
goście z różnych placówek, zajmujących się osobami 

niepełnosprawnymi w mieście oraz władze miasta.

Kolorowy�Pochód�Godności 
przeszedł�przez�miasto

po wspólnym marszu w zespole szkół  
specjalnych nr 3 odbyła się zabawa w ogrodzie 

sensorycznym oraz przy muzyce.

Olimpiada�pełna�radości

 Jak co roku przed oficjalnym rozpoczęciem igrzysk 
nastąpiło zawieszenie flagi oraz zapalenie znicza 

olimpijskiego, który zagrzewał uczestników do walki.

 olimpiada radości to już tradycja w rudzie 
śląskiej. niepełnosprawni próbowali swoich sił 

w konkurencjach rekreacyjnych oraz drużynowych.

– Podczas Tygodnia Godności Osób 
Niepełnosprawnych oczy mieszkańców zwrócone 

są właśnie na niepełnosprawnych – mówiła 
wiceprezydent anna Krzysteczko w czasie rozpoczęcia 

olimpiady radości.

 prawie 300 niepełnosprawnych zawodników 
z 20 drużyn wzięło udział w olimpiadzie radości. 

zmagania sportowców trwały dwa dni.

Piknikowa�integracja 
w�Rudzie

 impreza wpisała się w obchody Tygodnia Godności 
osób niepełnosprawnych, a swoją konwencją 

odwoływała się do ogólnopolskich obchodów roku 
rzeki wisły.

na uczestników festynu czekała moc atrakcji. Można 
było zrobić sobie makijaż, potańczyć, spróbować 

smakołyków oraz przyglądać się występom na scenie.

 podczas imprezy można było zrobić sobie także 
zdjęcie z oryginalną maskotką.

prawie 130 zawodników z rudy śląskiej i kilkunastu 
miast z naszego regionu, wzięło udział w XV śląskim 
Turnieju piłki nożnej olimpiad specjalnych dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną.

równocześnie na trzech boiskach rozegrano 20 
meczów, w których wzięło udział 17 drużyn. Turniej 

odbył się na stadionie Grunwaldu.

XV�Śląski�Turniej�Piłki� 
Nożnej�Olimpiad�Specjalnych�

  pochód Godności to akcja, dzięki której 
niepełnosprawni mieszkańcy naszego miasta 

integrują się z pełnosprawnymi.
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NAjMŁOdSi RudziANiE – WitAMy W RudziE ŚLąSKiEj!

Gloria Kozłowska
córka Darii i Kamila

ur. 23.05. (3900 g i 56 cm)

Zuzanna  
i Katarzyna 
Szromik
córki 
Magdaleny  
i Damiana
ur. 10.05.
(2050, 
2500 g 
i 49, 47 cm)

Maja Proć
córka Sandry i Piotra

ur. 17.05. (3260 g i 54 cm)

Alicja Sierbińska
córka Sylwii i Szymona 

ur. 17.05. (3220 g i 51 cm)

Amelia Śliwińska
córka Katarzyny i Michała

ur. 19.05. (3600 g i 57 cm)

Alan Janeczko
syn Kaliny i Jacka

ur. 18.05. (3100 g i 53 cm)

Michał Majchrzak
syn Moniki i Tomasza

ur. 19.05. (3700 g i 57 cm)

Agnieszka Strzoda
córka Dagmary i Tomasza
ur. 21.05. (4180 g i 58 cm)

Julia Oczadło
córka Anny i Zbigniewa

ur. 19.05. (3860 g i 59 cm)

Tymoteusz Szweda
syn Magdaleny i Łukasza

ur. 19.05. (4000 g i 60 cm)

Oliwia Golińska
córka Pauliny i Krystiana

ur. 17.05. (3320 g i 53 cm)

Tomasz Majorek
syn Aliny i Marka

ur. 23.05. (3640 g i 56 cm)

| Polecamy
Olga Rudnicka
Życie na wynos
Emilia Przecinek, znana autorka powieści dla kobiet, w wieku 

czterdziestu lat zostaje rozwódką z dwójką nastoletnich dzieci, 
kredytem hipotecznym do spłacenia oraz matką i teściową na 
karku. dzieci nalegają, żeby chodziła na randki, a obie starsze pa-
nie, no cóż, jak to one, włażą z butami, gdzie tylko się da. W ta-
kiej sytuacji można albo załamać się nerwowo, albo popełnić 
morderstwo.

 Mimo niesprzyjających okoliczności Emilia postanawia od-
mienić swoje życie. Nie jest to łatwe, gdyż mężczyźni, których 
spotyka, absolutnie nie przypominają wspaniałych bohaterów 
jej powieści.

Pech chce, że teściowa pisarki łamie nogę. unieruchomiona 
na wózku, zaczyna obserwować sąsiadów, co okazuje się zaję-
ciem na pełen etat, a nawet dwa, gdyż nie wszystko można zoba-
czyć przez okno, niektóre rzeczy trzeba podsłuchać. Przed wścib-

skimi staruszkami nic się nie ukryje. Ani kochanka o czerwonych włosach, ani skłonna do awantur żona, ani 
leżący w piwnicy trup, którego znajduje Emilia.

Naomi Ragen Nic nie mów
Historia inspirowana autentycznymi wydarzeniami. O ścież-

kach, które niepostrzeżenie prowadzą na manowce i o ciemności, 
która mieszka w każdym z nas.

Czy wiara może być silniejsza od miłości do własnych dzieci? 
Gdzie jest granica posłuszeństwa? Kiedy powiedzieć dość?

Przez uśpione ulice jerozolimy mknie karetka. W środku o ży-
cie walczy skatowany chłopczyk. Czy lekarzom uda go uratować? 
Nikt jeszcze nie wie, że matka dziecka siedzi w tym samym szpi-
talu przy łóżku starszego synka, którego przywieziono z ciężkimi 
poparzeniami. Pobożnie recytuje psalmy, odmawia wyjaśnień 
i siódemce swoich dzieci nakazuje bezwzględne milczenie. jakim 
trzeba być potworem, żeby sprowadzić takie cierpienie na własne 
dzieci? A jeśli ta kobieta jest niewinna?

Śledztwo prowadzi detektyw Bina Cedek, matka dwójki ma-
łych dzieci. Mozolnie odsłania warstwy tajemnic i kłamstw, coraz 
głębiej zanurzając się w świat kabały i religijnych sekt, mistycz-

nych tekstów i przerażających rytualnych obrzędów, by stanąć twarzą w twarz z przerażającą prawdą, która 
na zawsze może odebrać wiarę w ludzi. 

Szymon Tobor
syn Czesławy i Józefa

ur. 14.05. (2740 g i 51 cm)

REKLAMA

Priorytetowym  zadaniem szkoły jest 
kształcenie zawodowe młodzieży na najwyż-
szym poziomie, kształcenie, które zapewni 
zdobycie zawodu poszukiwanego na rynku  
pracy oraz swobodne wejście na ten rynek. 

Chcąc sprostać oczekiwaniom mło-
dzieży szkoła w 2015 roku przystąpiła do 
realizacji projektów w programie Era-
smus+. Aktualnie kończy się projekt 
„Spedytor i elektryk w Zespole Szkół nr 5   
w Rudzie Śląskiej specjalistami na miarę 
współczesnej Europy” . 

W ramach  tego projektu 42 uczniów  
Technikum  nr 3 kształcących się w zawo-
dach technik spedytor i technik elektryk od-

zespół Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej – Wirku to szkoła,  w skład której wchodzą technikum nr 3 oraz Branżowa Szkoła i Stopnia nr 7. W obecnej lokali-
zacji przy ulicy jankowskiego 2 w Wirku szkoła funkcjonuje od 2012, wcześniej mieściła się w Halembie przy ulicy Kłodnickiej.

Zespół Szkół Nr 5 Z Wirku inwestuje w kształcenie 
zawodowe na najwyższym poziomie

było miesięczne praktyki zawodowe 
w Niemczech w okolicach Lipska. 

Drugi projekt realizowany przez szko-
łę to „Mechanik i ślusarz alternatywą dla 
zagrożonego bezrobociem zawodu górni-
ka w Rudzie Śląskiej”. W ramach tego 
projektu 20 uczniów odbyło dwie dwuty-
godniowe praktyki zagraniczne w zawo-
dach mechanik i ślusarz. Ten projekt po-
kazał uczniom kierunku górniczego, że 
warto się doskonalić i zdobywać nowe 
kwalifikacje również w branżach pokrew-
nych, które dają szansę na zatrudnienie nie 
tylko w zakładach górniczych.  

Oprócz doświadczenia zawodowego 
uczniowie zdobyli liczne kompetencje kul-
turowe i społeczne. Poznali warunki pracy 
w przedsiębiorstwach niemieckich oraz 
spotkali rówieśników z innych krajów eu-
ropejskich, którzy również byli na prakty-

kach zawodowych w ośrodku Vitalis 
w Schkeuditz k. Lipska.  

Zwieńczeniem realizacji projektów Era-
smus+ są certyfikaty: Europassy, paszporty 
językowe certyfikaty ECVET. Uczniom Ze-
społu Szkół nr 5 wręczono je na GALI 
Z ERASMUSEM organizowanej 24 maja 
br. Uroczystą konferencję zaszczycili swoją 
obecnością pracodawcy lokalni, z którymi 
współpracuje szkoła, a wśród nich: p. Mate-
usz Golicz – wiceprezes zarządu Sileman 
Sp. z o.o., Elsat Sp.z o.o., p. Andrzej Koło-
dziej – prezes Zarządu P.K. Elektro  
Sp. z o.o., p. Bernadeta Kupczok – przed-
stawiciel  Tonsmeier Sp. z o.o., p. Krzysztof 
Hajduga reprezentujący KWK Ruda oraz  
p. Adam Grzesiczek, przedstawiciel branży 
ubezpieczeniowej. 

Gościem honorowym spotkania była  
p. Małgorzata Worona reprezentująca fir-

mę VITALIS z Lipska w Niemczech. tj. 
partnera zagranicznego szkoły w realiza-
cji wyjazdów zagranicznych. 

Tematem wiodącym konferencji było 
„Znaczenie zagranicznych praktyk zawo-
dowych w procesie kształcenia zawodo-
wego”. Konferencji towarzyszyła prezen-
tacja multimedialna, wystawa fotograficz-
na i wystawa plakatów wykonanych przez 
rudzkich gimnazjalistów na warsztatach 
aktywności zawodowej i plastycznej, któ-
re odbyły się w siedzibie szkoły dzień 
wcześniej. Wszyscy byli zgodni: warto 
uczyć się języków obcych i wyjeżdżać za 
granicę po nowe doświadczenie, które 
wzbogaca nas i nasze otoczenie. 

GALA była wydarzeniem, które, jak 
mają nadzieję organizatorzy, wpisze się na 
dobre w kalendarz życia szkoły. Wymie-
nione projekty się co prawda kończą, ale 

nauczyciele w dalszym ciągu są aktywni  
i piszą kolejne. Zatem być może już 
wkrótce usłyszymy o następnych cieka-
wych propozycjach zawodowych dla 
uczniów Technikum nr 3 na Wirku. Cze-
kamy bowiem na wyniki rozstrzygnięć 
konkursowych.

Tymczasem Zespół Szkół nr 5 zapra-
sza w nowym roku szkolnym na kierun-
ki: technik teleinformatyk, technik elek-
tryk, technik górnictwa podziemnego, 
technik informatyk mundurowy i tech-
nik spedytor mundurowy oraz, co jest 
nowością w Rudzie Śląskiej – technik 
szerokopasmowej komunikacji elektro-
nicznej. Pasjonatów Internetu i telewizji 
kablowej będzie wspierać w nauce partner 
szkoły – wiodące na Śląsku w branży 
przedsiębiorstwa  Sileman Sp. z o.o. i Elsat 
Sp. z o. o. 
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Dzień Matki z „WR”
W tym roku z okazji Dnia Matki zaprosiliśmy naszych 

Czytelników na koncert do Domu Kultury w Bielszowi-
cach. Gwiazdą wieczoru był Mariusz Kalaga. – Bardzo się 
cieszę, że udało się zorganizować to spotkanie, ponieważ 
zaplanowałem sobie, że poza moimi znanymi utworami za-
prezentuję też te mniej znane i to się udało – mówił Ma-
riusz Kalaga. – Rudzka publiczność jest wyjątkowa i wystę-
powanie dla niej to czysta przyjemność – dodał. 

Sala bielszowickiego Domu Kultury wypełniła się po 
brzegi, a publiczność bawiła się wyśmienicie. Nie zabrakło 
największych hitów artysty i kilku bisów. – Bilety na kon-
cert dostałam w prezencie od córki – mówiła pani Janina, 
jedna z uczestniczek imprezy. – Nigdy wcześniej nie mia-
łam okazji być na koncercie tylko jednego artysty i było to 
dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Z pewnością długo 
nie zapomnę tegorocznego Dnia Matki – dodała.  
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25-LECIE�„WIADOMOŚCI�RUDZKICH”

Spacerem 
po archiwum 
„WR”
Już jutro obchodzić będziemy święto na-
szych najmłodszych. Przez minione 25 lat 
„Wiadomości Rudzkie” były obecne pod-
czas imprez organizowanych w ramach Dnia 
Dziecka, a także sami przygotowywaliśmy 
niespodzianki dla milusińskich. Z tej oka-
zji wracamy do archiwalnych wydań „WR”, 
które ukazywały się na początku czerwca.

Niejednokrotnie wydarzenia z okazji Dnia Dziecka były także utrzymane 
w klimacie magicznym. W 2001 roku z racji swojego święta dzieci ze Szko-
ły Podstawowej nr 14 i maluchy z Przedszkola nr 28 miały okazję zobaczyć 

występ artystów cyrkowych. („WR”, 6.06.2001 r.).

Przełom maja i czerwca to 
zarazem czas świętowania 
Dnia Dziecka, a także Dnia 
Matki. Przez lata imprezy 

organizowane z tych okazji 
miały różny charakter. Tak jak 
te z 2004 roku – czy to profi-

laktyczny, czy artystyczny, czy 
też... wędkarski.  

(„WR”, 2.06.2004 r.).

Od 25 lat cyklicznie w obecnym centrum miasta organizowane są imprezy z okazji Dnia Dziecka. Nasi najmłodsi 
często zaskakiwali charakterem imprezy, poruszając tematy niezwykle ważne i odpowiedzialne – np. w 1997 
roku z okazji ich święta odbyła się „Familiada” ze znajomości praw i problemów dzieci. („WR”, 4.06.1997 r.).



Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta wykazu lokalu użytkowego 
usytuowanego w budynku mieszkalnym na 

terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Grodzka 4c/06

stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda 
Śląska a przeznaczonego do sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta wykazu lokalu mieszkalnego 

usytuowanego w budynku mieszkalnym 
na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. stefana Żeromskiego 14a/4

stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda 
Śląska a przeznaczonego do sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta wykazu lokalu mieszkalnego 
usytuowanego w budynku mieszkalnym na 

terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Energetyków 5/40

stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda 
Śląska a przeznaczonego do sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

12www.wiadomoscirudzkie.pl OGŁOsZENIa | 31.05.2017

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

informuje  o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 
od dnia 29.05.2017 r. do dnia 19.06.2017 r. na 

tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda Śląska 
plac Jana Pawła II 6 (II piętro obok pokoju 222) 

wykazu nieruchomości gruntowej własności 
skarbu Państwa położonej w Rudzie Śląskiej-
Wirku przy ulicy 1 Maja, obręb Nowa Wieś, 
km. 1, obejmującej działkę nr 2771/214 o 

powierzchni 708 m2 kW Gl1s/00004296/7, 
która zostanie zbyta w drodze ustnego 

przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 
92.000,00 zł.

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń urzędu Miasta Ruda Śląskawykazu 

nieruchomości własności Gminy Ruda 
Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 1705/54 

o  pow. 267 m2, kW Gl1s/00022772/0 
zapisanej na karcie mapy 2, obręb Nowa 
Wieś, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. 

Wyzwolenia 166e, przeznaczonej do zbycia 
w drodze bezprzetargowej na rzecz jej 

użytkowników wieczystych w trybie art. 32 
ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami.



O
GŁ

O
SZ
EN

IE



www.wiadomoscirudzkie.pl  31.05.201714

R����� I��������� S����������
www.wiadomoscirudzkie.pl  31.05.2017www.wiadomoscirudzkie.pl  31.05.2017

Po raz 19. obchodzona będzie roczni-
ca oddania miasta pod opiekę św. Barba-
ry. – Święto herbu miasta jest jednym 
z najważniejszych wydarzeń kultural-
nych w Rudzie Śląskiej – podkreśla pre-
zydent miasta Grażyna Dziedzic. – Za-
praszam wszystkich mieszkańców, byśmy 
wspólnie uczcili aspekt religijny naszej 
historii, ale także wzięli udział w pięk-
nym koncercie – dodaje.

Święto herbu jak zawsze rozpocznie 
msza święta w intencji miasta i jego 
mieszkańców, która w tym roku zostanie 
odprawiona w kościele pw. św. Barbary 
w Bykowinie. Oprawę mszy świętej za-
pewni Orkiestra Dęta „Halemba” pod 
dyrekcją Piotra Szczygioła oraz Chór 
św. Cecylii z parafi i Trójcy Przenaj-
świętszej w Kochłowicach.

Natomiast o godz. 19.30 na placu 
przed kościołem odbędzie się koncert 
z udziałem Mieczysława Szcześniaka, 
Krzysztofa Respondka, Macieja Lipiny, 

Kasi Grzesiek oraz 15-osobowego Chó-
ru „Soul Hunters Gospel Choir” pod kie-
rownictwem Katarzyny Pumy-Piasec-
kiej i zespołu Frele. Na scenie wystąpią 
również młodzi artyści ze Śląska. W pro-
gramie zostaną zaprezentowane m.
in. piosenki Katarzyny Gaertner z musi-
calu „Pozłacany warkocz”. 

Dzieje rudzkiego herbu są dość burz-
liwe, co wynika z istnienia wielu dziel-
nic Rudy Śląskiej, mających swoją hi-
storię i godła. Miały one różny charak-
ter: dewocyjny (Kochłowice), zaczerp-
nięty z herbu właścicieli (Orzegów), 
symbolizujący istniejący przemysł hut-
niczy (Halemba).

Większość z nich powstała już pod 
koniec XVIII w. Najmłodszym było go-
dło Nowego Bytomia, przyjęte na posie-
dzeniu zarządu gminy w 1927 r. Kiedy 
Sejm Śląski w 1939 r. podniósł do rangi 
miast gminy Ruda i Nowy Bytom, zy-
skały one prawo używania herbów miej-
skich. Odpowiednia uchwała została 
jednak zrealizowana dopiero w 1951 r. 

Za herb Nowego Bytomia przyjęto bez 
zmiany jego dawne godło gminne, nato-
miast Ruda nie miała własnego herbu. 
Osiem lat później, w 1959 r., gdy 
oba miasta połączono w jeden organizm 
pod nazwą Ruda Śląska, władze miasta 
zdecydowały o utworzeniu zupełnie no-
wego herbu. Zgodnie z ówczesną propa-
gandą miał on wyeksponować jedynie 
dwa momenty – przynależność miasta 
do Polski Ludowej i jego wielkoprzemy-
słowy charakter, który zawdzięczało no-
wemu ustrojowi. Nowy herb został 
uchwalony w 1966 r. przez Miejską Ra-
dę Narodową. Pod względem popraw-
ności heraldycznej miał wiele rażących 
błędów, mimo to obowiązywał ponad 
trzydzieści lat, gdy władze miejskie po-
stanowiły zastąpić go nowym.

Jako podstawę do opracowania obec-
nego herbu przyjęto herb Nowego Byto-
mia, jednak pierwowzór został nieco 
zmieniony. Przyjęto tarczę dwupolową. 
W lewym błękitnym polu jest złote pół 
orła, a w prawym wizerunek św. Barba-

ry. Złoty orzeł w błękitnym polu był nie-
gdyś herbem rodowym Piastów górno-
śląskich, a obecnie jest herbem woje-
wództwa śląskiego. Ponadto pół orła jest 
elementem charakterystycznym więk-
szości górnośląskich herbów miejskich, 
również podkreślających swe piastow-
skie tradycje. W prawym, białym polu 
jest stojąca postać świętej Barbary 
w błękitnej sukni, spowita czerwonym 
płaszczem, trzymająca w prawej ręce 
złoto-srebrny miecz (symbol męczeń-
skiej śmierci), w lewej złoty kielich 
z Hostią.

Kult św. Barbary jako patronki mura-
rzy i kowali znany był na Śląsku już 
w XIV w. W 1723 r. tarnogórscy gwar-
kowie założyli bractwo religijne pod 
wezwaniem św. Barbary. Odtąd była 
uważana za patronkę górników, których 
miała ochraniać od nagłej i niespodzie-
wanej śmierci. W XIX w. kult upo-
wszechnił się wśród górników węgla 
kamiennego. Wizerunkami świętej trzy-
mającej kielich z Hostią zdobiono przy-

Mieczysław Szcześniak i Krzysztof Respondek to gwiazdy tegorocznego święta herbu Rudy Śląskiej, które przypada 6 czerwca. Uroczystości rocznicowe rozpoczną się 
jak zwykle mszą św., która odbędzie się w kościele pw. św. Barbary w Bykowinie o godz. 18.00. Po jej zakończeniu, o godz. 19.30, przed świątynią odbędzie się koncert 
„Śląskie śpiewanie”.

Święto herbu
kopalniane kapliczki i ołtarzyki. Było to 
wyrazem swoistej wiary, że w razie wy-
padku pod ziemią, gdy górnik znajdzie 
się w beznadziejnym położeniu, święta 
Barbara poda mu ostatnią w życiu ko-
munię świętą. Kult świętej był bardzo 
żywy w okolicach Rudy. Ze wzmianek 
źródłowych wiadomo, że w tamtejszych 
kopalniach pół godziny przed zjazdem 
na dół górnicy gromadzili się przed 
Jej wizerunkiem, odmawiali modlitwę 
i śpiewali hymn ku czci świętej.

W połowie XIX w. na stosunkowo 
niewielkim obszarze dzisiejszego miasta 
pracowało kilkanaście kopalń węgla ka-
miennego. Także i dziś górnictwo wę-
glowe jest wiodącą gałęzią przemysłu 
Rudy Śląskiej. Dlatego umieszczenie 
herbie miejskim patronki górni-
ków uznano za jak najbardziej uzasad-
nione. Było to też zgodne z zasadami 
heraldycznymi w przeciwieństwie do 
widniejącej na poprzednim herbie wieży 
wyciągowej – elementu zupełnie obcego 
symbolice heraldycznej. AS

Kierowcy korzystają już z nowego ronda w Chebziu.

Przebudowa odcinka ul. Piłsudskiego 
i ul. Porannej obejmuje m.in. wykonanie 
nowej nawierzchni na obu drogach, bu-
dowę chodników, oświetlenia i kanaliza-
cji deszczowej. Wyłoniono już też fi rmę, 
która w formule „projektuj i buduj” 
zmodernizuje ul. Ciasną. Inwestycja, 
która obejmuje budowę jedni, kanaliza-
cji deszczowej i oświetlenia, ma się za-
kończyć do grudnia br. Będzie ona kosz-
tować ponad 344 tys. zł. Warto dodać, że 
obecnie trwają dwa przetargi na moder-
nizację kolejnych dróg w mieście. Jeden 
z nich dotyczy przebudowy ul. Gro-
chowskiej, gdzie powstanie nowa na-
wierzchnia, a także oświetlenie i kanali-
zacja deszczowa. Drugie postępowanie 
przetargowe obejmuje budowę chodnika 
łączącego ul. Jana Stefana Dworaka (od 
strony zachodniej) z ul. 1 Maja. Przy 
okazji ma tam być też wykonane nowe 
oświetlenie. Ta inwestycja również bę-
dzie realizowana w formule „projektuj 
i buduj”.

Miasto wybuduje również nowe miej-
sca parkingowe. Pod tego rodzaju inwe-
stycję przekazano już plac budowy 
przy  ul. ks. Niedzieli 61. W ciągu trzech 
miesięcy za ponad 230 tys. zł powstaną 
tam miejsca dla 39 samochodów oraz 
oświetlenie. Rozstrzygnięty jest już też 
przetarg na parking przy ul. Goduli/

Przedszkolnej. Po realizacji w tym rejo-
nie przybędzie 26 miejsc postojowych. 
Przy okazji wykonane zostanie również 
oświetlenie, mała architektura oraz za-
montowana będzie kamera monitoringu. 
Koszt tej inwestycji to 290 tys. zł. 30 
miejsc dla samochodów powstanie też 
przy ul. Okopowej. Ta warta 145 tys. zł 
inwestycja realizowana będzie w ramach 
budżetu obywatelskiego. Ponadto w naj-
bliższym czasie opracowana zostanie 
dokumentacja projektowa na budowę 
kolejnych parkingów: przy ul. Szramka, 
przy Szkole Podstawowej nr 6 i Gimna-
zjum nr 9 oraz w rejonie Miejskiego 
Centrum Kultury.

Dzięki realizacji miejskich inwestycji 
drogowych kierowcy korzystają już 
z nowego ronda na łączniku drogowym 
pomiędzy Drogową Trasą Średnicową 
i rondem Unii Europejskiej w dzielnicy 
Chebzie. – Inwestycja w sposób natural-
ny uspokoiła ruch na dojeździe i zjeździe 
z Drogowej Trasy Średnicowej. Jest to 
niezwykle ważne w kontekście planowa-
nego powstania w rejonie dworca 
w Chebziu centrum przesiadkowego. 
Ponadto wykonane zostały zjazdy na te-
reny inwestycyjne – mówi Grażyna 
Dziedzic. Oprócz wybudowania połą-
czeń drogowych do działek znajdują-
cych się po obu stronach łącznika pod 

zjazdami wykonane zostały przepusty. 
Przebudowane zostało też w tym miej-
scu oświetlenie uliczne. Inwestycja 
kosztowała ponad 585 tys. zł.

Jednym z ostatnio zakończonych za-
dań jest też budowa chodnika i oświetle-
nia na ul. Brańskiego. Ta ulica w dzielni-
cy Ruda zapewnia dojazd do cmentarza 
komunalnego przy ul. Porębskiej 
oraz  do okolicznych osiedli i ogródków 
działkowych, a także dojście z osiedli do 
przystanków komunikacji publicznej 
przy ul. Wolności. – Wcześniej od skrzy-
żowania z ul. Narcyzów do skrzyżowania 
z ul. Porębską nie było chodnika. Poru-
szanie się pieszych utrudniał dodatkowo 
brak pobocza, a po zmroku również brak 
oświetlenia – przypomina Jacek Otręb-
ski z Wydziału Dróg i Mostów UM. 
Chodnik ma 480 m długości i 2 m szero-
kości. Jest uzupełnieniem chodnika na 
pozostałej części ul. Brańskiego – od 
skrzyżowania z ul. Narcyzów do skrzy-
żowania z ul. Wolności. Na objętym in-
westycją odcinku wybudowane zostało 
oświetlenie jezdni i chodnika z oprawa-
mi LED, a w rejonie skrzyżowania 
z ul. Porębską wyznaczono przejście dla 
pieszych. Inwestycja kosztowała prawie 
240 tys. zł.

Zakończona jest już także warta 
930 tys. zł budowa kanalizacji deszczo-

wej między ul. Kingi i ul. Na Piaski. 
– Są to tereny przeznaczone pod przyszłe 
budownictwo jednorodzinne, które wy-
magają uzbrojenia – mówi Sławomir 
Drożdżał z Wydziału Dróg i Mostów 
UM. – W tym roku wykonaliśmy odwod-
nienie, a w przyszłości, po zabudowaniu 
działek, powstanie nawierzchnia nowej 
drogi – dodaje. Nowy odcinek kanaliza-
cji deszczowej został podłączony do sie-
ci w rejonie ul. Zielonej.

W tegorocznym budżecie Rudy Ślą-
skiej na inwestycje przeznaczono ponad 

167 mln zł. To najwięcej w historii mia-
sta. Z tej kwoty prawie 90 mln zł koszto-
wać będą inwestycje drogowe. Najważ-
niejszym zadaniem jest kontynuacja bu-
dowy trasy N-S, która docelowo połączy 
autostradę A4 i Drogową Trasę Średni-
cową. Na początku maja rozpoczęła się 
warta ponad 48 mln zł budowa odcinka 
trasy od ul. Bukowej do ul. Kokota wraz 
z węzłem dwupoziomowym. Trwa także 
modernizacja ul. Górnośląskiej od 
ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha, która 
kosztować będzie ponad 7,5 mln zł. WG

Ruszają kolejne inwestycje drogowe
Prawie 90 mln zł wydadzą w tym roku na budowę nowych dróg władze Rudy Śląskiej. Właśnie przekazano wykonawcy plac budowy pod jedną z takich inwestycji. Chodzi o przebudowę odcinka ulicy Piłsudskiego od 
skrzyżowania przy numerze 97 do ulicy Porannej. Zmodernizowana ma też być sama ulica Poranna. Koszt zadania to prawie 2,2 mln zł. Wykonawca ma na jego realizację 6 miesięcy. – Inwestycje drogowe w Rudzie Śląskiej 
to nie tylko budowa kolejnych odcinków trasy N-S, ale również wiele mniejszych zadań, istotnych dla poszczególnych dzielnic miasta – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. 
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W ramach realizowanego przez 
miasto przedsięwzięcia w 51 budyn-
kach jednorodzinnych w Rudzie Ślą-
skiej zamontowanych zostanie 31 in-
stalacji fotowoltaicznych, 15 solar-
nych oraz 5 pomp ciepła. 

– W 2015 r. przeprowadziliśmy an-
kietę wśród właścicieli budynków jed-
norodzinnych. Dotyczyła ona zapo-
trzebowania na instalacje produkujące 
energię ze źródeł odnawialnych. Od-
powiedziało na nią 154 mieszkańców, 
którzy chcieliby przy współudziale 
miasta taką inwestycję wykonać. Tak-
że na podstawie ankiety dokonaliśmy 
wyboru tego, jakie konkretne instala-
cje będą realizowane w budynkach  
–  tłumaczy wiceprezydent Krzysztof 
Mejer.

Najważniejszą korzyścią dla miesz-
kańców, którzy zdecydują się na udział 
w realizowanym przez miasto projek-
cie, są relatywnie niskie koszty, jakie 
będą musieli z tego tytułu ponieść. Tak 
naprawdę mieszkaniec zapłaci jedynie 
15 proc. wartości całej instalacji oraz 
wartość wynoszącego 8 proc. podatku 
VAT za usługę montażu instalacji. 
– Pozostałe koszty pokryte zostaną 
z dofinansowania, które udało nam się 
pozyskać ze środków unijnych. Dodat-

Ponad milion złotych unijnego dofinansowania pozyskały właśnie władze Rudy Śląskiej na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Zostaną one zamontowane w 51 budynkach jednorodzinnych 
w mieście. – Wkrótce ogłosimy nabór, do którego będą się mogli zgłaszać zainteresowani mieszkańcy. Właściciele nieruchomości za taką inwestycję zapłacą jedynie 15 proc. wartości całej instalacji oraz war-
tość podatku VAT od montażu urządzeń – wyjaśnia prezydent Grażyna Dziedzic.

Milion zł dla mieszkańców na ekoinstalacje

Miasto pozyskało ponad 1 mln zł na dofinansowanie budowy 51 
instalacji OZE  w budynkach jednorodzinnych.

kowo mieszkańcy odciążeni zostaną 
od załatwiania spraw związanych  
z procedurami przygotowania projek-
tu takiej inwestycji, bo te bierze na 
siebie miasto – deklaruje wiceprezy-
dent Mejer.

Nim pierwsze ekologiczne inwesty-
cje zostaną zrealizowane w budynkach 
mieszkańców, miasto musi najpierw 
wyłonić operatora, który odpowie-
dzialny będzie za przygotowanie pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego 
z wyszczególnieniem danych inwesty-
cji. W tym czasie ogłoszony zostanie 
nabór, do którego będą mogli przystą-
pić zainteresowani mieszkańcy. Co 
ważne, prace w budynkach mieszkań-
ców realizować będzie firma wyłonio-
na w drodze przetargu przez miasto. 
– W pierwszej kolejności będziemy 
chcieli wykonać inwestycje w tych bu-
dynkach, które są technicznie najbar-
dziej przygotowane do montażu takich 
instalacji – tłumaczy wiceprezydent 
Krzysztof Mejer. – Ważne jest to, że 
osoby, które nie „załapią” się na dofi-
nansowanie teraz, automatycznie 
znajdą się na liście do otrzymania do-
tacji w II etapie. W momencie ogłosze-
nia kolejnego konkursu przez Urząd 
Marszałkowski w 2018 r. chcemy sta-

rać się o dalsze środki unijne na ten cel 
– dodaje.

To właśnie środki zewnętrzne, które 
pozyskało miasto, są tak istotne w re-
alizacji tego przedsięwzięcia. Pocho-
dzą one z RPO WSL 2014-2020 Pod-
działanie 4.1.1. Odnawialne źródła 
energii – ZIT. Konkurs na dofinanso-
wanie, w którym brało udział miasto, 
rozstrzygnął się z końcem ubiegłego 
roku. – Pierwotnie nasze zadanie, 
z uwagi na małą liczbę punktów, nie 
znalazło się na liście projektów wybra-
nych do dofinansowania. Na podstawie 
zapisów regulaminu konkursu jeszcze 
w grudniu ubiegłego roku złożyliśmy 
stosowny protest w tej sprawie. Został 
on rozpatrzony pozytywnie. Dzięki te-
mu ostatecznie dofinansowanie zostało 
nam przyznane – tłumaczy wiceprezy-
dent Michał Pierończyk.

Wykonanie takich instalacji wpisuje 
się w realizację zarówno miejskiego 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jak 
i Strategii Rozwoju Miasta Ruda Ślą-
ska na lata 2014 – 2030. Dokumenty te 
zakładają wykorzystywanie i promo-
cję odnawialnych źródeł energii w mie-
ście. Okazuje się, że realizacja 51 in-
stalacji w budynkach jednorodzinnych 
przyczyni się do poprawy tzw. zysku 
ekologicznego. Dzięki nim w mieście 
zredukowana zostanie emisja CO2 

w skali roku o 47,3 t oraz pyłu PM10 
o 40 kg na rok.

Przypomnijmy, że jeszcze w ubie-
głym roku miasto pozyskało ponad 
900 tys. zł unijnej dotacji na wykona-
nie instalacji OZE, a dokładnie insta-
lacji fotowoltaicznych dla trzech 
obiektów sportowych (basen kryty 
przy ul. Chryzantem w Rudzie, basen 
kryty przy ul. Pokoju w Nowym By-
tomiu i hala sportowa w Orzegowie) 
oraz budynków użyteczności publicz-
nej (budynki Urzędu Miasta przy  
pl. Jana Pawła II oraz przy ul. Niedur-
nego, siedziba Centrum Zarządzania 
Kryzysowego i Straży Miejskiej przy 
ul. Hallera). Instalacje przy obiektach 
sportowych zostały już zrealizowane, 

a produkowany przez nie prąd wyko-
rzystywany jest do zasilania budyn-
ków. Fotowoltaika dla budynków 
Urzędu Miasta i Straży Miejskiej po-
wstanie w tym roku. Aktualnie przygo-
towywany jest przetarg na realizację 
tego zadania.

Od początku perspektywy finansowej 
na lata 2014 – 2020 Ruda Śląska z fun-
duszy europejskich pozyskała już ponad 
180 mln zł na realizację 30 projektów. 
Aktualnie na ocenę czeka 10 wniosków 
na łączną kwotę ponad 130 mln zł. Naj-
ważniejszy dotyczy dalszej budowy tra-
sy N-S, gdzie miasto może otrzymać 
110 mln zł dofinansowania. TK

Miasto Ruda Śląska 
opracowuje projekt 
zagospodarowania 

przestrzeni  
pl. Niepodległości w Goduli.
Mieszkańcy zainteresowani 

szczegółami rozwiązań 
architektonicznych
 mogą wziąć udział  

w otwartych warsztatach 
konsultacyjnych.  
Odbędą się one 

8 czerwca o godz. 18.00  
w Szkole Podstawowej  

nr 40 przy ul. Joanny 13.
W spotkaniu wezmą udział 
projektanci opracowujący 

dokumentację dla tej 
inwestycji.

Przestrzenne rewolucje na Kaufhausie

Nowa droga dojazdowa, parkingi i chodniki oraz dużo zieleni – tak za pół roku będzie wyglądać niezagospodarowana część zabytkowej kolonii robotniczej Kaufhaus. Chodzi 
o rejon ul. Gwardii Ludowej 24-33. Miasto wyłoniło właśnie firmę, która za ponad 850 tys. zł zrealizuje tę inwestycję. Władze Rudy Śląskiej planują też w Nowym Bytomiu 
kolejne przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji, m.in. przebudowę przestrzeni przed Miejskim Centrum Kultury. Pomóc w tym mają środki unijne, o które będą zabiegać rudz-
cy samorządowcy. 

– Na inwestycję przy ul. Gwardii 
Ludowej jej mieszkańcy czekali od 
wielu lat. Obecnie ten teren jest kom-
pletnie niezagospodarowany, nie ma 
zarówno drogi jak i parkingów, a za-
miast chodników są wydeptane przez 
mieszkańców ścieżki. Teraz się to 
zmieni – deklaruje prezydent Grażyna 
Dziedzic. 

Kluczowa dla zagospodarowania 
wspomnianego terenu będzie budowa 
nowego ciągu pieszo-jezdnego. 
– Obecnie droga kończy się tuż za 
skrzyżowaniem z ul. Rudzką. Od tego 
miejsca na odcinku ok. 150 m wybudo-
wany zostanie nowy ciąg pieszo-jezd-
ny. Do budowy wykorzystany zostanie 
bruk klinkierowy w kolorze czerwo-
nym z szarymi wstawkami granitowy-

mi. Z podobnej nawierzchni wykonane 
zostaną również chodniki, które stano-
wić będą dojścia do konkretnych bu-
dynków – wylicza Piotr Janik, naczel-
nik Wydziału Inwestycji.

Obok dróg i chodników wybudowa-
ny zostanie również parking dla 22 
pojazdów. Wykonany zostanie on jako 
nawierzchnia ażurowa. Zlokalizowa-
ny zostanie w miejscu obecnego placu 
zabaw, ten zaś w całości przeniesiony 
zostanie w nowe miejsce. Ponadto 
w ramach inwestycji wykonane zosta-
ną elementy małej architektury, m.in. 
ławki i kosze na śmieci. Co ważne, 
miejsce to zostanie oświetlone. Zain-
stalowanych zostanie 20 słupów 
oświetleniowych z oprawami LED-
owymi. 

Ważnym aspektem inwestycji bę-
dzie również wzbogacenie terenu 
o zieleń, która stanowić będzie blisko 
40 proc. całej zagospodarowywanej 
przestrzeni. Nasadzonych zostanie ok. 
40 drzew, utworzone zostaną również 
zupełnie nowe trawniki. 

Miasto wyłoniło już w przetargu fir-
mę, która wykona inwestycję. Obecnie 
przygotowywana jest umowa. Po jej 
podpisaniu i przekazaniu placu budo-
wy wykonawca będzie miał pięć mie-
sięcy na realizację zadania. – Prace 
powinny rozpocząć się w czerwcu. 
Koszt inwestycji to ponad 850 tys. zł  
– wylicza Piotr Janik. 

Władze Rudy Śląskiej myślą o dal-
szej rewitalizacji zarówno osiedla 
Kaufhaus, jak i centrum Nowego By-

tomia. – Projekt obejmuje m.in. zago-
spodarowanie przestrzeni przed Miej-
skim Centrum Kultury. Chcemy na 
jego realizację pozyskać środki unij-
ne. Konkurs, do którego chcemy przy-
stąpić, powinien być ogłoszony na 
przełomie sierpnia i września tego ro-
ku – zapowiada wiceprezydent Mi-
chał Pierończyk.

Kolonia robotnicza Kaufhaus zlo-
kalizowana jest w obrębie ulic Gwar-
dii Ludowej, Rudzkiej, Dobrej Na-
dziei, Podgórze i Niedurnego. Wybu-
dowana została dla robotników huty 
żelaza „Friedenshütte” w latach 1854-
1924. Nazwa kolonii wzięła się od 
domu towarowego (Kaufhausu) wy-
budowanego w 1904 roku w central-
nej części osiedla. TK



O BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Co to jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym, powstał w latach dziewięćdzie-

siątych ubiegłego wieku w brazylijskim mieście Porto Alegre. Projekt okazał się wiel-
kim sukcesem i wkrótce zyskał ogromną popularność w Brazylii. Następnie idea bu-
dżetu partycypacyjnego upowszechniła się kolejno w Ameryce Południowej (ponad 
500 miast) i Europie (200 miast). Pierwszy budżet obywatelski w Polsce wprowadziły 
władze Sopotu w 2011 r. W Rudzie Śląskiej pierwszy raz budżet obywatelski realizo-
wany został w 2014 r. 

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której bezpośrednio 
decydują mieszkańcy. Zgłaszają oni propozycje inwestycji, które następnie są weryfi -
kowane. Pozytywnie zweryfi kowane poddawane są pod głosowanie mieszkańców. 
Ostatnim etapem jest realizacja zwycięskich projektów.

Podział środków
W 2018 r. na realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczo-

nych zostanie 2 815 000 zł, w tym: 

1 000 000 zł • na zadania ogólnomiejskie (zadania które mają służyć zaspokajaniu 
potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy),

1 815 000 zł•  na zadania o charakterze lokalnym – po 165 000 zł dla każdej dziel-
nicy (Bielszowice, Bykowina, Chebzie, Czarny Las, Godula, Halemba, Kochłowi-
ce, Nowy Bytom, Orzegów, Ruda, Wirek).

Harmonogram budżetu 
obywatelskiego

do 23 czerwca – składanie wniosków• 

do 31 lipca – weryfi kacja złożonych wniosków• 

1-4 sierpnia – zawiadamianie wnioskodawców • 
o wynikach weryfi kacji wniosków

do 4 sierpnia – publikacja wykazu zadań będących • 
przedmiotem głosowania

4-15 września – głosowanie mieszkańców• 

do 27 września – weryfi kacja oddanych głosów• 
i liczenie głosów ważnych

do 29 września – ogłoszenie wykazu zwycięskich • 
projektów

Punkt informacyjno-doradczy
W czasie składania wniosków funkcjonować będzie punkt 

informacyjno-doradczy, zlokalizowany w Biurze Obsługi 
Mieszkańców w Urzędzie Miasta, przy pl. Jana Pawła II 6. 

Informacje o głównych założeniach budżetu obywatelskiego 
oraz o terminach wynikających z harmonogramu udzielane są 
również telefonicznie, tel. 32 244-90-00 wew. 1370. 
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SKŁADANIE WNIOSKÓW

Projekt może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Rudy Śląskiej. 

Zgłoszenia zadania dokonuje się poprzez wypełnienie wniosku, sporządzo-
nego zgodnie z obowiązującym wzorem. 

Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę zadań, z zastrzeżeniem, że na jed-
nym formularzu wniosku można zgłosić tylko jedno zadanie.

Wraz z wnioskiem składana jest lista poparcia z podpisami co najmniej 
30 pełnoletnich mieszkańców Rudy Śląskiej.

Do wniosku można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego 
weryfi kacji, np. szkice sytuacyjne, plany, zdjęcia, wizualizacje itp.

Wnioski (wraz z załącznikami) można:
przesyłać do Urzędu Miasta listownie, na adres: Urząd Miasta Ruda • 
Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, 
złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda • 
Śląska. 

Składane przez mieszkańców wnioski powinny dotyczyć inwestycji bądź re-
montów, które mają być realizowane na terenach stanowiących zasoby 
miasta. Co ważne muszą spełniać warunek ogólnodostępności tzn. muszą 
być dostępne dla wszystkich mieszkańców, przy czym korzystanie z nich nie 
może być biletowane ani płatne. 

Jak sprawdzić, 
kto jest właścicielem terenu?

W przeglądarce internetowej wpisujemy adres geoportalu: 1. 
htt p://rudaslaska.geoportal2.pl
Po wyświetleniu się strony startowej geoportalu, wybieramy edycję 2. 
mapy w trybie publicznym. 
Aby uzyskać dostęp do danych adresowych geoportalu, należy w pane-3. 
lu „Warstwy”, znajdującym się po lewej stronie ekranu, zaznaczyć do 
wyświetlenia warstwy „Działki”, „Budynki” oraz „Adresy”. Treść mapy 
aktualizuje się automatycznie.

Informacja 
o własności gruntu

Następnie na wyświetlonej mapie odnajdujemy szukany teren. Chcąc 4. 
uzyskać informacje dotyczące działki, z listwy narzędziowej znajdują-
cej się w lewym, górnym rogu mapy, wybieramy ikonkę oznaczoną 
literką „i”, a następnie wskazujemy obszar zawarty w granicach dział-
ki.
Na ekranie monitora wyświetli się okno zawierające informacje 5. 
o szukanym terenie, takie jak: kto jest właścicielem działki, jej numer, 
powierzchnia i numer księgi wieczystej. W zależności od wielkości mo-
nitora, rozmiar okna można dostosować poprzez zmianę jego wielkości 
tak, aby informacje wyświetlały się w sposób czytelny.

Jak zgłosić projekt?
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GŁOSOWANIE
Wykaz miejsc do głosowania

l.p.
Nazwa 
punktu

Adres punktu
Godziny 

urzędowania

1. Urząd Miasta 
Ruda Śląska

Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 6

poniedziałek – środa: od 
8.00 do 16.00

czwartek:
8.00 do 18.00

piątek: od 8.00 do 14.00

2.
Miejska Biblioteka 
Publiczna
– dyrekcja

Wirek
ul. Dąbrowskiego 18

poniedziałek – piątek: od 
11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

3.
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

4.
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

5.
Miejska Biblioteka 
Publiczna
 – Filia nr 6  

Bielszowice
ul. Kokota 166 

poniedziałek – piątek: od 
11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

6.
Miejska Biblioteka 
Publiczna
– Filia nr 8  

Halemba
ul. Kaczmarka 38

poniedziałek – piątek: od 
11.00 do 17.00

7.
Miejska Biblioteka 
Publiczna
– Filia nr 13  

Godula
ul. Joanny 20/8

poniedziałek – piątek: od 
11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

8.
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

9.
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

10.
Miejska Biblioteka 
Publiczna 
– Filia nr 17

Wirek
ul. Osiedlowa 1

poniedziałek – piątek: od 
11.00 do 18.00

11.
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

12.
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

13.

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

14.

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

15. Zespół Szkół Nr 1 Chebzie
ul. Niedurnego 125

poniedziałek – piątek: od 
8.00 do 16.00

W przypadku gdy złożony wniosek zawiera braki formalne lub nie zawiera 
istotnych informacji potrzebnych do oceny możliwości realizacji zadania, 
osoba składająca wniosek jest o tym fakcie informowana, następnie ma 
5 dni na uzupełnienie wniosku o potrzebne dane.

W procesie weryfi kacji zostaną odrzucone wnioski, które:
zakładają realizację jedynie części zadania w tym sporządzenie wyłącz-• 
nie projektu lub planu realizacji zadania,
naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym • 
prawa własności,

Weryfi kacja wniosków
zakładają realizację zakresu rzeczowego zaliczonego do wydatków na • 
zakupy inwestycyjne lub wydatków bieżących na wyposażenie,
pozostają w sprzeczności z obowiązującymi miejskimi planami, strate-• 
giami i programami, w tym w szczególności z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsię-
wzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
wymagają nakładów fi nansowych przekraczających limity określone • 
dla danego rodzaju zadania,
po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosun-• 
ku do wartości zgłoszonego zadania.

Po zakończeniu weryfi kacji wszystkich zgłoszonych wniosków Prezydent Miasta pisemnie zawiadomi wnioskodawców (w tym samym czasie) 
o wynikach weryfi kacji drogą elektroniczą, a w przypadku braku takiej możliwości – drogą pocztową. 
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Po zakończeniu głosowania przeprowadzona 
zostanie weryfi kacja oddanych głosów. 
Za karty nieważne uznane zostaną karty: 

wypełnione nieczytelnie i niezawierające • 
wymaganych danych, zgody na 
przetwarzanie danych osobowych lub 
podpisu,

zawierające więcej skreśleń, niż wymagane • 
maksymalnie jedno skreślenie na projekt 
o charakterze ogólnomiejskim oraz jedno 
na zadanie o charakterze lokalnym,

zawierające nieprawdziwe dane,• 

wypełnione przez osoby • 
nieuprawnione do głosowania.

Wyniki głosowania opublikowane zostaną 
do 29 września 2017 r.

PROJEKTY DO REALIZACJI

Wybór projektów
Do realizacji zostaną wybrane zadania, które uzyskały największą liczbę 

głosów, jednak nie mniej niż 30. 
Jeżeli dwa lub więcej zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę 

głosów, o ich kolejności zdecyduje publiczne losowanie. 
Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będzie pozo-

stawać ze sobą w sprzeczności lub będą się wykluczać, zrealizowane zosta-
nie zadanie, które zdobyło największą liczbę głosów.

Niewykorzystane środki 
Niewykorzystane środki w ramach budżetu obywatelskiego Prezydent 

Miasta może przesunąć na inne zadania. W pierwszej kolejności środki te 
wykorzystane będą w ramach danej dzielnicy (według liczby uzyskanych gło-
sów – na zadania, 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.  

Karta do głosowania
Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania. Wypełnioną 

kartę wrzuca się do urny znajdującej się w punkcie do głosowania, po 
uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu 
podpisu potwierdzającego oddanie głosu na liście głosujących.

Swój głos można oddać za pośrednictwem platf ormy SEKAP (System 
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej). Rejestracja do ser-
wisu odbywa się poprzez stronę www.sekap.pl. Karta do głosowania do-
stępna będzie w katalogu usług „Sprawy obywatelskie”.

Zasady głosowania
Głosowanie rozpocznie się  nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych po • 
dniu opublikowania wykazu zadań poddanych pod głosowanie.

Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy Rudy Śląskiej.• 

Każdy pełnoletni mieszkaniec będzie mógł zagłosować tylko raz, wskazu-• 
jąc nie więcej, niż jedno zadanie o charakterze ogólnomiejskim oraz jed-
no zadanie o charakterze lokalnym, realizowane w dowolnej dzielnicy 
miasta.
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UWAGA! 
Wypełnienie kilku kart do głosowania przez tę samą 

osobę spowoduje, iż wszystkie złożone przez nią karty 
zostaną uznane za nieważne.

www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIA | 31.05.201719



20www.wiadomoscirudzkie.pl OGŁOSZENIE | 31.05.2017



21www.wiadomoscirudzkie.pl REKLAMA | 31.05.2017



22www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIA | 31.05.2017

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

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu
Pow.

 użytk.
Wyposażenie w instalacje

Stawka 
wywoł.

Wadium
Termin 

oględzin lok.

1. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Kałusa 17/7

42,55 m2 
(1p+k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 
piecowe, wc na klatce schodowej 4,19 zł/m2 700 zł 12.06.2017 r.

godz. 11.45

2. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Nowary 33/10

33,67 m2 
(1p+k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., inst. gazowa, 
ogrzewanie piecowe, wc na kl. schodowej 5,18 zł/m2 700 zł 12.06.2017 r.

godz. 12.30

3. Ruda Śląska-Wirek
ul. Nowary 33/16

34,00 m2

(1p+k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 3,91 zł/m2 700 zł 12.06.2017 r.
godz. 12.30

4. Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Janty 15/8

38,50 m2 
(1p+k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 
piecowe, wc na klatce schodowej 3,91 zł/m2 700 zł 12.06.2017 r.

godz. 14.00

5. Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Bytomska 33/9

40,03 m2 
(1p+k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 
piecowe, wc suche 3,98 zł/m2 700 zł 12.06.2017 r.

godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o., pokój nr 34 dokumentów 
warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 16 czerwca 2017 r., do godz. 13.00 oraz

do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/
Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 19 czerwca 2017 r. (data wpływu wadium na konto MPGM 
TBS Sp. z o.o.).

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie 
Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 34 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 242-01-75 wew. 743.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania 
przyczyny. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza 
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie 
Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej z przeznaczeniem 

na zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

 Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z 
przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania miasta przestrzennego Ruda Śląska jest niezabu-
dowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu Państwa, oznaczona nu-
merem geodezyjnym 467 o powierzchni 2162 m2, użytek „Bp”, k. m. 5 obręb 
Ruda, GL1S/00014838/2 (działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów). 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zbywana nieru-
chomość fi guruje jako teren zieleni izolacyjnej (symbol na planie ZI1) z podsta-
wowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń wysoką oraz teren produkcyjno-
usługowy (symbol na planie PU2) z podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym 
obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne. 

Zbywana nieruchomość o kształcie zbliżonym do trójkąta stanowi enklawę 
otoczoną gruntami osoby prawnej. Dojazd do działki z drogi publicznej ulicy 
Szyb Walenty odbywać się będzie na zasadach ogólnych poprzez gminne drogi 
wewnętrzne – ulice Szyb Mikołaj i Noworudzką, a następnie przez działkę nr 
746/473, której właściciel zobowiązał się do ustanowienia nieodpłatnej słu-
żebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każ-
doczesnego właściciela działki nr 467. 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 55.000,00 zł (net-
to). 

Cena nieruchomości ustalona w przetargu zostanie powiększona o należny 
podatek od towarów i usług.
 Przetarg odbędzie się w dniu 3.07.2017 r. o godz. 11.00 w sali 213   Urzędu 

Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają 

się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl 
(zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 26.06.2017 r. dokonają wpłaty 
wadium w kwocie 2.800,00 zł przelewem na konto: 71 1050 1214 1000 0010 
0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, 
z dopiskiem „wadium – ul.Noworudzka” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek tut. Urzędu) 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, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej 
niż jedna osoba fi zyczna lub prawna, w tytule wpłaty należy podać imiona, 
nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu oraz przed 
otwarciem przetargu przedłożą wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie
pozostawione poza obecnymi granicami kraju

zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z 
tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospoli-
tej Polskiej (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2042) zwalnia się z obowiązku wniesienia 
wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu 
w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, w sekretariacie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami (pokój nr 217 II piętro), 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła 
II 6, w terminie do dnia 26.06.2017 r. do godz. 16.00.

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w za-
klejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: 

„Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nie-
zabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa położonej 
w rejonie ulicy Noworudzkiej”. 

Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie 
zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do 
tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego. 

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,
– kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia 

wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego,
– pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego 

wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy, podpis.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Infor-

macji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (po-
kój 223), tel. 32 248-75-63. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych 

położonych w Rudzie Śląskiej-Bykowinie w rejonie ulic Wojciecha Korfantego i Gwareckiej z 
przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są dwie niezabudowane nieru-
chomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bykowinie w rejonie 
ulic Wojciecha Korfantego i Gwareckiej, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 742/71 o powierzchni 967 m2, użytek „RIVa”, KW nr GL1S/00017727/2, 
– 801/72 o powierzchni 1822 m2, użytek „Bz”, KW nr GL1S/00031154/8,
zapisane na karcie mapy 1, obręb Bykowina. Działy III i IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów. 
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki fi gurują jako ZP1 z– tereny zieleni urzą-

dzonej (parki, ogrody, zieleńce) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod parki, ogrody, zieleńce), działka nr 742/71 
fi guruje częściowo jako MM2 – tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym prze-
znaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną. Działka nr 742/71 w części (około 75 
%) położona jest w liniach rozgraniczających obszar ochrony sanitarnej od cmentarza.

Zbywane działki o nieregularnym kształcie położone są pomiędzy nieużytkowanymi nasypami kolejowymi, w bezpo-
średnim sąsiedztwie nieużytków i terenów niezagospodarowanych, boksów garażowych, w niedalekiej odległości tere-
nów mieszkaniowych, są porośnięte drzewami i niskopienną roślinnością. Nieruchomości nie posiadają bezpośredniego 
dostępu do dróg publicznych: - nabywca działki nr 742/71 będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt za-
pewnić dojazd do działki przez inne nieruchomości, po uprzednim uzyskaniu stosownego tytułu prawnego, – każdocze-
sny właściciel lub użytkownik wieczysty działki 801/72 posiada dojazd z drogi publicznej ul. Wojciecha Korfantego, gdyż 
zgodnie z zapisami Działu I-SP KW nr GL1S/00031154/8 służy mu prawo przechodu i przejazdu przez działki: 921/117 
oraz 811/83, 1927/83, 1925/72, 1926/83, 1924/72, 805/83 - pasem gruntu o szerokości 5,5 m. 

Ceny wywoławcze (nett o) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 742/71 - 31.000,00 zł (wadium – 1.600,00 zł), 
– dla działki nr 801/72 - 33.000,00 zł (wadium – 1.700,00 zł).
Do cen sprzedaży ustalonych na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązują-

cej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23%). 
Przetarg odbędzie się w dniu 3.07.2017 o godz. 10.00  w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczo-

ną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo 
mieszkaniowe) i w terminie do dnia 27.06.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach jw., przelewem na konto: 
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem 
„wadium – działka nr ……” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwar-
tek 8.00-18.00, piątek 8.00– 14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

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

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



Masz powyżej 50 lat i nie pracujesz?
Mieszkasz w woj. śląskim?

Szukasz satysfakcjonującej pracy?

Otwórz z nami własny biznes!
Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.  

realizuje projekt pt. „50 lat doświadczenia”

W ramach projektu otrzymasz wsparcie w postaci:
Dotacji na rozpoczęcie własnej działalności powyżej 20 tys. złotych!1) 
Comiesięcznego wsparcia finansowego w wysokości 1500 złotych przez 6-12 2) 
miesięcy na pokrycie opłat stałych związanych z prowadzeniem firmy!
Wysokiej jakości szkoleń i doradztwa z rozpoczynania i prowadzenia firmy!3) 

Nie czekaj – zgłoś się już teraz!
Szczegóły na stronie www.rarinwestor.pl

tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 22
e-mail: 50@rarinwestor.pl 

lub w biurze projektu:
Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.

ul. Wolności 6; 41-700 Ruda Śląska
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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 jed-
norodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Kingi, stanowiących działki oznaczone 
numerami geodezyjnymi:

– 4991/213 o powierzchni 862 m2, użytki: R-IVb, R-V,
– 4984/213 o powierzchni 871 m2, użytek R-IVb, 
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3, kW Gl1S/00007235/3 wraz ze sprzedażą udzia-

łu wynoszącego 1/6 część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 610 m2, ob-
ręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 4987/216 o powierzchni 216 m2, użytek R-IVb, kW nr Gl1S/00006378/0,
– 4988/213 o powierzchni 394 m2, użytki: R-IVb, R-V, kW nr Gl1S/00007235/3 - z przeznacze-

niem pod drogę dojazdową.
 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-

ska zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbola-
mi planu: nr 4991/213, 4984/213, 4988/213 – MN27, nr 4987/216 – MN2, MN27. 

 Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte 
drzewami i krzewami. dojazd 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 1/6 w działkach nr 4987/216 i 4988/213 wynoszą:

– dla działki nr 4991/213–132.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 118.000,00 zł,  
droga 14.000,00 zł,

– dla działki nr 4984/213–133.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 119.000,00 zł,  
droga 14.000,00 zł.

Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową 
i cena drogi, z zachowaniem 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 jed-

norodzinnego 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 26.07.2017 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 ogło-
szenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miej-
skim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 19.07.2017 r. dokonają wpłaty wadium w 
wysokościach dla działki nr : 4991/213 – 6.600,00 zł, 4984/213 – 6.700,00 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 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 uzasadnionej przyczyny.

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

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie  
zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy na ustanowienie odrębnej  

własności do wymienionych w wykazie mieszkań.

Ww. wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela dział Człon-
kowsko-lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209, 290.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

RUDzkA SPółDzIElNIA  
MIESzkANIOWA

w Rudzie Śląska ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-4-322

OBWIESZCZENIE
PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 49 kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst 
ustawy dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami),  

zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 13.04.2017 r. Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej – 
Zarządcy dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Radosława Mencfela, prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą P.U.H. dROG-MEN z siedzibą przy ulicy Szyb Walenty 32 w Rudzie Śląskiej, 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Dożynkowej i Dzierżonia wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną 
i oświetleniem w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym (numery działek przed 
podziałem): 1625/81, 532/25, 1629/25, 1633/71, 1627,65, 1652/67, 529/65, 1628/65, 1492/65, 1737/65, 
1740/71, 1334/65, 1336/167, 1337/167, 1207/167, 1226/167, 1191/167, 457/50, 1149/50, 1154/50, 
1799/166, 1483/166, 789/166, 788/166, 870/166, 1329/166, 1254/166, 445/165, 446/165, 227/69, 
1008/69, 1343/68, 749/68, 1832/163, 1948/163, 1588/163, 1883/161, 1884/161, 1293/63, 1834/163, 
846/66, 1623/43, 525/66, 523/65, 1290/33, 1486/67, 252/70, 847/70, 1518/65, 1292/63, 1981/67, 1382/64, 
1364/68, 1951/67, 1383/64, 1735/65, 1982/67, 1739/71, 1733/67, 1736/65, 72, 1738/71, 1697/25, 1377/67, 
1651/32, 1328/166 (działki w liniach rozgraniczających teren inwestycji oraz działki podlegające ogranicze-
niu w korzystaniu)”.

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.   

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu 

nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie ulic: Wireckiej, Wyzwolenia, Wiejskiej, Pawłowskiej, 
kingi, Tunkla, Wysokiej, kaszubskiej, Radoszowskiej, kalinowej, które zostaną oddane w dzierżawę i najem 
z przeznaczeniem pod: uprawy rolne, ogródki rekreacyjne, ogródki przydomowe, urządzenie reklamowe, 

działalność produkcyjno-składowo-magazynową, budynek łaźni.
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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 nieruchomości grun-
towej własności Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Kingi, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 4957/213 o po-
wierzchni 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 jednorodzin-
nej (symbol planu MN27).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią usta-
leń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczą-
cą 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 to-

warów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia 

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

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

Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2017 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 peł-
ną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 
12.07.2017 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 pieniężnych na rachunek Urzędu 
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek 
– środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem prze-
targu 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.

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu nr KGN.6871.1.000052.2016, KGN.6871.1.000050.2016 z dnia 4.05.2017 r. o pierw-
szym przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Kingi: 

– nr 4961/213 o powierzchni 840 m2,    – nr 4968/213 o powierzchni 846 m2, 
obręb Bielszowice, k.m. 3, kW Gl1S/00007235/3 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/8 część w niezabudowanej nieruchomo-

ści gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 757 m2, 
obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi:

–  4963/216 o powierzchni 367 m2, kW nr Gl1S/00006378/0,
– 4964/213 o powierzchni 390 m2, kW nr Gl1S/00007235/3 - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, które opublikowano na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.rudaslaska.bip.info.pl – w zakładce nieruchomości.
W treści ogłoszenia widnieje zapis:
„5 a) dokonanie w terminie do dnia 6.06.2017 r. wpłaty wadium w wysokościach:            
– dla działki nr 4962/213 – 6.400,00 zł,   – dla działki nr 4968/213 – 6.500,00 zł”
– a powinno być :
„5 a) dokonanie w terminie do dnia 6.06.2017 r. wpłaty wadium w wysokościach:            
– dla działki nr 4961/213 – 6.400,00 zł,   – dla działki nr 4968/213 – 6.500,00 zł.”



Wyrazy szczerego
i głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Tomasza TOMPA
wieloletniego pracownika 

Rudzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

Rodzinie oraz Bliskim 

składają 
Zarząd i Pracownicy 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remonty miesz-

kań, itp. Tel. 501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

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

 Docieplenia budynków, remonty elewa-
cji. 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, wykładzin, 
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/PRZEPRO-
WADZKI, 40 zł/h! Tel. 888-044-055!

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

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjo-
nalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, 
remonty. Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.

 Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, 
rynny, VAT. Tel. 512-549-097.

 POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 
516-516-611, 32 260-00-33. Pośrednik 
CDF S.C. fi rmy Matpol Finanse Sp. z o.o.

 Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykła-
dzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.

 REMONTY MIESZKAŃ na każdą kie-
szeń fachowo i sprawnie. Tel. 602-445-
909.

 Drobne remonty, gładzie, kafelki, malo-
wanie. Tel. 696-045-930.

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 sprze-
dam, www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 85 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Halemba, dwupokojowe, 46 m2, 115 
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.LOKA-
TOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, 
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. LOKATOR, 
tel. 793-017-323.

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

 KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIE-
NICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887-877-189.

 CIEKAWE, trzypokojowe, Bykowina, 
54,69 m2, TYLKO 125 000 zł, tel. 600-
090-252.

 Do wynajęcia mieszkanie w Bielszo-
wicach. Tel. 733-332-531.

 Sprzedam kawalerkę 38 m2, c.o., Go-
dula. Bez pośredników. Tel. 790-241-
963.

 Kupię mieszkanie z c.o. Tel. 608-144-
566.

 Sprzedam dom wolnostojący Halem-
ba (Kłodnica) 120 m2, działka 500 m2. 
290.000 zł do negocjacji. Tel. 880-981-
125.

 Sprzedam mieszkanie z garażem w 
Rudzie Śląskiej 7. Tel. 502-510-460.

 Do wynajęcia dwupokojowe miesz-
kanie w centrum Nowego Bytomia (par-
ter). Tel. 795-451-326.

 Sprzedam mieszkanie własnościowe 
39 m2, 3 piętro, bez pośredników. Ha-
lemba II. Tel. 506-471-798.

 MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA Miesz-
kania o pow. od 46 do 73 m2 w Rudzie 
Śląskiej przy ul. Czempiela. Wynajmo-
wane w systemie TBS. Zasiedlenie pla-
nowane na wrzesień 2017 r. Bliższe in-
formacje pod nr tel. 32 251-80-85, 
600-973-231, 666-027-718 lub od pon. 
do pt. 9.00-13.00 w biurze na terenie 
budowy.

 Wynajmę lokal do remontu po byłej 
kawiarence przy ul. Wolności 26. Tel. 32 
248-44-57.

 Sprzedam mieszkanie 45,8 m2 Godula 
96 tys. lub zamienię na małą kawalerkę 
tylko w Goduli. Tel. 513-671-619.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwię-

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

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojaz-
dów, skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. 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 obojęt-

ny. Tel. 507-572-625.

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

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

 
 Skup samochodów na części. Tel. 

665-953-566.
 

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie za-
świadczeń. Cena 0,60 za kg. Odstąpię 
zbiornicę z możliwością współpracy z re-
cyklingiem. DOBRA CENA AKUMULATO-
RÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 
502-097-300.

PRACA
 Zatrudnię fryzjerkę Halemba. Tel. 

608-793-121.

 Zatrudnimy sprzedawcę, tel.  502-
845-327.

 Zatrudnię barmankę w Rudzie Ślą-
skiej 1. Tel. 502-510-460.

 Restauracja i Pizzeria Kuźnia Smaku w 
Rudzie Śląskiej (Wirek, Kubiny 32) poszu-
kuje pracowników na stanowiska: pizzer 
(2 osoby), kelner/barmanka (2 osoby).
Proponujemy umowę o pracę na pełen 
etat. CV prosimy składać osobiście lub 
mailowo: poczta@kuznia-smaku.pl. Kon-
takt: tel. 32 340-02-53.

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

 Firma usługowa poszukuje pracowni-
ków na obiekt JMP Ruda Śląska ul. Szyb 
Walenty 10. Poszukiwane osoby do pra-
cy trzyzmianowej, praca także w week-
endy. Kontakt: 661-991-554.

 Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie 
z doświadczeniem do ciężkiej pracy fi -
zycznej. Ruda Śląska, tel. 691-911-683.

 Pracowników ogólnobudowlanych, 
tel. 663-404-545.

 Montera wod.-kan. Tel. 663-404-545.

 Zatrudnię kierowcę kat. C.  Wyma-
gania: kwalifi kacje zawodowe – kurs 
na przewóz rzeczy, karta kierowcy. Tel. 
602-750-313. 

 Zatrudnię pracownika do prac ogól-
nobudowlanych z prawem jazdy – tel. 
603-975-040.

 Zatrudnię pracownika tworzenie ku-
tych bram, balustrad. Zabrze-Pawłów. 
Tel. 514-932-896.

 Zatrudnię płytkarzy i gipsiarzy. Tel. 
509-418-939.

 Zatrudnię murarzy i pomocników. 
Kontakt: tel. 603-580-070.

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.

  
 Zlecę ocieplenie budynku. Tel. 504-

519-970.

 Sprzedaż młodych kurek kolorowych 
oraz dziesięciomiesięcznych (nioski). Tel. 
601-081-517.

 Kupię wszelkie starocie od igły po 
szafę. Tel. 603-280-375

PRACA DLA
OPIEKUNEK
OSÓB STARSZYCH

 W NIEMCZECH

32 395 88 83
www.ajpartners.pl

do 1500 € ,,na rękę”
+ PREMIE

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

tel. 660-476-276 Dojeżdżamy
na miejsce

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 

 

BUDUJ Z NAMI
MEGASET sp. z o.o. 
w Piekarach Śląskich, ul. Stalowa 3

oferuje pręty gładkie
i żebrowane oraz pełny asortyment 

wyrobów hutniczych.

Dostarczamy wyroby hutnicze w wybrane
miejsce Rudy Śląskiej i okolic.

ZADZWOŃ | ZAPYTAJ | ODPOWIEMY

TEL. 32 390 35 90 
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, soboty 7-13

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

Gotówkowe i konsolidacyjne• 
10 tys. rata 125 zł
dla emerytów bez • 
ograniczeń wiekowych

Brak zdolności kredytowej
Bez sprawdzania BRKN i KRD

Opóźnienia do 90 dni
Jesteś rok po komorniku 

u nas dostaniesz kredyt!!!

tel. 535-333-713 tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI
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skiego z wolnego, który trafi ł obok 
bramki. Następnie w 34. minucie spo-
tkania Piekarski wbił piłkę do bramki 
gospodarzy. Zawodnik gości kapital-
nym uderzeniem zza szesnastki trafi ł 
w róg bramki Grunwaldu, a Lamlih tyl-
ko odprowadził piłkę wzrokiem. Nie-
szczęśliwie dla Grunwaldu stało się 
także w 40. minucie spotkania. Kolej-
ny punkt dla gości zdobył bowiem 
Kiełbasa. Wcześniej Babisz stracił pił-
kę, a Kiełbasa uderzył mocno z 20 me-
trów i Lamlih puścił piłkę pod brzu-
chem. Szczęście Tempa nie trwało 
jednak zbyt długo, bo już w 41. minu-
cie przyszedł czas na Grunwald. Ko-
walski wypatrzył w polu karnym Dre-
szera, a ten zagrał do niepilnowanego 
Spalonego, który nie zastanawiał się 
długo i trafi ł do siatki przeciwników. 
Dokładnie minutę później mógł być 
remis – Dreszer otrzymał podanie na 
prawe skrzydło, wszedł w pole karne, 
ale strzelił centymetry obok dalszego 
słupka i pierwsza połowa zakończyła 
się wynikiem 1:2 dla gospodarzy. Po 
przerwie Spalony zagrał w pole karne 

do Kowalskiego, który jednak strzelił nad bramką, 
później Dreszer, który otrzymał podanie na lewym 
skrzydle, wszedł w pole karne i przegrał pojedynek 
z bramkarzem. W 60. minucie był już remis 2:2, ponie-
waż Kowalski zza szesnastki uderzył nie do obrony 
w róg bramki. Z kolei w 63. minucie Babisz faulował 
w polu karnym Kiełbasę. Babisz przeciwko swoim by-
łym kolegom zaliczył drugą „asystę”, ale w 64. minu-
cie Kiełbasa z karnego zdobył bramkę i goście prowa-
dzili już 3:2. Przez kolejne kilkanaście minut spotkania 
nastąpiły jeszcze nieudane próby zdobycia bramki. 
Tak było aż do 85. minuty, w której Dreszer wbił piłkę 
do bramki gości, która była dobitką rzutu karnego Spa-
lonego. Remis nie trwał długo, bo już w 89. minucie 
triumfował Spalony, dzięki któremu Grunwald wy-
szedł na prowadzenie 4:3, po sytuacji, kiedy to Kowal-
ski dograł w pole karne. Spalony obrócił się z piłką 
i lewą nogą pokonał Lawacza. Sędzia doliczył jeszcze 
trzy minuty do czasu gry. W 93. minucie za Zugę na 
boisko wszedł Wojtyczka, a w 94. minucie można było 
obserwować starcie Spalonego z bramkarzem Lawa-
czem. Nastąpiło drobne zamieszanie na boisku – obaj 
zostali ukarani żółtymi kartkami, jak również Piekar-
ski. Na tym zakończył się mecz. 
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ZAPASY

Puchary dla Pogoni
Puchar Polski Juniorów i Kadetów Po-

land Open odbył się w dniach 26-29.05 
w Kostrzyniu nad Odrą. Podczas zawo-
dów ekipa KS Pogoń Ruda Śląska spisała 
się bardzo dobrze, zdobywając dwa pu-
chary. W grupie juniorów Michał Kare-
ciński uplasował się na trzecim miejscu 
w kategorii 55 kg, natomiast w grupie ka-
detów trzecie miejsce w klasyfi kacji 
w kategorii 85 kg zdobył Kamil Zakrzew-
ski. W pucharze startowały także kadry 
narodowe Białorusi, Czech, Niemiec,  
Holandii i Polski. Zawodnicy Pogoni zdobyli dwa puchary. 

PIŁKA NOŻNA 

Dobra passa Grunwaldu trwa! 

Po serii zwycięstw Grunwald nie odpoczywa i nie 
daje szans przeciwnikom, plasując się już na drugim 
miejscu w tabeli grupy 1 klasy okręgowej. Podczas so-
botniego (27.05) meczu z Tempem Paniówki znowu 
pokazał, na co go stać. Mecz był tym bardziej ciekawy, 
że w szeregach Grunwaldu znaleźli się byli zawodnicy 
Tempa Paniówki, czyli Daniel Babisz i Radosław Ko-
wynia, którzy zasilili kadrę Grunwaldu przed rundą 
wiosenną 2017. Babisz reprezentował barwy tego klu-
bu 3,5 sezonu, natomiast Kowynia trzy sezony. 

– Na początku meczu towarzyszył mi może nie stres, 
ale delikatna presja, która wpłynęła na moją grę w tej 
części spotkania. W pierwszej połowie Tempo miało 
nad nami przewagę i tę połowę wygrało. Pokazaliśmy 
jednak swój charakter jako zespół i udało nam się zwy-
ciężyć – powiedział Radosław Kowynia po meczu 
z Tempem Paniowki. 

Spotkanie rozpoczęło się intensywnie. Już w piątej 
minucie nastąpił strzał Piekarskiego zza szesnastki, 
który wybił na róg Lamlih. Później groźny strzał Ko-
walskiego wybił bramkarz przyjezdnych, jednak 
w dziesiątej minucie nadeszła okazja Tempa Panió-
wek. Jednak  strzał zablokował Babisz, a dobitkę wy-
bił Lamlih. Nieudany okazał się także strzał Kowal-

W ostatnim czasie zwycięstwa trzymają się Grunwaldu. 

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu 

najmu lokali użytkowych i garażu
na terenie Miasta Ruda Śląska

Lp Adres lokalu Pow. 
lokalu (m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoł
(nett o/
zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 

lokalu

1

Ruda Śląska 1 – Ruda 
ul. Plac Chopina 3/02

lokal na parterze 
w budynku mieszkalnym,

115,22 elektryczna 
wod.-kan., 4,00 1.000,00 13.06.2017

godz. 9.30

2
Ruda Śląska 3 – Godula

ul. Stara 17/1
hale magazynowe

444,46 elektryczna 
wod.-kan., 5,00 2.000,00 13.06.2017

godz. 10.00

3

Ruda Śląska 3 – Godula
ul. Stara 17/2

hale magazynowe+
zaplecze administracyjno-

biurowe

1.271,26
+ pow.

wspólnego
użytku 67,32

elektryczna 
wod.-kan., 5,00 5.000,00 13.06.2017

godz. 10.30

4

Ruda Śląska 10 – Wirek
ul. 1 Maja 247/02

(parter – pom. 
gospodarcze)

budynek mieszkalny

8,50 elektryczna 6,00 500,00 13.06.2017
godz. 11.30

5

Ruda Śląska 10 – Wirek 
ul. 1 Maja 226/01 
lokal na parterze 

w budynku mieszkalnym
19,75 m2 elektryczna, 

wod.-kan.,
5,00 500,00 13.06.2017

godz. 12.00

6

Ruda Śl 11 – Bielszowice
ul. Kokota 210/02
lokal w budynku 

mieszkalnym

71,77 elektryczna 
wod.-kan, 5,00 1.000,00 13.06.2017

godz. 13.30

7

Ruda Śląska 9 -Nowy 
Bytom ul. Szafranka 10 

garaż nr 01 
garaż w budynku 

mieszkalnym

17,58 m2

wod.-kan. – 
nieczynna 

elektryczna – 
ryczałt 0,47 zł 
brutt o/ kWh / 

zużycie 

6,00 500,00 13.06.2017
godz. 14.30

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  21 czerwca 2017 r.  o godz. 11.00  w siedzibie Miejskiego Przedsię-

biorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ru-
dzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne 
lokale użytkowe przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 
0010 0109 0321 w terminie do dnia 16 czerwca 2017 r. (data wpływu na konto Organizatora prze-
targu) 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 24.05.2017 r. poz. 
nr …. (lp. lokalu użytkowego/garażu) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 
16 czerwca 2017 r. do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – 
pokój 33 (II 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 re-
montu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze sta-
nem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się 
u organizatora przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospo-
darczej 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.

Dodatkowych informacji udziela: Anna Starostka – tel. 32 242-01-33 w. 745. Dział Eksploatacji 
MPGM TBS Sp. z o.o.ww.mpgm.com.pl.

OGŁOSZENIE



Piłka ręczna
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Prawie czterystu karateków spotkało się na 
halembskich matach. 

karaTe 

Karate zawładnęło Rudą Śląską
Już po raz trzeci w Rudzie Śląskiej odbył się Puchar 

Śląska Dzieci i Młodzieży Karate Kyokushin, w których 
wzięło udział aż 360 zawodników z 25 klubów. Zawody, 
w których karatecy stoczyli kilkuminutowe walki oraz 
zaprezentowali różne techniki obrony i ataku przeciwni-
ka, odbyły się w halembskiej hali MOSiR-u. 

– Z roku na rok impreza cieszy się coraz większą popu-
larnością, co nas niezmiernie cieszy. Musimy pamiętać, że 
celem karate jest przede wszystkim rozwój duchowy, dla-
tego podczas treningów kładziemy szczególną uwagę na 
wykształcenie u zawodników cierpliwości, przewidywania 
ruchów i reakcji przeciwnika, pełnego zaangażowania, 
a także pozytywnego podejścia do wyzwań. Karate zapew-
nia nam nie tylko doskonały rozwój fizyczny, ale także 
świetnie wpływa na rozwój osobowości i charakteru, 
szczególnie młodych ludzi – podkreślił Roman Dymek, 
prezes rudzkiego Klubu Kyokushin Karate.

Zawodnicy rozpoczęli od konkurencji kata, czyli indy-
widualnej prezentacji przez zawodników form obrony 
i ataku. Do tury finałowej przeszło natomiast tylko ośmiu 
zawodników w każdej kategorii wiekowej. Rywalizacja 
odbywała się na trzech matach jednocześnie.

Rudzki klub karate działa w obecnej formie organiza-
cyjnej od 1992 roku. Natomiast w klubie funkcjonuje sie-
dem sekcji (dwie w Nowym Bytomiu i po jednej w Orze-
gowie, Wirku, Bykowinie, Halembie i Rudzie), w których 
ćwiczy ponad 150 osób. Zajęcia prowadzi sześciu instruk-
torów, którzy prowadzą zajęcia przy ulicy Ratowników 2 
w Nowym Bytomiu od poniedziałku do piątku od godziny 
18. 

Wyścigi modeli dostarczyły wielu wrażeń. 

Wyścigi pełne emocji
Emocji i szybkiej jazdy nie brakowało w miniony 

weekend (27-28.05) na wireckim torze przy ul. Kolber-
ga, gdzie kilkadziesiąt modeli elektrycznych i spalino-
wych wystartowało w Eliminacjach Mistrzostw Polski 
Modeli Zdalnie Sterowanych ON-ROAD. 

– Największą popularnością cieszą się zawsze finały 
klas spalinowych. W trakcie biegów zawodnicy muszą 
wjeżdżać do alei serwisowej na uzupełnienie paliwa, 
regulację silnika lub pomiar temperatury – jak w F1. 
Najszybszą klasą startującą w EMP jest klasa IC-8. Mo-
dele te osiągają prędkość ponad 100 km/h. Przyspiesze-
nie rzędu 2,5 s do 100 km/h – tłumaczył Adrian Długo-
kęcki z Modelarskiego Klubu Sportowego Gwarek. 

Eliminacje Mistrzostw Polski Modeli Zdalnie Stero-
wanych ON-ROAD trwały dwa dni. W sobotę rozgry-
wane zostały zawody eliminacyjne do rundy drugiej, 
a w niedzielę biegi finałowe. W ogólnej klasyfikacji mi-
strzostw za wywalczone miejsca przyznawane były 
punkty do klasyfikacji generalnej. Zawody rozegrano 
w dwóch klasach: elektrycznej /E-10 Formuła, E-10 TC 
Spec 17.5T, E-10 TC Spec 13.5T, E-10 Modified, E-10 
Kadet oraz E-10 GT/ i spalinowej /1. IC-10, IC-8, IC-8 
40+/. –.

– Modele kupowane są głównie w wersjach KIT, czy-
li do własnoręcznego złożenia, a złożenie takiego mode-
lu zajmuje kilka dni (to zależy od klasy modelu – przyp. 
red.). Najwięcej czasu zajmuje ustawienie modelu pod 
dany tor, na którym ma być używany. Zaczynając od 

MOdele zdalnie STerOwane

Piłka nOżna 

Silesian Football Night za nami
Dwanaście drużyn piłkarskich rywalizowało pod-

czas kolejnej edycji Silesian Football Night, która od-
była się w Nowym Bytomiu w ubiegłą sobotę (27.05). 
Pełne emocji mecze w grupie A zakończyły się awan-
sem drużyn NSZZ Powen oraz FC Bar Karolinka. 
Z kolei z grupy B do dalszej rundy awansowały zespo-
ły Lambda oraz Wojak Godula. Natomiast rozgrywki 
w grupie C zakończyły się szczęśliwie dla drużyny 
Slonskidizajn.pl oraz No Name. Zaś w grupie D swoją 
dominację zaznaczyły drużyny Katowice Nocą oraz 
AWIR. W ćwierćfinałach najlepiej poradzili sobie za-
wodnicy z NSZZ Powen, AWIR, Lambda oraz Kato-
wice Nocą. Półfinały rozpoczęły się mocnym uderze-
niem AWIR-u, który pokonał wysoko (7:0) zespół 
NSZZ Powen. Drugi półfinał (Lambda vs. Katowice 
Nocą) okazał się jednym z najbardziej zaciętych me-
czów w całym turnieju i po remisie (2:2) dopiero rzuty 
karne wyłoniły zwycięzcę. W finale turnieju spotkały 
się po raz kolejny drużyny AWIR oraz Katowice Nocą. 
AWIR miał szanse zrewanżować się za mecz w fazie 
grupowej (zwycięstwo Katowice Nocą 1:0). Po zacię-
tym pojedynku tym razem lepszy okazał się AWIR 
pokonując 1:0 rywali. Turniej zakończył się wręcze-
niem pucharów dla zwycięskich drużyn oraz statuetek 

Liga rudzkich Orlików co roku organizuje nocny 
turniej piłki nożnej. 

TeniS zieMny 

Bezkonkurencyjny w swojej kategorii
Jakub Jędryka z Tenisowego Klubu Sportowego Sla-

via Ruda Śląska okazał się bezkonkurencyjny, zwycię-
żając w kategorii do lat dziesięciu na kortach Tyskiego 
Klubu Tenisowego Tennis Team, gdzie odbył się kolej-
ny turniej z cyklu Tenis 10 – Puchar Śląska. W zawo-
dach uczestniczyło 35 zawodników z klubów teniso-
wych z całego Śląska. Przy wspaniałej pogodzie rywali-
zacja odbywała się wśród chłopców i dziewczynek 
w kategorii czerwonej do lat 8 i kategorii zielonej do lat 
10. Trenerem zawodnika jest Wojciech Żmuda. Na zdję-
ciu Kuba w środku. 

Młody tenisista 
rudzkiej Slavii 
coraz częściej 
odnosi sukcesy. 

ustawienia pochylenia kół oraz ich zbieżności, pochyle-
nia amortyzatorów, twardości sprężyn, gęstości oleju 
w amortyzatorach, gęstości oleju w dyferencjale, a koń-
cząc na prześwicie podwozia i wysokości opadania wa-
haczy przełożenia modelu – zależnie od toru musi być 
on bardziej lub mniej podsterowny czy nadsterowny  
– dodał Adrian Długokęcki.

Złoto dla Slavii
W minioną sobotę (27.05) w Żywcu odbyły się V 

Mistrzostwa Śląska do lat 15, w których startował 
zawodnik CKS-u Slavia Ruda Śląska – Tomasz Bąd-

POdnOSzenie ciężarów

kowski w kategorii 85 kg. Zawodnik zdobył złoto 
z wynikiem 50 (rwanie), 68 (podrzut) i 118 (dwu-
bój). 

Trzecie miejsce młodych szczypiornistów 
Najmłodsza grupa rozgrywkowa SPR-u Grunwald 

Ruda Śląska zakończyła zmagania w swojej kategorii. 
Grunwald był gospodarzem turnieju o miejsca 5-8 
w województwie śląskim. Wzięli w nim udział gospo-
darze, czyli SPR Grunwald, MKS Siemion ZS 4 Sie-
mianowice Śląskie oraz UKS MOSM Bytom. Na turniej 
nie dojechała drużyna MUKS Zagłębie II ZSO 14 So-
snowiec, która ostatecznie zajęła ósmą lokatę. 

Mecze w turnieju były bardzo zacięte. O zwycię-
stwach w poszczególnych meczach decydowały niuan-

se. Tym razem do gospodarzy szczęście się nie uśmiech-
nęło i dwukrotnie przegrali oni  swoje spotkania jednym 
trafieniem. W meczu o turniejowe zwycięstwo górą byli 
młodzi szczypiorniści z Siemianowic Śląskich, którzy 
w ostatecznej klasyfikacji zajęli piątą lokatę. 

Wyniki: SPR Grunwald Ruda Śląska – UKS 
MOSM Bytom 10:11 (6:4); MKS Siemion ZS 4 Sie-
mianowice Śląskie – UKS MOSM Bytom 9:13 (5:8); 
SPR Grunwald Ruda Śląska – MKS Siemion ZS 4 
Siemianowice Śląskie 10:11 (5:6).

dla najlepszych zawodników turnieju. Nie zabrakło 
także nagród dla najlepszego bramkarza, którym został 
Paweł Szczepaniuk oraz najlepszego zawodnika, któ-
rego tytuł uzyskał Tomasz Adamski. Z kolei królem 
strzelców został Paweł Wróblewski. 

Wyniki: I miejsce – AWIR; II miejsce – Katowice 
Nocą; III miejsce – Lambda.

Justyna Wyciślik triumfowała po raz kolejny.

łucznicTwO 

Sukcesy łuczników w Kielcach
Nasi juniorzy i kadeci startowali w niedzielę (28.05) na 

kolejnym Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym, który 
tym razem odbył się na torach kieleckiej „Stelli”. W katego-
rii kadetek na najwyższym stopniu podium ponownie stanę-
ła zawodniczka UKS Grot Ruda Śląska – Justyna Wyciślik. 
Tuż za podium na wysokim czwartym miejscu zakończyła 
zawody Joanna Żymiec, która poprawiła swój wynik w sto-
sunku do kwietniowego turnieju aż o 52 punkty. 

Szczegółowe wyniki – kadetki: Justyna Wyciślik  
– 1. miejsce, 613/720 punktów, Joanna Żymiec – 4. miejsce, 
580/720 punktów; kadeci: Konrad Derecki – 13. miejsce, 
527/720 punktów; juniorki: Patrycja Boniek – 4. miejsce, 
526/720 punktów; juniorzy: Szymon Porębski – 6. miejsce, 
562/720 punktów, Mateusz Porębski – 10. miejsce, 478/720 
punktów.

W przyszły weekend łucznicy zaplanowane mają dwa 
starty – dzieci i młodzicy powalczą o Puchar Baby Jagi 
w Bodzentynie (świętokrzyskie), a kadeci wystartują w ko-
lejnym Pucharze Polski w Żywcu.



Zapraszamy: pn.-pt. 10-18, sob. 9.00-13.00

Honoratka

Świętochłowice, ul.Katowicka 30a | tel. 32 245-14-00, kom. 609-194-722

www.meblekochlik.pl /SalonMeblowyHonoratka

OFERUJEMY
meble wypoczynkowe• 
meble sypialniane• 
meble kuchenne• 
meble dla dzieci• 
materace na wymiar• 
artykuły dekoracyjne• 
wyposażenie wnętrz• 
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SALON
MEBLOWY

POSIADAMY MEBLE WIELU PRODUCENTÓW

MIĘDZY INNYMI

ORAZ

Nasze meble znalazły miejsce 
w tysiącach polskich domów. 

Łącząc w sobie piękno 
i użyteczność są inspiracją 

do urządzania stylowych 
i przytulnych wnętrz. Meble dla 

każdego i na każdą kieszeń. 
Z nami urządzisz się na lata! 

Zapraszamy!

DO KAŻDEGO ZAKUPU MEBLI BON NA TAŃSZY POBYT W MILÓWCE

Nasze meble znalazły miejsce 
w tysiącach polskich domów. 

i użyteczność są inspiracją 

i przytulnych wnętrz. Meble dla 
każdego i na każdą kieszeń. 
Z nami urządzisz się na lata! 

DO KAŻDEGO ZAKUPU MEBLI BON NA TAŃSZY POBYT W MILÓWCE

2 piętra 

ponad 2000 m2

ekspozycji 

mebli
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