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Bawiliśmy się 
,,Po sąsiedzku,,

 
Więcej str. 7 tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

NOWE MIESZKANIA NA WYNAJEM 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Oferta obejmuje mieszkania o powierzchniach 
od 46 m2 do 73 m2 zlokalizowanych na terenie 
miasta Ruda Śląska przy ul. Czempiela 
w budynkach 5-cio kondygnacyjnych z windą. 

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt 
mailowy (biuro@tbsdombud.eu),

telefoniczny (tel.: 32 251-80-85, 728-314-987, 666-027-718, 600-973-231)

Nowy nóż 
w rękach

rudzkich lekarzy
Lekarze ze Szpitala Miejskiego 

w Rudzie Śląskiej otrzymali nowy 
sprzęt, który służy do chirurgii 
wewnątrzbrzusznej. Teraz nawet 
najbardziej skomplikowane ope-
racje będą prostsze, szybsze 
i efektywniejsze, a co ważne
– praktycznie bezkrwawe. Wszy-
stko dzięki nowoczesnemu 
nożowi harmonicznemu – Lotus 
Ultrasonic Scalpel.

Więcej str. 5
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Most na ul. Piastowskiej gotowy
Nowy most zastąpił przestarzały przepust na ul. Piastowskiej w Rudzie Śląskiej. W ubiegłym tygodniu został on w całości otwarty dla ruchu. Inwestycja 
kosztowała ponad 1,4 mln zł. W jej ramach przebudowany został również przylegający do mostu fragment ulicy, a część torowiska po zlikwidowanej linii 
tramwajowej nr 18 została rozebrana.

W ramach przebudowy m.in. powstał nowy most nad potokiem Julka.

– Wybudowany na początku XX wie-
ku przepust był w bardzo złym stanie 
technicznym, a na dodatek miał zbyt 
mały przekrój. To inwestycja bardzo 
ważna dla bezpieczeństwa kierowców 
oraz dla mieszkańców pobliskich pose-
sji, które bywały zalewane po intensyw-
nych opadach deszczu – mówi prezy-
dent Grażyna Dziedzic.

Nowy most nad potokiem Julka ma 
12 metrów długości i 16 metrów szero-
kości. – Został zbudowany z elementów 
prefabrykowanych i posadowiony na 
palach wierconych o średnicy 80 cm  
– informuje Jacek Otrębski z Wydziału 
Dróg i Mostów UM. – Nowy obiekt ma 
światło poziome dwukrotnie większe od 
istniejącego tam wcześniej przepustu  
– podkreśla. Inwestycja objęła również 
przebudowę przylegającej do mostu 
części ul. Piastowskiej o długości ok. 
100 metrów, w tym budowę ciągu pie-
szo-rowerowego.

W ubiegły poniedziałek odbył się od-
biór końcowy budowy mostu, po któ-
rym obiekt został w całości otwarty dla 
ruchu. Kierowcy korzystali z niego już 
od dwóch tygodni, ale ruch odbywał się 

Bez BIK, BIG, KRD, ERIF, ZBP
Na oświadczenie do 35 000  

TEGO SAMEGO DNIA
Chwilówki DO 10 000 w 20 minut.

BEZ PORĘCZYCIELI
Zadzwoń! 600-520-705 

i umów się na spotkanie z Naszym Doradcą!
BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA!

KREDYTY!!!  
Z KOMORNIKIEM do 50 000

wahadłowo jednym pasem. – Wiemy, że 
mieszkańcy niecierpliwili się z powodu 
przedłużającej się realizacji tego zada-
nia. Ta sytuacja była spowodowana 
przez projektanta, który nie wykonał 
swoich obowiązków w zakresie nadzoru 
autorskiego – mówi wiceprezydent 
Krzysztof Mejer. – Wypowiedzieliśmy 
mu umowę, znaleźliśmy nowego projek-
tanta i dokończyliśmy inwestycję – do-
daje.

 Na długości zmodernizowanego od-
cinka rozebrane zostało także torowisko 
tramwajowe, służące kiedyś linii nr 18, 
która została zlikwidowana w 2015 ro-
ku. – Tory tramwajowe na odcinku od 
wiaduktu kolejowego do granicy miasta 
zostaną rozebrane w ramach przebudo-
wy ul. Piastowskiej. Mamy już doku-
mentację projektową dla tej inwestycji, 
a przetarg na jej realizację zostanie 
ogłoszony do końca tego roku – zapo-
wiada Jacek Otrębski. Kompleksowa 
przebudowa ulicy Piastowskiej obejmie 
też m.in.: budowę kanalizacji deszczo-
wej ze zbiornikami retencyjnymi, prze-
budowę jezdni i chodników, budowę 
drogi rowerowej i nowego oświetlenia, 

przebudowę mostu nad rzeką Bytomką 
oraz przebudowę infrastruktury tech-
nicznej kolidującej z przebudową drogi, 
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REKLAMA

czyli kanalizacji sanitarnej, sieci ener-
getycznej, wodociągowej, gazowej i te-
letechnicznej. Rozpoczęcie robót bu-

dowlanych planowane jest na pierwszy 
kwartał 2018 r.

WG
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Matka czwórki dzieci została zatrzymana. 

REKLAMA

Zaczęło się od zwykłej sprzeczki. 
W nocy z 29 na 30 lipca rudzka policja 
interweniowała w jednym z mieszkań 
przy ul. Szczęść Boże, ponieważ męż-
czyzna nie wpuścił swojej partnerki do 
domu. Obydwoje byli pijani. Kiedy po 
interwencji policji okazało się, że 
w mieszkaniu nietrzeźwych opiekunów 
przebywa w odwiedzinach czteroletnia 
dziewczynka, umieszczono ją tymcza-
sowo w rodzinie zastępczej, ponieważ 
nie udało się skontaktować z matką. Na-
stępnego dnia matka upomniała się  
o swoją córkę i gdy dowiedziała się o 
sytuacji, do której doszło w mieszkaniu 
jej znajomych, postanowiła skontakto-

KRONIKA�POLICYJNA

Nietrzeźwi opiekunowie  
i dziecko w szpitalu

Siedmiomiesięczna�dziewczynka�z�Rudy�Śląskiej�z�licznymi�obrażeniami�trafiła�do�szpitala�w�Za-
brzu.�Dzień�wcześniej�matka�dziewczynki�zaprowadziła�swoje�drugie,�czteroletnie�dziecko�do�
znajomych,�u�których�zainterweniowała�policja.�Przyczyną�interwencji�była�sprzeczka�pary,�jed-
nak�na�miejscu�okazało�się,�że�rudzianie�znajdują�się�pod�wpływem�alkoholu.�Dlatego�czterolat-
kę�zabrano�do�tymczasowej�rodziny�zastępczej.�Kiedy�następnego�dnia�matka�szukała�swojego�
czteroletniego�dziecka,�pozostała�trójka�była�pod�okiem�cioci,�która�zauważyła�na�ciele�siedmio-
miesięcznego�dziecka�obrażenia.�Okazało�się�jednak,�że�powstały�one�w�trakcie�zabawy.�Naj-
młodsza�dziewczynka�opuściła�już�szpital�i�jej�zdrowiu�nie�zagraża�niebezpieczeństwo.�
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Pomoc potrzebna 
– Kochani, potrzebna Wasza pomoc w wysłaniu naszych rudzkich dzie-
ciaczków do szkoły –�tymi�słowami�Fundacja�Przyjaciół�Świętego�Mikołaja�
zachęca�do�kolejnej�organizowanej�przez�siebie�akcji.�Tym�razem�członko-
wie�organizacji�zbierają�przybory�szkolne.�

przed Aquadromem. Podczas imprez 
organizowanych przez miasto Ruda 
Śląska będzie też okazja do pomocy 
Kamilowi Pielokowi. Mały mieszka-
niec naszego miasta potrzebuje sprzętu 
rehabilitacyjnego. Kamil Pielok to pół-
toraroczny rudzianin, który urodził się 
z wrodzoną wadą mózgu, gładkomó-
zgowiem typu 1. Konsekwencją tej 
wady jest lekooporna padaczka zgię-
ciowa pod postacią zespołu Westa, po-
ważna wada wzroku oraz skrajnie ni-
skie napięcie mięśniowe. To wszystko 
sprawia, że Kamilek jest dzieckiem le-
żącym i opóźnionym w rozwoju psy-
choruchowym. Każda złotówka wrzu-
cona do puszki przybliży małego Ka-
mila do celu. – Rehabilitacja już przy-
nosi efekty, ale przed maluchem jeszcze 
sporo pracy. Dzięki pomocy Kamil być 
może kiedyś usiądzie, stanie o wła-
snych siłach i powie choćby jedno sło-
wo. Dla takich chwil warto pomagać 
dlatego wierzę, że i tym razem miesz-
kańcy miasta nie zawiodą i chętnie 
przyłączą się do akcji – podkreśla 
Aleksandra Poloczek.  

                     Arkadiusz Wieczorek

POMAGAMY
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Przybory można zostawić m.in. w siedzibie MOSiR-u.

– Zbieramy przybory do szkoły: ple-
caki, kredki, zeszyty, farbki, kleje, no-
życzki i wszystko co może być przydatne 
w szkole – mówi Aleksandra Poloczek, 
założycielka fundacji. – Z tych darów 
zrobimy wyprawki dla najbiedniejszych 
dzieci, żeby każdy maluch z radością 
szedł do szkoły, uczył się i dzięki temu 
kiedyś był fajnym dorosłym – dodaje.  

Jest wiele rodzin, które nie dają rady 
wyposażyć najmłodszych. By ich wes-
przeć, robiąc zakupy dla swojej pocie-
chy, możemy wrzucić do koszyka np. 
jeden zeszyt więcej i dzięki temu 
wspólnie przygotować do rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego dzieciaki, któ-
rych rodzice nie mogą sobie na to po-
zwolić. Fundacja zbiera przybory 
szkolne do końca wakacji. Przybory 
przekazać można w siedzibie Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Nowym Bytomiu lub poprzez naszą 
redakcję. Zbiórka szkolnych przybo-
rów odbędzie się także podczas festy-
nów „Po sąsiedzku”. Najbliższa oka-
zja, żeby to uczynić, będzie już w pią-
tek, 11 sierpnia, na plantach w Kochło-
wicach oraz 15 sierpnia na parkingu 

wać się z policją. – Kobieta  była pod 
wpływem alkoholu, ale pytała o miejsce 
pobytu swojej córki. Oświadczyła, że po-
zostałą trójką jej dzieci aktualnie zajmu-
je się ciotka – tłumaczy Roman Aleksan-
drowicz z Komendy Miejskiej Policji 
w Rudzie Śląskiej. – Policjanci postano-
wili więc sprawdzić, co tak naprawdę 
dzieje się z rodziną. Gdy przyjechali do 
mieszkania kobiety, dowiedzieli się, że 
chwilę wcześniej najmłodsze z dzieci, 
czyli siedmiomiesięczna dziewczynka, ze 
względu na widoczne obrażenia głowy 
oraz zaniedbanie, została zabrana do 
szpitala przez pogotowie ratunkowe, 
które wezwała ciotka – dodaje.  

Lekarz, który badał dziecko, postawił 
dwuznaczną diagnozę, co do powstania 
obrażeń na ciele dziecka. – Dziewczyn-
ka miała liczne obrażenia i siniaki na 
twarzy, co potwierdzili pracownicy po-
gotowia, które zostało wezwane na 
miejsce zdarzenia. Zauważyli również, 
że dziecko jest zaniedbane. Według leka-
rza obrażenia te mogły być spowodowa-
ne przez drugiego człowieka lub w wyni-
ku na przykład jakiegoś upadku – zazna-
cza Roman Aleksandrowicz z KMP Ru-
da Śląska. – Dlatego matka razem ze 
swoim konkubentem zostali zatrzymani 
i złożyli wyjaśnienia. Zeznanie świad-
ków pokrywało się z zeznaniami matki. 
Jednak dwudziestoośmioletniej kobiecie 
zostały przedstawione zarzuty, a śledczy 
wszczęli w tej sprawie postępowanie 
z artykułu 160 Kodeksu Karnego, mó-
wiącego o narażeniu na niebezpieczeń-
stwo utraty życia osoby, za którą jest się 
odpowiedzialnym – dodaje Aleksandro-
wicz. 

Prawdopodobnie obrażenia na ciele 
dziecka były wynikiem upadku w czasie 
zabawy i uderzenia się w stół, ale to wy-
jaśni prowadzone postępowanie. Jednak 
życiu siedmiomiesięcznej dziewczynki 
nic nie zagraża i została wypisana ze 
szpitala. Sąd zdecydował, że dziewczyn-
ka, tak samo jak pozostała trójka dzieci 
kobiety, pozostanie pod opieką babci. 
Prawdopodobnie jednak sprawa trafi do 
Sądu Rodzinnego.

Agnieszka Lewko 
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Na stare i zniszczone słupy energetyczne zwrócił uwagę jeden z naszych Czytelników, mieszkający przy ulicy Gierałtowskiego w dzielnicy 
Ruda. – Ze słupów wystają metalowe pręty, wypadają z nich także betonowe elementy. Są stare i w strasznie złym stanie. Zagrażają bez-
pieczeństwu przechodniów. Patrzeć tylko, kiedy się złamią i spadną komuś na głowę – zauważa pan Tomasz.

OGŁOSZENIA

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

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

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawia-
damia, że dzień ustawowo wolny od pracy – 11 listopada (Święto 
Niepodległości) – przypada w sobotę w związku z czym na pod-
stawie przepisów Kodeksu pracy ustanowił w Spółdzielni dzień 
14 sierpnia 2017 r. tj. poniedziałek dniem wolnym od pracy.

W tym dniu Dyrekcja i Administracje i ODK RSM będą nieczyn-
ne.

Dyżur techniczny będą pełniły właściwe służby techniczne jak 
w inne wolne dni w tygodniu.

Przypominamy telefony: całodobowy 993, 32 248-27-51 lub 
32 248-24-11.

Za powstałe niedogodności i utrudnienia
 serdecznie przepraszamy.

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.

Zniszczone słupy oświetleniowe znajdują się praktycznie na całej 
długości ulicy Gierałtowskiego, ale problem ten dotyczy także innych 
miejsc w mieście. Sprawa nie jest jednak do końca prosta, bo część 
słupów nie jest własnością miasta, dlatego w ich naprawę miasto nie 
może ingerować. Tak jest właśnie przy ul. Gierałtowskiego. – Przy 
ulicy Jana Gierałtowskiego znajdują się słupy oświetlenia drogowe-
go, które są własnością miasta Ruda Śląska oraz słupy elektroenerge-
tyczne będące własnością Tauronu, na których zamontowane są opra-
wy oświetleniowe – tłumaczy Katarzyna Kuberek, zastępca naczelni-
ka Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska. 
– Słupy należące do miasta są w dobrym stanie technicznym, niewy-
magającym remontu, za wyjątkiem czterech słupów zlokalizowanych 
przy budynkach od nr 20 do nr 26, które miasto wykupiło od fi rmy 
Tauron Dystrybucja S.A. Wykupione słupy zostaną wymienione do 
końca trzeciego kwartału tego roku – dodaje. 

Warto dodać, że w ubiegłym roku miasto zwróciło się do Tauronu 
z prośbą o naprawę  i usunięcie zagrożeń spowodowanych stanem 

Słupy do pilnej naprawy  | RUDA

Od kilku tygodni kierowcy przejeżdżający ulicą Kokota w Bielszowicach muszą liczyć się z utrudnieniami. W związku z budową trzeciego 
odcinka trasy N-S, który będzie stanowił połączenie ulicy Nowobukowej z ulicą Kokota, zmieniono tam organizację ruchu. Choć nie tworzą 
się korki – kierowcy muszą zachować ostrożność. Tym bardziej, że szykują się kolejne zmiany.

Przy ul. Kokota trzeba liczyć się z utrudnieniami.
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Są objazdy, a będzie „eneska” | BIELSZOWICE

Obecnie przy ul. Kokota (na wysokości 
ulic Partyzantów oraz Paderewskiego) 
zawężono pasy ruchu oraz wykonano 
objazd, a także zamknięto dla ruchu 
pieszego odcinek chodnika po le-
wej stronie, jadąc w kierunku ko-
palni Ruch Bielszowice. Zmiany 
te związane są z realizacją kolej-
nego etapu „eneski”. Jak długo one 
potrwają? Obecny objazd będzie 
obowiązywał jeszcze przez ok. mie-
siąc. – Z początkiem września na ulicy 
Kokota zostanie wprowadzony tzw. bajpas 
– objazd i obejście technologiczne umożliwiają-
ce budowę wiaduktu drogowego węzła trasy „N-S” 
–  zaznacza Barbara Mikołajek-Wałach, naczelniczka Wydziału 
Dróg i Mostów w rudzkim Urzędzie Miasta. – Do tego czasu chod-
nik po stronie wschodniej będzie wyłączony z ruchu, natomiast ruch 

Cztery słupy przy ul. Gierałtowskiego zostaną wymienione.
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technicznym słupów energetycznych stanowiących własność fi rmy. 
Na razie jednak sprawa ta nie ruszyła z miejsca.

 Agnieszka Lewko

Budowany właśnie odcinek trasy N-S będzie prowadził od 
ul. Bukowej do ul. Kokota, a w ramach inwestycji powstanie 
także węzeł dwupoziomowy. Ponadto wybudowane zostaną 
drogi dojazdowe do ogródków działkowych, chodniki, ścieżki 

rowerowe oraz przebudowany zostanie odcinek ul. Kokota oraz 
wlot i odcinek ul. Wideckiego. Podczas prac już kilka tygodni 

temu przeniesiono także schron pozorno-bojowy,
który kolidował z przebiegiem odcinka „eneski”.

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 3/46,

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 okres 21 dni, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła 
II 6 (II piętro, obok pokoju 222) wykazu nieruchomości 

gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy 

Biskupa Wilhelma Pluty, stanowiącej  działkę nr 805/146 
o powierzchni 1048 m², obręb Kochłowice, karta mapy 

5, KW nr GL1S/00042520/5, która zostanie oddana 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w 

użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem 
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Ceny wywoławcza (nett o) do przetargu 
nieruchomości wynosi 144.000,00 zł.

kołowy będzie odbywał się istniejącym ciągiem przy cyklicznych 
zwężeniach jezdni – dodaje.

Zgodnie z tym na początku września na ul. Kokota zostanie wpro-
wadzony docelowy objazd. – Będzie on trwał minimum do maja 
przyszłego roku, bo wtedy zacznie się budowa wiaduktu drogowego 
– mówi Maciej Szczyrbowski z fi rmy DROGPOL, która jest wyko-
nawcą prac. Joanna Oreł
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OGŁOSZENIASZPITAL�MIEJSKI

Nóż harmoniczny w rękach lekarzy
Nawet�najbardziej� skomplikowane�operacje�w�Szpitalu�Miejskim�w�Rudzie�
Śląskiej�będą� teraz�prostsze,� szybsze� i� efektywniejsze,�do� tego�praktycznie�
bezkrwawe.� Wszystko� dzięki� pozyskanemu� przez� rudzką� placówkę� nowo-
czesnemu�nożowi�harmonicznemu.�Lotus�Ultrasonic�Scalpel�to�nowoczesne�
urządzenie�służące�do�chirurgii�wewnątrzbrzusznej,�zarówno�tej�laparosko-
powej,�jak�i�otwartej,�które�właśnie�trafiło�do�rąk�specjalistów�z�Goduli.

– Technologicznie nóż harmoniczny wykorzystuje 
zjawisko ultradźwięków. Pozwala na bardzo precyzyj-
ne cięcia z jednoczesną koagulacją okolicznych zna-
czeń. Naczynia są zamykane szybko i bezpiecznie, 
krwawienie przy tym cięciu praktycznie nie występuje. 
Wykonuje się nim wszelkie precyzyjne operacje, takie 
jak usuwanie węzłów chłonnych, usuwanie drobnych 
narządów, tam gdzie ta precyzja i prawidłowa home-
ostaza są najbardziej potrzebne – tłumaczy dr n. med. 
Wojciech Cnota. – Technologia ultradźwiękowa ma tę 
przewagę nad do tej pory stosowanymi, że nie docho-
dzi do zwęglenia okolicznych tkanek, tak jak przy uży-
ciu tradycyjnej elektrokoagulacji. Metoda ta zapewnia 
nie tylko mniejszą traumatyzację tkanek, ale i większą 
elegancję operacji. Zabiegi są krótsze, mniej inwazyj-
ne. Przy użyciu noża harmonicznego ta „chirurgiczna 
precyzja” jest jeszcze bardziej widoczna – dodaje or-
dynator Oddziału Klinicznego Położnictwa i Gineko-
logii Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Krótszy czas operacji oznacza mniejsze obciążenie 
organizmu pacjentów, do tego dochodzi krótszy czas 
gojenia ran. Operowanie nożem harmonicznym jest 
prostsze, szybsze i efektywniejsze – podkreślają spe-
cjaliści. – Po tych zabiegach nie występuje martwica 
w tkankach, tym samym pacjentki szybciej wracają do 
formy, szybciej się regenerują i nie powstają blizny w ta-
kim zakresie jak przy użyciu innych technik operacyj-
nych. Nie stosujemy też materiałów szewnych, nie zo-
stawiamy przez to żadnych ciał obcych w organizmie 
pacjentek. Na początku nóż harmoniczny będzie wyko-
rzystywany do tych największych, najtrudniejszych 
operacji, po to, by skrócić ich czas i poprawić efektyw-
ność – podkreśla dr Cnota.

Nowoczesny sprzęt w rudzkim szpitalu wykorzy-
stywany będzie nie tylko przez ginekologów, to także 
nowe narzędzie chirurgów z Goduli. – Mamy bardzo 
dobrze wyposażone sale operacyjne, ale na mojej oso-
bistej liście życzeń nóż harmoniczny był w pierwszej 
trójce. Jest to dla nas duży krok do przodu, może nie aż 
„skok w nadprzestrzeń”, używając terminologii 
Gwiezdnych Wojen, ale poprzez zastosowanie tej no-

woczesnej technologii dogoniliśmy świat. Technolo-
gia ultradźwięków pozwoli nam na dalszy rozwój 
i wprowadzanie nowych zakresów zabiegów oraz 
zwiększenie ich jakości dla pacjenta, a to przecież 
najważniejsze. Na Śląsku tylko kilka ośrodków posia-
da taki sprzęt na stałe, a my zawsze „jesteśmy w szpi-
cy” – mówi ordynator Oddziału Ginekologiczno-Po-
łożniczego rudzkiej placówki.

W październiku do Rudy Śląskiej na tydzień przy-
jedzie dr Ben Peyton-Jones z Exeter z Wielkiej Bryta-
nii. To światowej sławy autorytet w wykorzystaniu 
techniki noża harmonicznego w ginekologii operacyj-
nej i chirurgii. Wspólnie z rudzkimi lekarzami wyko-
na on kilka pokazowych zabiegów, będzie to też oka-
zja do szkoleń dla części personelu medycznego 
z Goduli. – Korzystamy z uprzejmości firmy BOWA, 
która jest dystrybutorem tego urządzenia i zaprosili-
śmy do nas dr. Peytona-Jonesa. Mamy już za sobą 
pierwsze kontakty z nożem harmonicznym, ale na 
pewno dla wielu z nas będzie to okazja, by jeszcze 
bardziej poznać specyfikę tego urządzenia. To jest jak 
z kierowcą, który przesiada się do lepszego i szybsze-
go samochodu i od razu musi wykazać się większymi 
umiejętnościami. My nie musimy na nowo uczyć się 
operować, pewnie jednak niektóre przyzwyczajenia 
trzeba będzie teraz zmienić – kończy dr Wojciech 
Cnota. JO

Nóż chirurgiczny znacznie usprawni operacje.
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PREZydENT�MIASTA�RUdA�ŚLąSKA�
informuje� 

o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�(II�piętro,�naprzeciw�pokoju�215)�
wykazów�nieruchomości�gruntowych�znajdujących�się�w�Rudzie�Śląskiej�w�rejonie�ulicy�

Jana�III�Sobieskiego,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�na�cele�
rolnicze,�Wiktora�Bujoczka,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�
ogródek�rekreacyjny,�Orzegowskiej,�które�zostaną�oddanie�w�najem�z�przeznaczeniem�

pod�działalność�składowo-magazynową.�  
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25-lecie�„WiAdOmOści�RudzKich”

Spacerem po 
archiwum „WR”
dokładnie� 3� sierpnia� 1992� roku� ukazał� się� tzw.� zerowy� nu-
mer� „Wiadomości� Rudzkich”.� Przez� 25� lat� staramy� się�być� jak�
najbliżej� czytelników,� których� także� włączamy� do� wspólnego�
świętowania� jubileuszu�naszego� tygodnika.�Tak�było�w�minio-
nych�latach,�a�już�15�sierpnia�w�halembie�odbędzie�się�festyn�
z� okazji� ćwierćwiecza� naszej� gazety.� Serdecznie� zapraszamy! 
A�teraz�czas�na�sentymentalną�podróż�przez�kolejne,�jubileuszo-
we�wydania�„WR”.

Pierwsze urodziny „WR”, choć 
odbyły się bez fajerwerków, 
to za to blisko Czytelników. 
Zaprosiliśmy mieszkańców 

do udziału w ankiecie, która 
pomogła nam tworzyć 
jeszcze lepszą gazetę 

 i opublikowaliśmy zdjęcie 
naszego równolatka, małego 
marynarza. Dziś bohater ze 
zdjęcia ma 25 lat. Szukamy 

go, aby wspólnie świętować 
okrągłe urodziny! Jeżeli jesteś 
dzieckiem ze zdjęcia lub znasz 
je, zgłoś się do redakcji „WR”. 

(„WR”, 2.08.1993 r.).

 Po 10 latach istnienia „Wiadomości Rudzkich” 
mieliśmy na koncie 520 wydań i z pewnością o 
wiele więcej Czytelników. („WR”, 7.08.2002 r.).

20. urodziny „Wiadomości Rudzkich” świętowaliśmy nieco 
wcześniej, bo w maju 2012 roku podczas Dni Rudy Śląskiej. 
Na terenach targowych w Wirku spotkaliśmy się z naszymi 

Czytelnikami, którzy razem z nami konsumowali urodzinowy tort. 
W tym roku będzie podobnie! („WR”, 30.05.2012 r.). 

FeSTyN�„PO�SąSiedzKu”

Po sąsiedzku w Wirku 
za�nami�pierwszy�festyn�z�cyklu�„Po�sąsiedzku”!�Na�mieszkańców�Wirku�w�miniony�piątek�(4.08)�czeka-
ła�moc�atrakcji�dla�starszych�i�młodszych�oraz�występy�śląskich�artystów.�Na�scenie�można�było�zoba-
czyć:�Nas�Troje,�Bogusławę�Piechurę,�Janinę�liberę,�duo�Bayer’s�oraz�Jacka�Kieroka.�A�już�11�sierpnia�
spotykamy�się�na�kolejnym�festynie�oraz�Wyborach�miss�Wakacji!�do�zobaczenia�na�kochłowickich�
plantach.�Okazja�do�wspólnej�festynowej�zabawy�pojawi�się�również�na�terenach�przy�Aquadromie�w�
halembie�15�sierpnia,�gdzie�„Wiadomości�Rudzkie”�będą�świętowały�swoje�25.�urodziny.�Natomiast�
ostatnia� impreza�„Po�sąsiedzku”�zostanie� zorganizowana�1�września�na�boisku�przy�ul.� zielińskiego�
w�Orzegowie.� Tekst i foto: AL

Podczas festynu nie zabrakło wielu atrakcji dla mieszkańców. 

 Gościem festynu „Po sąsiedzku” 
była prezydent Grażyna Dziedzic. 

Na festynie można było spotkać młodszych  
i starszych mieszkańców dzielnicy. 

Stragany z zabawkami sprawiły frajdę dzieciakom.
W festynie wzięła udział prezydent  

miasta Grażyna Dziedzic.
Piątkowe popołudnie było wspaniałą okazją  

do spędzenia czasu w gronie rodziny i znajomych.
Wśród występujących muzyków

 pojawił się zespół Nas Troje. 

 Imprezę poprowadzili Izabela Nowrotek  
oraz Arkadiusz Wieczorek.

Jedną z artystek, które  
wystąpiły podczas pikniku  
była Bogusława Piechura.

Na zakończenie   
dla publiczności  

zaśpiewał Jacek Kierok. 

15-lecie naszej 
gazety było 
okazją do 

wspomnienia 
tego, jak przez 

kolejne lata 
funkcjonowa-

ła redakcja 
„Wiadomości 

Rudzkich” 
 i jakie imprezy 
udało się zorga-
nizować. Wśród 

tych pierw-
szych, która 

zresztą istnieje 
do dzisiaj, jest 

Plebiscyt 
„Wiadomości 

Rudzkich” 
na Sportow-
ca i Trenera 

Roku. („WR”, 
1.08.2007 r.). 
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Wykaz zadań spełniających wymogi określone w uchwale nr PR.0007.69.2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2018 rok oraz w zarządzeniu 
nr SP.0050.1.27.2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2018 rok z późn. zm.

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE
Nr 

wniosku Nazwa zadania Lokalizacja Opis Zweryfi ko-
wany koszt

3 Rolkowisko przy Parku Strzelnica

BIELSZOWICE
działki nr: 4174, 4177, 2775/488, 3974/491, 

2458/508, 3975/511, 2283/517 
Teren przy Parku Strzelnica w Bielszowicach

Wykonanie toru do jazdy na rolkach lub wrotkach osadzonego w przestrzeni zielonej. Tor powinien zostać wyposażony w pachołki 
do slalomu oraz wybrukowane miejsca z ławkami przeznaczone do zakładania rolek. Całość powinna zostać otoczona terenami 
zielonymi, tj. trawą, żywopłotem lub krzewami ozdobnymi i drzewami. Wokół toru powinny zostać rozmieszczone ławeczki do 

odpoczynku i kosze na śmieci. Przy ulicy, od której planowany jest wjazd na tor, powinien zostać zamieszczony znak informacyjny.

1 000 000 zł

ZADANIA LOKALNE
Nr 

wniosku Nazwa zadania Lokalizacja Opis Zweryfi ko-
wany koszt

1 Mini park linowy z tyrolką i trampolinami

WIREK
działka nr 2491/244 przy ul. Kolberga, za 

modelarskim torem wyścigowym „Formuła” 
i przy Rudzkim Miasteczku Ruchu Drogowego

Utworzenie miejsca rekreacji składającego się z: mini parku linowego, zjazdu linowego tyrolka, trampolin ziemnych, zestawu 
zabawowego ze zjeżdżalnią, ławek, koszy na śmieci, w bezpośrednim sąsiedztwie Rudzkiego Miasteczka Ruchu Drogowego. 165 000 zł

2

Modernizacja infrastruktury Szkoły 
Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy 

w Rudzie Śląskiej, polegająca na 
remoncie boiska i ogrodzenia szkolnego

BYKOWINA
działka nr 1786/36 ul. 11 Listopada 15

Wykonanie ogrodzenia, remont dwóch bram od strony ul. 11 Listopada, remont piłkochwytów, renowacja nawierzchni akrylowej 
boiska i poliuretanowej bieżni, modernizacja monitoringu zewnętrznego. 165 000 zł

4 Rekreacyjny skwer dla całej rodziny
BYKOWINA

działka nr 3.3724/124 
ul. Katowicka

Zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenia krzewów. Wykonanie alejek spacerowych (ciąg pieszy z ul. Katowickiej na teren 
ogródków działkowych) oraz placu zabaw ze strefami do gier. 1 strefa - podwójna huśtawka wahadłowa, bujak i drabinki. 2 strefa 
- wielkoformatowe gry na nawierzchni asfaltowej lub specjalnie dobranej kostki, tj. chińczyk, klasy, „ślimak”/”spirala”, „naśladuj 
mnie”. Zamontowanie niskiego ogrodzenia drewnianego wzdłuż ulicy i linii odgrodzenia terenu rekreacyjnego od sąsiadującej 

zagrody śmietnikowej. Wykonanie oświetlenia oraz  wyposażenie terenu w małą architekturę.

165 000 zł

6

Kort tenisowy - Bielszowice. Budowa 
boiska ze sztuczną nawierzchnią do 
tenisa ziemnego przy istniejącym 

kompleksie boisk w parku „Strzelnica” 
w Bielszowicach

BIELSZOWICE
działki nr: 4109/546, 2764/490 przy ul. Jasnej

Budowa kortu tenisowego (sztuczna trawa) wzdłuż istniejącego boiska do piłki nożnej wraz z piłkochwytami, oświetleniem 
ledowym i małą architekturą. 165 000 zł

7

Wykonanie mini boiska oraz zakup ławek 
i urządzeń zabawowych dla ogrodu 

przedszkolnego Miejskiego Przedszkola 
nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej 

przy ul. Sokolskiej 6

HALEMBA
działki nr: 3633/66, 3640/66, 3647/66, 3648/66, 

3650/66 Ogród przedszkolny MP nr 39 im. 
Bajkolandii w Rudzie Śląskiej przy ul. Sokolskiej 6

Wykonanie mini boiska do gry w piłkę nożną w „klatce” o wymiarach min. 7 x 13 m wraz z niezbędną nawierzchnią bezpieczną. 
Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych oraz nowych ławek max 10 szt. 165 000 zł

We wrześniu głosowanie nad budżetem 
obywatelskim na 2018 rok

32 projekty zakwalifi kowały się do głosowania w budżecie obywatelskim Rudy Śląskiej na 2018 rok. W tej liczbie zawiera się 
jedno zadanie ogólnomiejskie i 31 lokalnych. Głosowanie potrwa od 4 do 15 września br. Zdecydowana większość projektów 
zgłoszonych przez mieszkańców dotyczy utworzenia lub modernizacji miejsc sportowo-rekreacyjnych. Do podziału na po-
szczególne zadania przeznaczona została kwota ponad 2,8 mln zł. W sumie mieszkańcy zgłosili w tym roku 58 projektów.

– Dziękuję wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w inicjatywę budżetu obywatelskie-
go i zgłosili swoje pomysły – mówi prezy-
dent Grażyna Dziedzic. – Przed tymi, któ-
rych projekty zakwalifi kowały się do etapu 
głosowania, teraz kolejne zadanie – przeko-
nanie jak największej liczby rudzian, że to 
właśnie ich propozycje zasługują na głos 
i realizację – dodaje.

W sumie mieszkańcy zgłosili 58 zadań
– 4 ogólnomiejskie i 54 dzielnicowe. Do 
etapu głosowania zakwalifi kowano 1 pro-
jekt ogólnomiejski i 31 lokalnych. – Naj-
częstszą przyczyną, przez którą zmuszeni 
byliśmy odrzucić projekty, był koszt ich re-
alizacji, który po weryfi kacji przekraczał 
określone limity środków – mówi Grażyna 
Janduła-Jonda, sekretarz miasta. – Niektóre 
projekty zweryfi kowane zostały negatywnie, 
gdyż zlokalizowane miały być na terenach 
nie należących do gminnego zasobu nieru-
chomości, inne generowałyby zbyt duże 
koszty w przyszłości – dodaje.

Budżet obywatelski w Rudzie Śląskiej na 
2018 rok wyniesie 2 mln 815 tys. zł, z tego 
1 mln zł przeznaczony został na zadania 
ogólnomiejskie. Taka właśnie jest wartość 
jedynego projektu, który w tej kategorii po-
zytywnie przeszedł weryfi kację. Mowa tu 
o „rolkowisku” przy parku Strzelnica, czyli 
torze do jazdy na rolkach i wrotkach, wypo-
sażonym w pachołki do slalomu, z zielenią 

i ławkami w otoczeniu. Całość ma stworzyć 
miejsce sportowo-rekreacyjne, gdzie miesz-
kańcy będą mogli aktywnie spędzać czas.

Pomimo tego, że tylko jeden wniosek 
o charakterze ogólnomiejskim został zwery-
fi kowany pozytywnie, a jego wartość wyno-
si tyle, ile pula środków przeznaczonych na 
zadania ogólnomiejskie, musi on zostać 
poddany pod głosowanie, aby mógł osią-
gnąć określoną uchwałą minimalną liczbę 
głosów potrzebną do jego realizacji (30).

Na projekty lokalne, dotyczące poszcze-
gólnych dzielnic, przeznaczono 1 mln 815 
tys. zł, po 165 tys. zł na każdą dzielnicę. 
Wykaz zadań znajduje się w zamieszczonej 
niżej tabeli.

Wszyscy wnioskodawcy, których projek-
ty zweryfi kowane zostały negatywnie, 
otrzymali pisemne uzasadnienia powodów 
odrzucenia wniosków. Więcej informacji 
o projektach zgłoszonych do budżetu oby-
watelskiego na 2018 rok można znaleźć na 
stronach internetowych www.rudaslaska.pl 
oraz www.rudaslaska.bip.info.pl.

Głosowanie potrwa od 4 do 15 września 
br. – Będą mogli wziąć w nim udział wszyscy 
pełnoletni mieszkańcy miasta. Na karcie do 
głosowania będzie można wskazać zadanie 
ogólnomiejskie i jedno dzielnicowe – mówi 
Grażyna Janduła-Jonda. Głosowanie prze-
prowadzone będzie w wyznaczonych punk-
tach oraz w Internecie – za pośrednictwem 

platformy SEKAP. Ogłoszenie wykazu 
zwycięskich projektów nastąpi do 29 wrze-
śnia br.

Realizowane będą te zadania, które uzy-
skają najwyższą liczbę głosów (nie mniej 
niż 30) i będą mieściły się w przewidzianej 
puli środków. Jeżeli pozostaną niewykorzy-
stane środki, to będą mogły zostać przesu-
nięte na inne zadania. W pierwszej kolejno-
ści w ramach danej dzielnicy, według liczby 
uzyskanych głosów, a środki niewykorzy-
stane w dzielnicach po zsumowaniu będą 
przeznaczane na zadania z największą licz-
bą głosów w skali miasta. Już teraz wiado-
mo, że jako niewykorzystane zostaną rozdy-
sponowane środki przeznaczone dla Cheb-
zia, ponieważ żaden z dwóch projektów 
zgłoszonych w tej dzielnicy nie zakwalifi -
kował się do głosowania.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu 
miasta specjalnej puli do dyspozycji miesz-
kańców to piąta tego typu inicjatywa, reali-
zowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku 
były to 2 mln zł, w 2015 roku – 2,375 mln 
zł, w 2016 roku – 2,65 mln zł, a w 2017 roku 
– 2,815 mln zł. W pierwszym głosowaniu 
wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – po-
nad 6,4 tys.

W ramach tegorocznego budżetu obywa-
telskiego w Rudzie Śląskiej realizowanych 
jest 12 zadań – dwa ogólnomiejskie i dzie-
sięć dzielnicowych. Największą inwestycją 

jest budowa miasteczka ruchu drogowego 
przy ul. Kolberga, na którą przeznaczono 
750 tys. zł. Opracowana jest już dokumenta-
cja, trwa procedura przetargowa na wykona-
nie tej inwestycji. Drugie zadanie ogólno-
miejskie to modernizacja boisk sportowych 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 i Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących nr 3 – wy-
łoniono już wykonawcę. Zadania dzielnico-
we to: budowa wielofunkcyjnego boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 41 (przetarg 
rozstrzygnięty), wymiana nawierzchni oraz 
montaż urządzeń zabawowych w ogrodzie 
Miejskiego Przedszkola nr 25 (zrealizowa-
ne), budowa kreatywnych stref gier przy 

Szkole Podstawowej nr 6 (ponowny prze-
targ) i Szkole Podstawowej nr 1 (ponowny 
przetarg), budowa parkingu przy ul. Okopo-
wej (rozpoczęcie prac planowane w tym 
miesiącu), budowa siłowni zewnętrznej 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
6 (ponowny przetarg), plac zabaw w formie 
statku w strefi e aktywności przy ul. Górno-
śląskiej (zrealizowane), budowa boiska do 
siatkówki w strefi e aktywności przy ul. Ple-
biscytowej (trwa przetarg), budowa chodni-
ka łączącego ul. Dworaka z ul. 1 Maja (trwa 
opracowanie dokumentacji) oraz budowa 
ścieżki rowerowej przy ul. Joanny (realiza-
cja w tym miesiącu). WG

Plac zabaw typu statek w strefi e aktywności w Bykowinie 
to jedna z inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok.
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8
Zagospodarowanie terenu przy 

zabytkowym piecu chlebowym, tzw. 
piekaroku

RUDA
działki nr: 1772/108, 1774/108, 1771/108, 

1775/108 przy ul. Bujoczka

Zagospodarowanie terenu przy piekaroku poprzez wykonanie małej architektury: ławek, urządzeń zabawowych drewnianych, 
miejsc do grilla, mini sceny, zadaszenia w funkcji wiaty, niwelacji terenu z wykonaniem trawników. 165 000 zł

9 Plac zabaw w ogrodzie Miejskiego 
Przedszkola nr 35

HALEMBA
działki nr 268/15, 1283/15  

Miejskie Przedszkole nr 35 ul. Zamenhofa 3  
41-706 Ruda Śląska

Wykonanie placu zabaw składającego się z urządzeń zamontowanych w dwóch strefach ogrodu: dla malucha oraz w strefie dla 
dzieci niepełnosprawnych i starszych. Proponowane urządzenia: huśtawki metalowe, zestaw systemowy zadaszona wieżyczka, 

zjeżdżalnia, pomost linowy i sklepik, wóz strażacki, huśtawka z gondolą dostosowana dla osób poruszających się na wózku 
inwalidzkim, karuzela, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne.

165 000 zł

10 Siłownia plenerowa
BIELSZOWICE

działka nr 2549/357 Stowarzyszenie Ogrodowe PZD 
ROD „Jedność” w Rudzie Śląskiej ul. Bielszowicka 2

Stworzenie siłowni plenerowej - miejsca odpoczynku dla aktywnych mieszkańców Rudy Śląskiej. 120 000 zł

11

Modernizacja istniejącej infrastruktury 
- budowa boiska wielofunkcyjnego do 

siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej 
o nawierzchni polipropylenowej

BIELSZOWICE
działka nr 3538/315 Zespół Szkół nr 4 Specjalnych 

w Rudzie Śląskiej ul. Bielszowicka 108

Modernizacja części istniejącego boiska betonowego poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska do uprawiania gier zespołowych: 
siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej. Boisko o nawierzchni polipropylenowej ma mieć wymiary 32 x 19. 165 000 zł

13 Budowa boiska wielofunkcyjnego  
w Rudzie Śląskiej  przy ul. Lwa Tołstoja 13

CZARNY LAS
działka nr 2522/44 ul. Lwa Tołstoja 13  

Ruda Śląska - Czarny Las
Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, postawienie ławek betonowych oraz koszy na śmieci. 165 000 zł

14
Budowa placu zabaw na terenie 

Miejskiego Przedszkola nr 45 przy ulicy 
Bolesława Chrobrego 6 w Bykowinie

BYKOWINA
działka nr 1175/1 Ogród przedszkolny Miejskiego 

Przedszkola nr 45 w Rudzie Śląskiej przy  
ul. Chrobrego 6 Bykowina

Budowa nowej nawierzchni syntetycznej dla części terenu, wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz ze schodami, zakup 
nowych urządzeń zabawowych, zakup nowych ławek, zakup koszy na śmieci, zakup urządzeń monitorujących plac zabaw wraz 

z rejestratorem.
165 000 zł

15
„Kreatywna Strefa Gier” przy Szkole 

Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli 
w Rudzie Śląskiej

GODULA
działka nr 1051/45 Szkoła Podstawowa nr 40  

ul. Joanny 13 Godula

Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej, na którą zostanie naniesiona masa chemoutwardzalna, kolorowa, odporna na 
warunki atmosferyczne. Utworzenie wzorów gier edukacyjnych na powietrzu typu spirala z literkami, chińczyk, gąsienica z cyframi 

itp.
165 000 zł

17

Modernizacja istniejącej infrastruktury 
sportowej - budowa boiska 

wielofunkcyjnego do siatkówki 
i koszykówki na terenie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie 
Śląskiej

CZARNY LAS
działka nr 879/527 Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej 
ul. Gliniana 2 Czarny Las

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki poprzez wymianę nawierzchni asfaltowej. Montaż stojaków wraz 
z tablicami do koszykówki oraz stojaków wraz z siatką do siatkówki. Budowa chodnika z kostki brukowej. 165 000 zł

18
Modernizacja wielofunkcyjnego boiska 

szkolnego przy Zespole Szkół nr 2 
Specjalnych w Rudzie Śląskiej

RUDA
działka nr 1312/85 Zespół Szkół nr 2 Specjalnych 

w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 35a Ruda 
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku, wymalowanie linii do gier zespołowych. 165 000 zł

19 Budowa placu zabaw przy ulicy 
Noblistów Śląskich

BIELSZOWICE
działka nr 1278/93 przy ul. Noblistów Śląskich Adaptacja działki na cele rekreacyjne, budowa placu zabaw, wykonanie ścieżek. 165 000 zł

20

Halemba - Dzielnica Sportu i Rekreacji 
- poprzez wykonanie siłowni 

napowietrznej, systemu urządzeń „street 
workout” i kilku ławek

HALEMBA
działka nr 1354/15 pomiędzy ulicami Racławicką 

a Kosynierów
Montaż urządzeń do siłowni i street workout, postawienie ławek. 165 000 zł

22

Modernizacja istniejącej infrastruktury 
- budowa boiska wielofunkcyjnego do 
siatkówki przy G8 w Rudzie Śląskiej – 

Halembie

HALEMBA
działka nr 3632/66 Gimnazjum nr 8 ul. Ks. Pawła 

Lexa 14

Budowa boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do gry w siatkonogę, badminton, tenis ziemny, montaż ławek, stojaków na 
rower, koszy na śmieci. 165 000 zł

23

Rozbudowa infrastruktury sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rudzie 

Śląskiej. Budowa bieżni dwutorowej 
zakończonej skocznią do skoku w dal

ORZEGÓW
teren Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Bytomska 8 

Orzegów

Budowa bieżni dwutorowej zakończonej skocznią do skoku w dal, zamontowanie kamery szybkoobrotowej,  
oświetlenia na elewacji budynku oraz ławek. 165 000 zł

26
Rozbudowa placu zabaw na plantach 

w Rudzie Śl. - Kochłowicach o urządzenia 
dla dzieci  wieku 6 - 12 lat

KOCHŁOWICE
działki nr: 3638/126, 3637/126, 3636/126, 

3635/126 Planty w Kochłowicach

Rozbudowa istniejącego placu zabaw o elementy konstrukcyjne przeznaczone dla dzieci w przedziale wiekowym 6-12 lat - zjazd na 
linie, ścianka wspinaczkowa, konstrukcje do wspinania się, ćwiczenia równowagi i inne dostosowane dla starszych dzieci. 100 000 zł

27
Modernizacja placu zabaw na terenie 

Miejskiego Przedszkola nr 42 w Rudzie 
Śląskiej Kochłowicach przy ul. Brzozowej 2

KOCHŁOWICE
działki nr: 1598/3, 1602/3 Miejskie Przedszkole  

nr 42 ul. Brzozowa 2 Kochłowice

Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw położonego wokół budynku. Zakup i położenie nawierzchni bezpiecznej, huśtawek, 
domku, dwóch zestawów zabawowych, wyrównanie terenu humusem, postawienie ławek, koszy na śmieci, tablicy 

regulaminowej.
165 000 zł

33
Modernizacja oraz rozbudowa Toru 

Modelarskiego przy ul. Oskara Kolberga 
w Rudzie Śląskiej

WIREK
działka nr 3839/249 Tor Modelarski ul. Oskara 

Kolberga

Rozbudowa toru poprzez nową nawierzchnię oraz wymianę nawierzchni w „alei serwisowej” do linii podestu. Malowanie linii na 
całej powierzchni toru. 165 000 zł

35 Sport i rekreacja w Parku Dworskim 
w Nowym Bytomiu

NOWY BYTOM
działki nr: 2711/215, 2704/215, 3075/215 Park 

Dworski w Nowym Bytomiu  
przy ul. Parkowej i Pokoju

Uatrakcyjnienie Parku Dworskiego poprzez wykonanie strefy wypoczynku składającej się z leżaków miejskich, stołów piknikowych, 
stojaków na rowery, wykonanie strefy sportu składającej się z siłowni na wolnym powietrzu, wymiana ławek, zamontowanie ławki 

zakochanych i ławki z logo Ruda Śląska, zamontowanie koszy na śmieci i donic miejskich z kwiatami.
165 000 zł

36 Bykowina dla czterech łap BYKOWINA
działka nr 1572 przy ul. Pordzika

Wybieg dla psów składający się z dwunastu różnych urządzeń w całości ogrodzony panelami w kolorze zielonym na podmurówce 
wys. 1,50 m. Nawierzchnia trawiasta po wyrównaniu terenu i nawiezieniu czarnoziemu. 100 000 zł

38

Budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego o nawierzchni 

poliuretanowej przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. 

Kopernika w Rudzie Śląskiej Wirku

WIREK
działki nr 3177/193, 2314/193

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem urządzeń, śmietników oraz stojaków 
rowerowych. 165 000 zł

39 Budowa placu zabaw w rejonie ul. 
Piłsudskiego w Kochłowicach

KOCHŁOWICE
działka nr 4170/235 lub teren sąsiedni

Wykonanie placu zabaw z huśtawką podwójną, huśtawką bocianie gniazdo, karuzelą tarczową, orbitą, bujakiem słonik itp., 
ławkami i koszami. 165 000 zł

43
Kreatywna strefa dla ciała i umysłu na 

terenie przy Zespole Szkół nr 5 w Rudzie 
Śląskiej

WIREK
działka nr 1902/207 Zespół Szkół nr 5 

przy ul. Jankowskiego 2 Wirek

Przyrządy siłowni napowietrznej dostosowane również dla osób niepełnosprawnych, elementy street workout, piłkarzyki 
zewnętrzne, podwójny stół do szachów/warcabów, stół do ping ponga, ławki, kosze, stanowiskowy stojak na rowery, tablice 

informacyjne.
165 000 zł

45

Budowa chodnika dojściowego od 
Placu Chopina 3 do placu zabaw za 

posesją na ul. Wolności 13 (likwidacja 
barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych i rodziców dzieci 
w wózkach spacerowych)

RUDA
działki nr 428/20, 1337/23, 430/20, 431/20, 429/20 

Plac Chopina 3 - przejście za budynkiem pod górę 
w kierunku ul. Janasa/Wolności 13 od tyłu, do placu 

zabaw 

Budowa chodnika z kostki brukowej, ustawienie 2 latarni parkowych w ciągu komunikacyjnym, zakup  
i montaż ławek parkowych, kosz na śmieci, stojak rowerowy, wykonanie poręczy-barierki ze względu  

na dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz starszych, rekultywacja trawnika wzdłuż chodnika.
165 000 zł

47
Budowa terenowych tras rowerowych 

typu singletrack/bikepark w okolicy 
Parku Strzelnica

BIELSZOWICE
działka nr 4109/546 Park Strzelnica

Wybudowanie małego kompleksu zrównoważonych terenowych tras rowerowych w rejonie dawnego wyciągu narciarskiego, 
łatwa trasa typu singletrack/flow przeznaczona dla początkujących i dzieci, średnia trasa typu singletrack/flow, trudna trasa 

MTB/XC, trasa typu bikepark zawierająca duże przeszkody do skakania, trasy podjazdowe, ławki, stojaki na rowery, śmietniki, 
oznaczenie tras, regulamin.

165 000 zł

50 Parking ogólnodostępny na rogu 
Kochłowicka - Kaczmarka

HALEMBA
działka nr 1609/96 Zespół Szkolno - Przedszkolny  

nr 2 ul. Kaczmarka 9 

Budowa zjazdu z ul. Kaczmarka i budowa parkingu na rogu ul. Kaczmarka i Kochłowickiej oraz likwidacja i przebudowa częściowa 
ogrodzenia. 165 000 zł

52 Siłownia pod chmurką w Rudzie RUDA
działka nr 1336/43 ul. Gierałtowskiego 30

Wykonanie siłowni plenerowej składającej się  
z urządzeń: wyciągu górnego, orbitreka, nart, surfera, twistera, biegacza, pedałków 2 pary, ławki, tablicy z regulaminem. 120 000 zł

53

Dla każdego coś miłego do spędzania 
czasu wolnego - siłownia zewnętrzna, 
stoły, ławki, huśtawki, karuzele itp. na 

osiedlu Bykowina

BYKOWINA
działki nr 1149/142, 148, 1290/142, 1289/142, 
1288/142, 1864, 1360/142, 648/75, 1567/75, 

1234/143, 1240/105, 1485/77, 1622/142

Postawienie w tzw. strefie aktywności siłowni zewnętrznej, stołu do ping ponga, stołów z siedziskami w pobliżu grilla, ławek 
leżakowych, stojaków rowerowych, huśtawki i karuzeli, koszy na psie odchody, tablicy ogłoszeniowej oraz na terenie zielonym 

w pobliżu kościoła huśtawki i karuzeli.
165 000 zł



www.wiadomoscirudzkie.pl� OGŁOSZENIE�|�9.08.201710



11www.wiadomoscirudzkie.pl� OGŁOSZENIE�|�9.08.2017



12www.wiadomoscirudzkie. pl ROZRYWKA | 9.08.2017

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!
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Dawid Mackowski
syn Marty i Jacka 

22.07. (3140 g, 49 cm)

Szymon 
i Wojtek 
Mirek
synowie 
Marceliny 
i Krzysztofa
ur. 24.07. 
(2750 g,
2950 g 
i 53, 
52 cm)

Martyna Wacławczyk
córka Katarzyny i Adama

ur. 20.07. (3300 g i 54 cm)

Borys Wieczorek
syn Sabiny i Marcina

ur. 21.07. (3200 g i 52 cm)

Milena Chromik
córka Renaty i Grzegorza

ur. 24.07. (3950 g i 60 cm)

Oliwier Chleboś
syn Anny i Pawła

ur. 21.07. (3190 g i 52 cm)

Igor Szubert
syn Sandry i Krzysztofa

ur. 19.07. (3180 g i 54 cm)

Paweł Szompera
syn Anety i Mariusza

ur. 25.07. (2485 g i 51 cm)
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512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., 
czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
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Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI
Wirek, ul. Obr. Westerplatt e 36, 

tel. 607-468-787

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI

WRÓŻKA 
JADZIA

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Choć masz sporo obo-
wiązków, postaraj się znaleźć coś, 
co zrobisz tylko dla siebie. Może 
już czas poszukać jakiegoś hobby.
Byk – Nie wdawaj się w najbliż-
szym czasie w niepotrzebne dys-
kusje, bo źle na tym wyjdziesz. 
Postaraj się zrelaksować.
Bliźnięta – Nie obrażaj się na 
partnera, tylko jasno i wyraźnie 
powiedz mu, co myślisz o jego za-
chowaniu. To wszystko wyjaśni.
Rak – Czeka Cię miła niespo-
dzianka. Ktoś bliski zabierze Cię  
na wycieczkę, o której od dawna 
marzyłeś.
Lew – Bardzo liczyłeś na zmiany 
w sferze zawodowej, ale niestety, 
musisz jeszcze trochę poczekać. 
Dobrze na tym wyjdziesz.
Panna – Nie rób dziesięciu rzeczy 
na raz, bo żadnej nie doprowadzisz 
do końca. Skup się na tym, co jest 
dla Ciebie najważniejsze.

Waga – Zachowaj ostrożność 
i nie lokuj pieniędzy w żadne po-
dejrzane inwestycje. Ktoś chce  
wzbogacić się Twoim kosztem.
Skorpion – Od dawna chodzi Ci 
po głowie pewien pomysł i teraz 
nadarzy się okazja, żeby go 
wprowadzić w życie.
Strzelec – Zacznij w końcu sza-
nować swoje zdrowie i nie od-
kładaj na później badań kontrol-
nych. Zadbaj o siebie.
Koziorożec – Podjęcie ważnej 
decyzji zawsze bardzo dużo Cię 
kosztuje. Tym razem jednak nie 
powineneś się martwić.
Wodnik – Przed Tobą wyzwanie, 
na które czekasz od dawna. Wdzięk 
i pogoda ducha sprawią,  że upo-
rasz się z nim w wielkim stylu.
Ryby – Mogą o sobie dać znać 
jakieś problemy ze zdrowiem, 
dlatego dbaj o siebie i nie baga-
telizuj swoich dolegliwości.

1

1

2 3

2

4 5 6 7

8

9

4

10 11

5

12 13

3

14

15 16

6

17 18 19

20

8

21 22 23 24

25 26 27

28

12 17

29 30

13

31

32

9 7

33 34

11

35 36

10

37 38

39

14

40 41

42 43

15

44

45

46 47

16

Poziomo: 1 – godło górnicze, 5 – 
elektroda ujemna, 8 – spaja blachy, 9 – 
maść konia, 11 – znawca piękna, 12 – 
miła woń, 15 – kapusta abisyńska, 17 – 

pokarm kanarka, 20 – fi asko, 21 – Mar-
lon, aktor amer., 24 – dziewosłąb, swat, 
25 – pokutnik, fakir, 28 – składacz czcio-
nek, 29 – dowódca Kozaków, 32 – prze-

ciwny zefi rowi, 33 – szwajcarskie frytki, 
36 – roślina ozdobna, 39 – wąż dusiciel, 
42 – mit. gr. piekło, 43 – imię żeńskie, 45 
– oprzęd jedwabnika, 46 – ubóstwianie, 
47 – szal futrzany. 

Pionowo: 1 – pony, 2 – rumieniec, 3 – 
zwora, 4 – cząstka materii, 5 – ssak żyją-
cy pod ziemią, 6 – gilza, 7 – przyrząd do 
poskramiania koni, 10 – brat Mojżesza, 
13 – peruka staroż. aktorów gr., 14 – 
przylądek na Antarktydzie, 16 – ang. 
miara pow. ziemi, 17 – jubilerska miara, 
18 – dzierżawa, 19 – żarłacz, 21 – targo-
wisko, 22 – przystąpienie do czegoś, 23 
– darń, 26 – przywódca chasydów, 27 – 
burzył mury, 30 – żołnierz osobistej stra-
ży sułtana, 31 – wtórna jednostka ilumi-
nacji, 34 – lęk, 35 – surowy befsztyk, 37 
– prowincja we Włoszech, 38 – konopie 
manilskie, 40 – bibl. „Przymierza”, 41 – 
miecznik, drapieżnik z rodz. delfi nów, 44 
– dawna nazwa Tokio. 

Hasło krzyżówki nr 27 brzmiało: Dzie-
ciństwo to sen rozumu. Nagrodę otrzy-
muje Karolina Kołodziej. Po odbiór za-
praszamy do redakcji. Nagrodę tj. kupon 
o wartości 50 złotych, który jest do reali-
zacji w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ru-
da Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki 
otrzyma jedna osoba spośród tych, które 
nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl., ul. 
Niedurnego 36) hasło, które jest rozwią-
zaniem krzyżówki. Na rozwiązania cze-
kamy do 10 dni od daty zamieszczenia 
konkursu.

Tobiasz Ligocki
syn Karoliny i Roberta

ur. 13.07. (3340 g i 56 cm)

Franciszek Pownuk
syn Małgorzaty i Jana

ur. 19.07. (3500 g i 55 cm)

Paulina Notonik
córka Natalii i Andrzeja 

ur. 18.07. (3200 g i 55 cm)

Wojtek Skorupa
syn Bogusławy i Mirosława
ur. 12.07. (3200 g i 56 cm)

Zofi a Jopek
córka Marceliny i Jarka

ur. 16.07. (3280 g i 54 cm)
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 VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO-
WADZKI, 40 zł/h! Tel. 888-044-055!

UsłUgI

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

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

 Dachy� solidnie.� Tel.� 606-433-
031.

 REM-MAX� –� kompleksowe� re-
monty� łazienek,�mieszkań,�domów.�
Tel.�507-055-024.

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

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

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

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

 Tapety, malowanie, gładź, pa-
nele, itp. Tel. 505-946-693.

 Przeprowadzki – ekipa, taniuś-
ko. Tel. 601-292-699.

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

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

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

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

 Rencista,� „złota� rączka”,� oferuje�
profesjonalne,� kompleksowe� kafel-
kowanie� łazienek,� remonty.� Tel.� 32�
307-20-99,�784-699-569.

 Usługi� dekarskie,� papa� termo-
zgrzewalna,� rynny,� VAT.� Tel.� 512-
549-097.

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

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

 Czyszczenie, udrażnianie kanali-
zacji. Tel. 503-574-985.

 Czyszczenie dywanów, tapice-
rek, wykładzin. solidnie. Tel. 606-
274-056.

 Profesjonalne� wykonanie� ko-
tłowni� węglowych� –� bezdymnego�
spalania,� gazowych,� instalacji� cen-
tralnego�ogrzewania.�Salon�sprzeda-
ży,�ul.�Bielszowicka�110,�tel.�32�340-
31-71.

 Drobne� usługi� budowlane.� 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� RU-
DZIE� ŚLĄSKIEJ.� TEL.� 501-239-
405.�ANEL.

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

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

 Halemba,�dwupokojowe,�46�m2,�
115� tys.,� www.ANEL.pl,� tel.� 502-
052-885.

 Halemba,�dom�200�m2,�339�tys.,�
www.ANEL.pl�tel.�502-052-885.

 Halemba,� jednopokojowe,� 26�
m2,�65�tys.,�www.ANEL.pl,� tel.�502-
052-885.

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

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

 Atrakcyjne� oferty� kawalerek,�
dwupokojowych,� trzypokojowych�
na�Bykowinie,�Halembie,�Wirku,�Ko-
chłowicach,� dobre� ceny,� zadzwoń�
sprawdź� aktualną� ofertę� LOKATOR,�
tel.�793-017-323.

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

 Sprzedam� dom� w� Rudzie� Ślą-
skiej-� Bielszowicach,� cena� 450� tys.�
do� negocjacji,� tel.� 601-934-091,�
667-588-400.

 Do�wynajęcia�pokój.�Tel.�32�242-
06-28.

 Sprzedam� garaż� blaszany� (Ruda�
1).�Tel.�691-555-000.

 Sprzedam�lub�zamienię�mieszka-
nie� w� Kochłowicach.� Tel.� 502-510-
460.

 Sprzedam�kawalerkę,�38�m2,�Go-
dula�(ładne,�słoneczne,�balkon).�Tel.�
690-003-193.

 KUPIĘ�mieszkanie�–�Ruda�Śląska�
GOTÓWKA,�tel.�576-897-268.

 Kupie� kamienicę� w� Rudzie� Ślą-
skiej,� stan�obojętny.�Gotówka.� �Tel.�
531-020-456.

 Do wynajęcia mieszkania i kwa-
tery pracownicze również dla ob-
cokrajowców. Dzielnica Nowy by-
tom ul. Niedurnego i Wirek ul. 
Dąbrowskiego. Tel. 725-025-008. 
rozmawiamy po rosyjsku.

MOTORyZAcjA

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

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

 Pomoc� drogowa,� złomowanie�
pojazdów,� skup� samochodów�
wszystkich�marek,�całych,�uszkodzo-
nych,�skorodowanych.�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�
obojętny.�Tel.�507-572-625.

 AUTO-SKUP�–�wszystkie�mar-
ki.�Tel.�505-049-833.

 Skup� zużytych� akumulatorów� 
i� felg� aluminiowych.� Tel.� 697-646-
492.

 Skup�samochodów�na�części.�Tel.�
697-646-492.

 Skup� wszystkich� samochodów!�
Recykling� samochodowy.�Wydawa-
nie� zaświadczeń.� Cena� 0,60� za� kg.�
Odstąpię� zbiornicę� z� możliwością�
współpracy� z� recyklingiem.�DOBRA�
CENA� AKUMULATORÓW.� TANIE�
OPONY.�Tel.�32�771-61-31,�502-097-
300.�Ruda�Śląska�–�Chebzie�ul.�Koko-
tek�52.�Dysponujemy�dużym�placem�
z� garażem� i� kanałem� do� samocho-
dów�ciężarowych.

PRAcA

 Zatrudnię� opiekunki� do� pracy� 
w� Niemczech.� Tel.� 32� 271-09-66�
781-989-873.

 Firma� budowlana� BEDAMEX�
zatrudni� pracowników� budowla-
nych� doświadczenie� min� 2� lata,�
tel.�601-504-030�w�godz.�7-16,�32�
242-24-11.

 Zatrudnię� pracownika� do� prac�
ogólnobudowlanych� z� prawem� jaz-
dy.��Tel.�603-975-040.

 Firma� budowlana� SANEL� Sp.� z�
o.o.� zatrudni�pracowników�budow-
lanych� z� doświadczeniem� min.� 3�
lata.�tel.�32�342-40-90�w�godz.�8-15,�
e-mail:�sanel@sanel.net.pl.

 Operatora� koparko-ładowarki-�
zatrudnię� od� zaraz,� tel.� 513-104-
055.

różNe

 Drewno� kominkowe.� Tel.� 530-
412-007.�

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

 
 Kupię akcje huty Pokój. Tel. 

507-851-852.

 Kupię wszelkie starocie porcela-
nę, szkło, zegary, figurki, obrazy. 
Tel. 603-280-675.

 Sprzedam�3� nowe� okna� skrzyn-
kowe�drewniane�o�wymiarach�2420�
x� 1510,� tel.� 608-387-002,� 32� 340-
31-71.

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 

 

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�użytko-
wanie�wieczyste�na�okres�99�lat�z�przeznaczeniem�pod�budowę�budynku�mieszkalnego�jednorodzinnego�
dwóch niezabudowanych�nieruchomości�gruntowych�własności�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�położonych�
w�Rudzie� Śląskiej-Bielszowicach�przy�ul. Kingi,� obejmujących� stanowiące� całość� gospodarczą�działki� o�
łącznej�powierzchni:

1) 819 m2,�obręb�Bielszowice,�k.m.3,�oznaczone�numerami�geodezyjnymi�4993/216 o�powierzchni�671�
m2,�użytki:�dr,�Ps-IV,�R-IVb,�KW�nr�GL1S/00006378/0�i�4994/213 o�powierzchni�148�m2,�użytki:�R-IVb,�R-V,�
KW�nr�GL1S/00007235/3,�

2) 873 m2,�obręb�Bielszowice,�k.m.3,�oznaczone�numerami�geodezyjnymi�4999/216 o�powierzchni�735�
m2,�użytki:�dr,�Ps-IV,�KW�nr�GL1S/00006378/0�i�5000/213 o�powierzchni�138�m2,�użytki:�dr,�Ł-IV,�R-V,�KW�
nr�GL1S/00007235/3,
wraz�ze�sprzedażą�udziału�wynoszącego�1/6�część�w�niezabudowanej�nieruchomości�gruntowej�własno-

ści�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�obejmującej�stanowiące�całość�gospodarczą�działki�o�łącznej�powierzchni�
607 m2,�obręb�Bielszowice,�k.m.3,�oznaczone�numerami�geodezyjnymi:
–�4997/216 o�powierzchni�215�m2,�użytki:�dr,�Ps-IV,�KW�nr�GL1S/00006378/0,
–�4998/213 o�powierzchni�392�m2,�użytki:�dr,�R-V,�KW�nr�GL1S/00007235/3�–�z�przeznaczeniem�pod�

drogę�dojazdową.
� Zgodnie� z� ustaleniami� miejscowego� planu� zagospodarowania� przestrzennego� miasta� Ruda� Śląska�

zbywane�działki�stanowią�teren�zabudowy�mieszkaniowej�jednorodzinnej,�oznaczony�symbolami�planu�
mN27� –� działki� nr:� 4994/213,� 5000/213� i� 4998/213,�mN2, mN27 – działki� nr:� 4993/216,� 4999/216� i�
4997/216.�
Zbywane�nieruchomości�położone�są�w�sąsiedztwie�zabudowy�jednorodzinnej,�porośnięte�drzewami�

i�krzewami.�Dojazd�do�zbywanych�nieruchomości�z�dróg�publicznych�ulic�Kingi� i�Na�Piaski�odbywać�się�
będzie�ulicą�ks.�Jana�Hrubego,�która�w�przyszłości�stanowić�będzie�publiczną�drogę�kategorii�gminnej.�W�
celu�budowy�zjazdu�z�drogi�publicznej�na�przedmiotowy�grunt�należy�wystąpić�odrębnym�tokiem�postę-
powania�do�Wydziału�Dróg�i�Mostów�tut.�Urzędu�z�wnioskiem�o�wydanie�warunków�budowy�zjazdu.�

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udzia-
łem wynoszącym 1/6 w działkach nr 4997/216 i 4998/213 wynoszą:
–�dla�działek�nr�4993/216�i�4994/213�– 124.000,00 zł, tj.�działka�pod�zabudowę�110.000,00�zł,�droga�

14.000,00�zł,
–�dla�działek�nr�4999/216�i�5000/213�–131.000,00 zł, tj.�działka�pod�zabudowę�117.000,00�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�usta-

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

dzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezacho-
wanie�ww.�warunku�może� stanowić� podstawę� do� rozwiązania� umowy� bądź� do� ustalenia� dodatkowej�
opłaty�rocznej�obciążającej�użytkownika�wieczystego,�niezależnie�od�opłat�z�tytułu�użytkowania�wieczy-
stego�gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.09.2017 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu miasta ruda śląska, plac 
Jana Pawła II 6.
W�przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne�i�prawne,�które�zapoznają�się�z�pełną�treścią�ogłoszenia 

(zamieszczoną�na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska� i�na�portalu�miejskim�www.
rudaslaska.bip.info.pl)�i�w�terminie�do�dnia�19.09.2017 r. dokonają wpłaty�wadium�w�wysokościach�dla�
działek�nr�:�4993/216�i�4994/213�–�6.200,00 zł, 4999/216�i�5000/213�–�6.600,00 zł�z�dopiskiem�„wadium�
–�ul.�Kingi,�działki�nr�………”�przelewem�na�rachunek�bankowy:�Nr�71�1050�1214�1000�0010�0109�0628 
ING�Bank�Śląski�Katowice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�Miasta�Ruda�Śląska�(za�datę�zapłaty�przyjmuje�się�dzień�
wpływu�środków�pieniężnych�na�rachunek�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska)�lub�w�kasie�tut.�Urzędu�pok.�nr�
13�i�14�w�godzinach:�poniedziałek�–�środa�8.00-16.00,�czwartek�8.00-18.00,�piątek�8.00-14.00�oraz�przed�
otwarciem�przetargu�przedłożą�Komisji�Przetargowej�wymagane�dokumenty�i�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.

PRACA DLA
OPIEKUNEK
OSÓB STARSZYCH

 W NIEMCZECH

32 395 88 83
www.ajpartners.pl

do 1500 € ,,na rękę”
+ PREMIE

FIRMA PARK PAMIĘCI
uprzejmie prosi 

O DOKONYWANIE 
OPŁAT 

ZALEGŁYCH GROBÓW 
na cmentarzach komunalnych

przy ulicy Chorzowskiej w Nowym Bytomiu 
oraz przy ulicy Hlonda w Orzegowie.

W przypadkach stwierdzenia braku opłaty 
przez wiele lat, będziemy groby 

SUKCESYWNIE LIKWIDOWAć.
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PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 

dzielili z nami smutek i żal, 
okazali wiele serca i życzliwości 

oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych

śp. Zygmunta Chruszczyka
za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty

serdeczne podziękowanie 

składa żona i syn z rodziną

PrEZydENt MIAStA
rudA ŚląSkA 

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

na terenie Miasta ruda Śląska:
ul. Zygmunta krasińskiego 5a/10,

ul. lipowa 4a/1,
stanowiących własność Miasta ruda Śląska 
a przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

OGŁOSZENIE 
PREZYDENt MIAStA 

RUDA ŚLĄSKA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  
miasta Ruda Śląska 

w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Orzegowie w rejo-• 
nie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka, 

w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie • 
ulicy Wincentego Lipa 

oraz w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Rudzie w re-• 
jonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gürtlerów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity dz. u. z 2017 r. poz. 
1073) zawiadamiam o podjęciu przez radę Miasta ruda Śląska:

uchwały nr Pr.0007.237.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie przy-• 
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym 
w rudzie Śląskiej-Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego 
Ziętka,

uchwały nr Pr.0007.46.2017 z dnia 23.03.2017 r. w sprawie przy-• 
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym 
w rudzie Śląskiej-Goduli w rejonie ulicy Wincentego lipa,

uchwały nr Pr.0007.76.2017 z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przy-• 
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym 
w rudzie Śląskiej-rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei ro-
dziny Gürtlerów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów 
miejscowych. 

Wnioski należy składać na piśmie na adres: urząd Miasta ruda Śląska, 
Wydział urbanistyki i Architektury, plac Jana Pawła II 6, 41-709 ruda Ślą-
ska w terminie do dnia 8.09.2017 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 
3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziały-
wania na środowisko (tekst jednolity dz. u. z 2017 r. poz. 1405) dla pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda 
Śląska w obszarze zlokalizowanym w rudzie Śląskiej-Orzegowie w rejonie 
ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka, w obszarze zlokalizowanym w rudzie 
Śląskiej-Goduli w rejonie ulicy Wincentego lipa oraz w obszarze zloka-
lizowanym w rudzie Śląskiej-rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei 
rodziny Gürtlerów będzie przeprowadzona strategiczna ocena oddziały-
wania na środowisko na zasadach określonych w art. 39 i 54 przywołanej 
ustawy.
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Szkoła Podstawowa nr 6 zajęła piąte miejsce w Wo-
jewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej o Puchar 
Śląskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 2016/2017. 
Orzegowska podstawówka w swojej historii może po-
szczycić się podobnym wynikiem, który osiągnęła dzie-
więć lat temu. Na tak spektakularny sukces w sporcie 
szkolnym młodzi sportowcy pracowali przez cały rok. 
Jesienią były sztafetowe biegi przełajowe, turniej gier i 
zabaw dla najmłodszych, szachy, tenis stołowy i piłka 
ręczna. Zimą był badminton, pływanie i biegi łyżwiar-
skie. Z kolei na wiosnę: koszykówka, siatkówka, piłka 
nożna, orientacja sportowa i czwórbój lekkoatletyczny. 

Przygotowania do nowego sezonu 2017/2018 rozpo-
częte. Zespół seniorów rudzkiej „Gwiazdy” zaczyna 
cykl treningów pod okiem nowego duetu trenerskiego, 
czyli Łukasza Kujawy i Bartka Nogi, z którymi zawod-
nicy powalczą o awans. 

– Stawiamy na odmłodzenie zespołu, a nowi trenerzy 
postawili sobie cel i zdecydowali, że już w tym roku spró-
bują powalczyć o awans – podkreśla Arkadiusz Grzywa-
czewski, prezes SRS-u Gwiazda Ruda Śląska. – Co roku 
staramy się wprowadzać nowości do naszego zespołu. W 
tym roku powstała drużyna seniorów, którzy będą łączyli 
grę na trawie z grą na hali. Chcemy zdobyć awans i ma-
my nadzieję, że zbiegnie się to z momentem, w którym 
zakończony zostanie remont hali – dodaje. 

Podczas pierwszego treningu, który odbył się we wto-
rek (1.08) na parkiecie spotkało się 17 zawodników. 
Oprócz tych, którzy grali w zespole w minionym sezo-
nie, pojawili się także najlepsi zawodnicy z drugiego 
zespołu, którzy już zaliczyli kilka spotkań w końcówce 
rozgrywek.

FuTSal 

„Gwiazda” przygotowuje się do nowego sezonu. 

Przygotowania rozpoczęte
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Sierpniowy „Bieg Wiewiórki” za nami
Upalna pogoda i palące słońce nie zniechęciły zapalo-

nych biegaczy i miłośników nordic walking do udziału 
w kolejnym „Biegu Wiewiórki”. Już po raz siódmy 
uczestnicy biegu mogli sprawdzić swoje biegowe możli-
wości. Jak zawsze na starcie można było spotkać grupę 
dzieci, które dystans 1 km przebiegły razem z wiewiórką. 
Z kolei dorośli biegacze musieli pokonać pętlę o długości 
4,25 km, którą, w zależności od predyspozycji, można 
było przebiec od jednego do pięciu razy. Limit pokonania 
pełnego dystansu, czyli 21 km, wynosił 2 godz. i 45 mi-
nut. Natomiast na tej samej trasie rywalizowali także 
wielbiciele nordic walking, dla których maksymalny dy-
stans wynosił 12,6 km. Entuzjaści aktywnego stylu życia 
będą mogli sprawdzić swoje siły jeszcze 16 września,  
14 października oraz 4 listopada. 

Paweł Przybylski został zdobywcą złotego medalu 
we Władysławowie. Podczas II Pucharu Bałtyku w Kul-
turystyce i Fitness zdeklasował konkurencję. Rudzianin 
przystąpił do walki reprezentując Klub Sportowy Olimp 
Zabrze i zdobył podwójne złoto w kulturystyce klasycz-
nej do 180 cm oraz w kategorii open. Wygrał wtedy 
z zawodnikiem wyższym od siebie o 11 cm oraz cięż-
szym o 18 kg. Owocny okazał się także jego debiut pod-
czas II edycji Grand Prix Binkowski Resort w Kielcach, 
gdzie zdobył złoty medal w kategorii kulturystyka kla-
syczna do 180 cm i całkowicie zdeklasował swoich 
przeciwników.

– Przygotowania okupione były wieloma wyrzecze-
niami i niesamowitym wysiłkiem, ale uczucie, gdy wzno-

KulTuRySTyKa 

Złoty kulturysta

Na sukces 
młodzi 
sportowcy 
pracowali 
cały rok. 

Igrzyska MłodzIeży szkolnej

„Szóstka” na piątkę

Rudzcy łucznicy sprawdzili swoje siły podczas XXIII 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Łucznictwie 
oraz Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, które 
odbyły się w Warszawie. 

Pierwszy dzień opierał się na strzelaniu na długich 
odległościach (dziewczęta 60 m i 50 m, chłopcy 70 m 
i 60 m). – Znakomicie zaprezentowały się nasze zawod-
niczki – Joanna Żymiec i Justyna Wyciślik, strzelając 
odpowiednio 631 i 630 punktów, co dało im następują-
ce miejsca: Joannie trzecie i Justynie czwarte  
w 85-osobowej stawce zawodniczek – zaznacza Rafał 
Lepa, prezes UKS-u Grot Ruda Śląska. – Joanna po-
nadto zdobyła srebrny medal i tytuł wicemistrzyni Pol-
ski juniorek młodszych na odległości 50 m, strzelając 
325 punktów – tyle samo co zwyciężczyni tej konkuren-
cji Natalia Skrok z Mazowsza Teresin. O kolejności zde-
cydowała ilość x-ów, których nasza zawodniczka miała 
mniej – dodaje Dariusz Wyciślik z UKS-u Grot Ruda 
Śląska. 

Natomiast drugiego dnia odbyły się strzelania na od-
ległościach krótkich – chłopcy 50 m i 30 m, dziewczęta 
40 m i 30 m oraz pojedynki drużyn i mikstów. Łącznie 
po odległościach krótkich i długich rudzcy zawodnicy 
zajęli następujące miejsca: Konrad Derecki – 23. miej-
sce, 1190 punktów, Joanna Żymiec – 5. miejsce, 1258 
punktów, Justyna Wyciślik – 6. miejsce, 1256 punktów. 

Z kolei para mikstowa Joanna Żymiec/Konrad De-
recki pokonała w 1/8 pierwszą parę Płaszowianki Kra-
ków, po czym w 1/4 rozgromiła drugą parę krakowskie-
go klubu. W półfinale zawodnicy trafili na parę z Łucz-
nika Żywiec, której ulegli po zaciętej walce 3:5, zdoby-
wając brązowy medal i tytuł drugich wicemistrzów 
Polski w konkurencji miast. 

łucznIctwo 

Rudzcy łucznicy osiągają coraz więcej sukcesów. 

Łucznicy nie odpoczywają

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
Profilaktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie• 

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

ogłoszenIa

OGŁOSZENIE
stowarzyszenie Prawo rodzina obywatel  

organizuje XII edycję Biesiad Śląskich, sobota 12 sierpnia 2017 r.  
Biesiada odbędzie się w rudzie Śląskiej 1 przy ul. Bujoczka  
na terenie ruin domu karola goduli od godz. 16.30-21.00.

Wystąpią:  „Metrum” oraz zespół  „ Mateusz Troll i Przyjaciele”. 

Dzień trzeci to rundy eliminacyjne, które zadecydo-
wały o ostatecznych miejscach indywidualnych. Do naj-
lepszej szesnastki awansowała tylko Justyna Wyciślik, 
wygrywając jedno przejście, by za chwilę odpaść w na-
stępnym po barażu z zawodniczką Marymontu Warsza-
wa. Ostatecznie zawodnicy zdobyli: Joanna Żymiec  
– 18. miejsce indywidualnie, srebrny medal MP juniorek 
młodszych na odległość 50 m, brązowy medal OOM  
w konkurencji mikst, Justyna Wyciślik – 10. miejsce in-
dywidualnie, Konrad Derecki – 33. miejsce indywidual-
nie, brązowy medal OOM w konkurencji mikst. 

Warto dodać, że zawodnicy „Grotu” Ruda Śląska 
znaleźli się w składzie kadry narodowej na drugie pół-
rocze 2017 r. To czwórka łuczników: Justyna Wyciślik, 
Patrycja Boniek, Joanna Żymiec i Konrad Derecki. 

„Gwiazda” ma w planach rozegranie kilku sparingów  
m.in. z  Clearex, Lex Kancelaria, AZS UŚ Katowice czy  
Piastem Gliwice. 

si się złoty puchar w górę powoduje, że wszelkie nie-
przyjemności związane z przygotowaniami idą w niepa-
mięć, a człowieka rozpiera duma i uczucie spełnienia 
– mówi Paweł Przybylski, trener personalny w klubie 
Conan. Po udanym debiucie kulturystę czeka krótki 
okres roztrenowania w celu regeneracji organizmu, po 
którym rozpocznie wraz z trenerem Bartkiem Janeckim 
przygotowania do przyszłorocznych mistrzostw Śląska 
oraz mistrzostw Polski. Decyzja o zadebiutowaniu na 
scenie kulturystycznej zapadła pod koniec zeszłego ro-
ku, a konkretne przygotowania rozpoczęły się w stycz-
niu br. Zawodnik przeszedł półroczny cykl przygoto-
wawczy, mający na celu doprowadzenie ciała do szczy-
towej formy. 

Szkołę Podstawową nr 6 w zawodach sportu szkolne-
go w roku szkolnym 2016/2017 reprezentowało ponad 
sto dzieci, które były przygotowywane do startów przez 
nauczycieli wychowania fizycznego w czasie zajęć po-
zalekcyjnych. Na osiąganie takich sukcesów ma rów-
nież wpływ  infrastruktura sportowa w Orzegowie, któ-
ra pozwala na uczestnictwo dzieci w różnych formach 
aktywności fizycznej.  W województwie śląskim jest 
ponad 1400 szkół podstawowych, tak więc piąte miej-
sce wydaje się być wynikiem doskonałym. Natomiast 
wśród gimnazjów ósme miejsce zajęło Gimnazjum nr 9 
z Rudy Śląskiej. 

Podczas Biegu Wiewiórki rywalizowali  
miłośnicy nordic walking.
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Firma z wieloletnią tradycją
Leiber Group GmbH&Co.KG to rodzinna firma z tradycjami, 

która powstała w 1928 roku, a od 1965 roku zajmuje się kuciem i ob-
róbką aluminium dla różnych gałęzi przemysłu. Główna siedziba 
znajduje się w niemieckim mieście Emmingen. 22 lata temu firma 
zawitała do Rudy Śląskiej. Początkowo zakład znajdował się przy 
ul. Kokotek 43 i zatrudniał kilku pracowników. W miarę rozwoju 
firma powiększała swoje możliwości rozwojowe o nowe tereny 
i rozbudowywała oraz modernizowała swój park maszynowy. Od 
lat Spółka Leiber-Poland znajduje się na kursie wzrostowym, co 
powoduje ciągłe zwiększanie zatrudnienia. 

Obecnie firma zatrudnia 360 osób. W najbliższych kilku latach 
liczba ta będzie sukcesywnie wzrastać. Leiber-Poland oferuje moż-
liwość rozwoju zawodowego oraz osiągania kolejnych szczebli 
kariery i poszukuje pracowników na różnorodne stanowiska. W lu-
dziach ceni chęć do działania, pomysłowość, pracowitość, własną 
inicjatywę, pasję oraz otwartość na zmiany i innowacje,  dlatego 
stara się nagradzać tych, którzy pozytywnie wpływają na działal-
ność firmy. Pozwala także na rozwój w międzynarodowym środo-
wisku. Co ważne, oprócz osób z Rudy Śląskiej firma zatrudnia 
pracowników z Zabrza, Bytomia, Świętochłowic i innych miast 
Górnego Śląska. To jeden z najlepszych pracodawców w mieście 
i w regionie. 

Leiber-Poland stawia na rozwój
Leiber jest specjalistą w produkcji odkuwek z aluminium oraz 

jego specjalnych stopów. Potencjał firmy jest kojarzony ze znako-
mitą jakością usług i terminowością, która od lat pozwala zdoby-
wać odbiorców na całym świecie. Grupa Leiber prowadzi również 
badania oraz prace rozwojowe nad metalami lekkimi, które charak-
teryzują się dużym potencjałem technicznym. Leiber-Poland to 
także niezwykle kompetentny partner w zakresie współpracy i pro-
dukcji dla wszystkich, którzy potrzebują części o zoptymalizowa-
nej wadze i wysoko precyzyjnych komponentów obróbki mecha-
nicznej, czyli na przykład branży samochodowej i przemysłu lotni-
czego. 

Nowa hala już gotowa
To, że Leiber-Poland cały czas się rozwija jest niezaprzeczalne. 

Świadczy o tym na przykład fakt, że wkrótce zostanie oddana do 
użytku kolejna hala produkcyjna  o powierzchni aż 3000 m2. Wspo-
mniana hala znajduje się przy ul. Kokotek 43.  Hala ma 17 m wy-
sokości – jest przeznaczona dla magazynu narzędzi i materiału do 
produkcji, a przede wszystkim dla działu kuźni – w trakcie urucha-
miania jest już nowa 1000-tonowa prasa do kucia a w planach na 
2018 rok kolejna maszyna o nacisku 2000 ton. 

Festyn Rodzinny w Leiber-Poland
Moc atrakcji czekała na pracowników firmy Leiber-Poland oraz 

ich rodziny podczas festynu, który odbył się sobotę 29 lipca. Na 
terenie przedsiębiorstwa czekały gry i zabawy dla starszych i młod-
szych uczestników. Była to także dobra okazja do spotkania i zin-
tegrowania się  społeczności Leiber-Poland. Poza tym podczas 
„godzin otwartych”, które odbyły się w czasie imprezy, można by-
ło zobaczyć hale oraz procesy produkcyjne w zakładzie.

Leiber-Poland stawia na rozwój
Nieustanny rozwój, wdrażanie nowych technologii produkcyjnych oraz ciągłe podnoszenie swojej pozycji na rynku pracy 
– to główne zasady, które cechują firmę Leiber-Poland. Już po raz kolejny na terenie zakładu przy ul. Magazynowej, który 
w Rudzie Śląskiej działa już od 22 lat, odbył się festyn rodzinny, który był wspaniałą okazją do spotkania się pracowników 
firmy oraz ich rodzin, a także wyrazem podziękowania za ich zaangażowanie w pełnione obowiązki i pracę. 

LEIBER-POLAND Sp. z o.o. ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska e-mail: rekrutacja@leiber.com,  www.leiber.com

 „Godziny otwarte” były wspaniałą okazją dla rodzin pracowników do zobaczenia hali i poznania procesu produkcyjnego. 

Festyn rodzinny, który odbywa się co roku, zapewnia uczestnikom moc niezapomnianych atrakcji. 

Całe rodziny wzięły udział w imprezie zorganizowanej na terenie firmy. 

Wkrótce do użytku zostanie oddana nowa hala o powierzchni aż 3000 m kw. 
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