
ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS.
6 września 2017 r. (środa) numer 36/1290

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

Fo
to

: J
O

KUPIĘ AKCJE
HUTY POKÓJ SA

TEL. 507-671-829
NAJWYŻSZA CENA

O
so

bo
m

 d
o 

la
t 1

8 
al

ko
ho

lu
 

ni
e 

sp
rz

ed
aj

em
y

Bo w orkiestrach 
dętych siła jest!  

Więcej str. 9 tel. 32 280 40 70
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DYŻUR REDAKTORA – Arkadiusz Wieczorek 
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– „Unikalni” rudzianie to ci, o których m.in. mogli-
ście przeczytać przez miniony rok na łamach naszej ga-
zety, a którzy wyróżniają się ogromną, pasją, zaangażo-
waniem i często niezwykłą odwagą. Niemalże każdego 
dnia udowadniają, że dzięki ciężkiej pracy i wiary w to, 
co się kocha, można przenosić góry – podkreśla Anna 
Piątek-Niewęgłowska, redaktor naczelna „Wiadomości 
Rudzkich”.

Słowem – to osoby o różnych pasjach i profesjach. 
Dlatego kandydatów do „Unikalnych 2017” podzielili-
śmy na cztery kategorie. Chcemy uhonorować tych, któ-
rzy mają „Otwarte serca” i motywują innych do robienia 
czegoś dobrego, znajdziemy też muzyczne perełki w ka-
tegorii „W muzyce siła”, docenimy ponadto osoby, któ-
rzy są dowodem na to, że ich „Własna inicjatywa” potra-
fi zmienić świat na lepsze, z kolei kategoria „Z pasją” 
prezentować będzie ludzi, którzy z wielkim zapałem 
rozwijają swoje niecodzienne talenty.

Sylwetka każdego z nominowanych zostanie przed-
stawiona już w najbliższym numerze „Wiadomości 
Rudzkich”. Tym samym od 13 września od godz. 12 do 
27 września do godziny 12 trwać będzie głosowanie  
w trzech formach: za pomocą SMS-ów, na naszym fan-
page’u oraz stronie internetowej www.wiadomoscirudz-
kie.pl. Zwieńczeniem głosowania będzie gala finałowa, 

UNIKALNI�2017

Nagrodzimy unikalnych rudzian
Już� po� raz� 3.� redakcja� „Wiadomości� Rudzkich”� wyróżni� unikalnych� rudzian.� 29� września�
w�Miejskim�Centrum�Kultury�odbędzie�się�gala�„Unikalni�2017”.�To�Wy�w�ramach�naszych�
nominacji�zdecydujecie,�kogo�nagrodzimy�tym�tytułem.�To�będzie�trudny,�ale� jakże�ważny�
wybór,�bo�będzie�on�dowodem�na�to,�jak�wielu�wspaniałych�i�unikalnych�mamy�mieszkań-
ców.�Tegoroczna�edycja�plebiscytu�szykuje�się�o�tyle�niezwykle,�ponieważ�podczas�gali�redak-
cja�„Wiadomości�Rudzkich”�będzie�świętować�25.�urodziny.

która odbędzie się 29 września w Miejskim Centrum 
Kultury im. Henryka Bisty w Nowym Bytomiu. Jednak 
w jej trakcie nie tylko rozstrzygniemy nasz plebiscyt, ale 
również w związku z przypadającymi w tym roku 25. 
urodzinami „Wiadomości Rudzkich” wręczymy specjal-
ne statuetki dla tych, którzy stale współpracują z naszą 
redakcją. – To będzie dla nas szczególna gala, podczas 
której nie zabraknie słów podziękowań i oczywiście – jak 
zawsze – wielu atrakcji oraz świetnych występów – za-
znacza Anna Piątek-Niewęgłowska.

                                                            Joanna Oreł

Na początku sesji radna Sejmiku Województwa Ślą-
skiego zapoznała radnych z bieżącymi pracami, a wice-
prezydent Krzysztof Mejer przedstawił sprawozdanie 
z działalności prezydent miasta z ostatnich dwóch mie-
sięcy, w którym była mowa m.in. o: budowie stadionu 
lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej i kolejnego od-
cinka trasy N-S, a także przebudowie ul. Górnośląskiej 
oraz mostu na ul. Piastowskiej. Wspomniał także o no-
wej siedzibie biblioteki na dworcu w Chebziu, rozbudo-
wie Muzeum Miejskiego, dofinansowaniu do zakupu 
autobusów przystosowanych do przewozu osób niepeł-
nosprawnych i termomodernizacji rudzkich placówek 
oświatowych. 

Podczas sesji poinformowano również o negatywnej 
decyzji wydanej przez Miasto Ruda Śląska na budowę 
zakładu przetwarzania odpadów na terenie dawnej elek-
trowni Halemba.  Zakład miał być zlokalizowany kilka-
set metrów od zabudowań przy ul. Wiśniowej i Miko-
łowskiej w Halembie-Starej Kuźnicy i produkować 
granulat cementowy, beton oraz mieszanki cementowo-
żużlowo-kruszcowe. – Brak decyzji środowiskowej 
z naszej strony blokuje inwestorowi staranie się o kolej-
ne decyzje. Niezwykle istotne jest również to, iż sami 
mieszkańcy mocno sprzeciwili się budowie instalacji 
w tym miejscu – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Me-
jer. Ważną uchwałą podjętą przez radnych była uchwała 

ta dotycząca zmiany lub nadania nowych nazw rudz-
kich ulic. Od tej pory w mieście nie będzie ulic: Gwardii 
Ludowej, Aleksandra Kowalskiego – Olka i Związku 
Młodzieży Polskiej. Ich patronami będą teraz odpo-
wiednio: Witold Pilecki, Henryk Sławik i Jan Karski. 
Z kolei trzy ulice zyskają nazwy: Romantyczna, Orze-
chowa i Stanisława Lema (więcej na str 12). 

Natomiast dzięki podjęciu uchwały o dokapitalizo-
waniu Szpital Miejski otrzyma ponad 3,3 mln zł z bu-
dżetu miasta na kolejne inwestycje. Wśród podjętych 
uchwał znalazły się także projekty dotyczące zmian  
i przeniesień w budżecie miasta oraz przekazania mająt-
ków gimnazjów zgodnie z reformą oświaty do szkół 
podstawowych.  Agnieszka Lewko

Radni powrócili na obrady
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Podczas sesji radni podjęli kolejne 
 ważne dla miasta uchwały.

Po�wakacyjnej�przerwie�radni�powrócili�na�salę�obrad.�Podczas�XLVI�Sesji�Rady�Miasta�Ruda�
Śląska,�która�odbyła�się�w�czwartek�(31.08),�rudzcy�radni�podjęli�kolejne�uchwały.�Najważ-
niejszymi�z�nich�były� te�dotyczące�zmiany�oraz�nadania�nowych�nazw�niektórym�rudzkim�
ulicom,�a�także�dokapitalizowania�Szpitala�Miejskiego.�Wszystkie�projekty�uchwał�przedsta-
wione�na�powakacyjnej�sesji�zostały�przyjęte�przez�Radę�Miasta.�

SeSJA�RAdy�MIASTA�

Zadzwoń! 600 520 705  
i umów się na spotkanie z Agentem!

największa oferta  
BANKOWA I POZABANKOWA w Regionie

| |
50 000 rata 242 zł | 80 000 rata 326 zł

CHWILÓWKI DO 10 000 W 30 MINUT
NA OŚWIADCZENIE DO 40 000 ZŁ

BEZ ŻADNYCH OPŁAT

KREDYTY Z KOMORNIKIEM!
ReKLAMA
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Po raz się kolejny w czołówce znalazło 
się rudzkie biuro prasowe. – Bardzo dzięku-
jemy dziennikarzom za tę pozytywną ocenę. 
Motywuje ona nasz cały zespół do dalszej 
wytężonej pracy – mówi Krzysztof Piecha, 
naczelnik Wydziału Komunikacji Społecz-
nej i Promocji Miasta. – Obiecujemy, że nie 
spoczniemy na laurach i w dalszym ciągu 
będziemy dbać o to, by najświeższe infor-
macje z życia miasta trafiały szybko do me-
diów i mieszkańców – dodaje. 

Po raz pierwszy w gronie dziesięciu naj-
lepszych rzeczników znalazł się Adam No-
wak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta, 
którego pracę wysoko ocenili dziennikarze 
przyznający punkty w rankingu. Adam 
Nowak na stanowisku rzecznika prasowe-
go pracuje od 1996 roku. Cały czas pełni tę 
funkcję w Urzędzie Miasta Ruda Śląska. 
– Wysoka pozycja w rankingu to zasługa 

RANKING

Na czele rankingu 

Prowadzę, jestem trzeźwy
PROFILAKTYKA

Przyszedł czas na podsumowanie akcji „Prowadzę, jestem trzeźwy”. Tego roku 
przebiegała ona pod hasłem „Trzeźwość zapewnia bezpieczną komunikację...”. 
Z tej okazji przez Rudę Śląską przejechał specjalny tramwaj. Jego trasa w sumie li-
czyła ponad 100 kilometrów i obejmowała odcinek z Gliwic do Dąbrowy Górniczej, 
a po drodze tramwaj mijał Zabrze, Rudę Śląską, Bytom, Świętochłowice, Chorzów, 
Siemianowice Śląskie, Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Będzin i Czeladź.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta został wysoko oceniony w rankin-
gu najlepszych i najgorszych rzeczników prasowych woj. śląskiego w 2016 roku. Biu-
ra prasowe i rzeczników oceniają dziennikarze na co dzień pracujący w regionie. 

Organizatorzy zadbali o to, 
aby na każdym z 13 przystanków 
rozdać ulotki poświęcone akcji. 
Ponadto z myślą o mieszkańcach 
na wybranych przystankach 
można było w alkogoglach 
przejść tor przeszkód. Gościem 
tramwaju na rudzkim odcinku 
był Michał Pierończyk, zastępca 
prezydent miasta, który opowia-
dał o działaniach profilaktycz-
nych prowadzonych na terenie 
miasta. – Miałem okazję opowie-
dzieć o wielu działaniach profilaktycznych 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Policji i Straży Miej-

Akcja „Prowadzę, jestem trzeźwy” objęła 
także Rudę Śląską. 
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Tym ostatnim pochwalił się osobiście 
podczas konferencji prasowej wojewoda 
śląski Jarosław Wieczorek. Konferencja 
miała się odbyć na nowopowstałym obiek-
cie, o czym poinformowano w zaproszeniu 
kierowanym do dziennikarzy. O swoich pla-
nach wojewoda nie poinformował jednak 
przedstawicieli miasta. – To dziwna sytuacja 
i nowa jakość w życiu publicznym. Ciekawe, 
co wojewoda powiedziałby, gdybyśmy za-
prosili dziennikarzy na konferencję prasową 
do jego gabinetu w Śląskim Urzędzie Woje-
wódzkim, nie informując go o tym – komen-
tuje sytuację Krzysztof Mejer, zastępca pre-
zydent miasta.

Urząd Miasta zapewnia, że pomógłby w or-
ganizacji spotkania wojewody z dziennikarza-
mi, gdyby o takich planach wiedział. Władze 
miasta z pewnością też pojawiłyby się na spo-
tkaniu. – Szkoda, że samorząd Rudy Śląskiej, 
który jest właścicielem obiektu, nie został poin-
formowany o tym fakcie przez służby wojewody. 
Moglibyśmy pomóc w organizacji tego ważne-
go wydarzenia, bo nie często wojewoda odwie-
dza nasze miasto – mówił Krzysztof Mejer. 

Stadion prawie gotowy 
STADION LEKKOATLETYCZNY 

Już 11 września stadion lekkoatletyczny w Czarnym Lesie zostanie otwarty. Budowa obiektu była dotychczas finansowana  
z budżetu miasta oraz z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jej całościowy koszt to ok. 9 mln zł. Kolejne 800 tys. zł 
kosztował niezbędny sprzęt. Kolejne 1,5 mln zł udało się pozyskać z ministerialnego dofinansowania. 

Ostatecznie wojewoda zmienił miejsce 
konferencji i zamiast na stadionie spotkał się 
z dziennikarzami przed obiektem. W spotka-
niu nie uczestniczył zarząd miasta, pojawili 
się za to radni Prawa i Sprawiedliwości. Jak 
poinformował podczas spotkania Kazmierz 
Myszur – o planowanej konferencji dowie-
dzieli się oni z mediów i nie zostali na nią 
zaproszeni oficjalnie. Na pytanie dotyczące 
braku zaproszenia na spotkanie władz miasta 
przewodniczący Rady Miasta nie chciał od-
powiedzieć. Kazimierz Myszur w swojej 
wypowiedzi podkreślił jednak wysiłki zarzą-
du miasta w pozyskanie dodatkowych środ-
ków. – Cieszę się, że ministerstwo dostrzegło 
wkład władz samorządowych i dofinansowa-
ło obiekt. Wspólnie z prezydent i Radą Mia-
sta zastanowimy się, na co zostaną przezna-
czone otrzymane środki – komentował My-
szur.

Władze miasta postarały się o dofinanso-
wanie, ministerstwo środki przyznało, suk-
cesem pochwalił się wojewoda w asyście 
radnych Pis-u, którzy wspólnie z zarządem 
miasta chcą decydować o tym na co te środ-

całego zespołu ludzi, z którymi pracuję 
oraz władz miasta i urzędników, bo prze-
cież to od ich dobrej woli zależy to, jak 
szybko uda mi się umówić spotkanie 
z dziennikarzem – komentuje Adam No-
wak. 

Jak zaznacza rzecznik prasowy rudzkie-
go magistratu, dobre kontakty z dziennika-
rzami zawdzięcza swojemu doświadczeniu 
zawodowemu. – Zanim zacząłem pracować 
jako rzecznik prasowy, pracowałem jako 
dziennikarz. Rozpoczynałem jako prakty-
kant, później jako dziennikarz, szef działu 
miejskiego, sekretarz redakcji i redaktor 
naczelny – wylicza Adam Nowak. – Może 
nie jest to reguła ale myślę, że dobry rzecz-
nik to taki, który rozumie potrzeby dzienni-
karzy i zna trud ich pracy. Miałem też oka-
zję uczyć tej pracy młodych ludzi i zawsze 
cieszył mnie ich zapał – dodaje.  AW

skiej. Cieszymy się, że na terenie naszego 
miasta tego typu działania trwają cały rok 
– podkreślał Michał Pierończyk. AW 

ki przeznaczyć. Sukces jakim niewątpliwie 
jest ukończenie budowy jednego z najlep-
szych tego typu obiektów w regionie ma jak 
widać wielu ojców. Najważniejsze, że  
11 września trafi w ręce tych, dla których 
został zbudowany, czyli mieszkańców Rudy 
Śląskiej. Na uroczyste otwarcie obiektu za-
proszenie są wszyscy chętni, bez wyjątków 
i podziału na opcje polityczne. 

 Arkadiusz Wieczorek
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Wojewoda pochwalił się 
 sukcesem miasta. 

Sesja, w której uczestniczyła m.in. prezydent Grażyna Dzie-
dzic, miała być formalnością. Głównym planem obrad był wybór 
przewodniczącego zgromadzenia. Jedynym zgłoszonym kandy-
datem był Marcin Krupa. Prezydent Katowic nie uzyskał jednak 
w głosowaniu wymaganej podwójnej większości głosów, wobec 
czego ogłoszono przerwę. Po przerwie w obradach prowadzący 
sesję wójt Gierałtowic nieoczekiwanie ogłosił kolejną przerwę i od-
roczył sesję do 12 września. Tego dnia włodarze miast wchodzą-
cy w skład metropolii zbiorą się ponownie, żeby wybrać prze-
wodniczącego zgromadzenia oraz przewodniczącego zarządu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i dwóch jego zastępców, 
gdyż wniosek w sprawie uzupełnienia porządku obrad o ten punkt 
zgłoszony przez prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego 
uzyskał wcześniej poparcie większości.  AW

Nieudany start metropolii 
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA

1 lipca 2017 r. powstała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Metropolia zajmuje powierzchnię 2500 km kw, a w 41 naj-
większych miastach Śląska i Zagłębia mieszka ponad dwa miliony ludzi. Na 29 września zwołano pierwszą sesję zgromadzenia 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która jednak zakończyło się fiaskiem. 

 Podczas pierwszej sesji GZM nie wybrano przewodniczącego.
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OGŁOSZENIE

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

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

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.

Fontanna w Rudzie 1 nie będzie na razie remontowana. 
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Fontanny muszą poczekać  | RUDA

Koncepcja przebudowy pl. Niepodle-
głości, która jest efektem ubiegłorocz-
nych warsztatów z mieszkańcami, za-
kłada wydzielenie dwóch stref na placu. 
Pierwsza z nich, znajdująca się od stro-
ny przystanku autobusowego, miałaby 
charakter reprezentacyjny. To tu zloka-
lizowany zostałby budynek projektowa-
nej kawiarni oraz zainstalowane wodne 
tryskacze. Druga część, zdecydowanie 
większa, miałaby charakter rekreacyjny. 
Zostaną tu odbudowane alejki, a także 
utworzona zostanie instalacja odwołu-
jąca się do bogatej historii dzielnicy. 
Nasza Czytelniczka zwróciła uwagę na 
kolejne miejsce, które jej zdaniem także 
wymaga rewitalizacji. – W Rudzie 1 
w okolicy dworca mamy zaniedbaną 
i od lat nieczynną fontannę. Pamiętam, 
jakie to kiedyś było przyjemne miejsce. 
Skoro da się zrobić remont placu w Go-
duli, może warto także zainwestować 

w to miejsce – zastanawia się nasza 
Czytelniczka. 

Z pytaniem o taką możliwość udali-
śmy się do Urzędu Miasta. – Na chwilę 
obecną nie jest planowany remont fon-
tanny w dzielnicy Ruda – informuje 
Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzę-
du Miasta. – Ta fontanna oraz inne fon-
tanny znajdujące się na terenie miasta 
w 2011 roku zostały  wyłączone z bieżą-
cego utrzymania, ze względu na zły stan 
techniczny i wysokie koszty utrzymania 
– dodaje. 

Z kolei w Goduli plany rewitalizacji 
są już bardzo zaawansowane. – Od mo-
mentu powstania, czyli od 1929 roku, 
planty w Goduli nie były poddawane 
rewitalizacji, w związku z czym doszło 
do degradacji technicznej i przestrzen-
nej – mówi prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – Myślę, że planowane prace przy-
wrócą piękno tego miejsca.  AW 

informuje, że istnieje 
możliwość zasiedlenia 

„od zaraz” niżej 
wymienionych mieszkań, 

na podstawie umowy 
o ustanowienie odrębnej 
własności lokalu, których 

wartość zgodnie 
z wyceną rzeczoznawcy 

wynosi:

 w Rudzie Śl.-Goduli ul. Królowej • 
Jadwigi 6/1 o pow. 52,00 m2 
67.730,- zł (2 p + k, parter)

 w Rudzie Śl.-Goduli ul. Królowej • 
Jadwigi 6a/2 o pow. 38,00 m2 
65.130,- zł (1 p + k, parter)

 w Rudzie Śl.-Orzegowie ul. • 
Ludwika Piechy 1/1 o pow.51,25 
m2 98.730,- zł (2 p + k, parter)

 w Rudzie Śl.-Wirku ul. Grzegorza • 
Fitelberga 12/15 o pow. 53,20 
m2 94.620,- zł (3 p+k, IV piętro)

 w Rudzie Śl.-1 ul. Bzów 3a/11 • 
o pow. 36,70 m2 71.960,- zł (1 p 
+ k, III piętro)

 w Rudzie Śl.-Halembie ul. • 
Międzyblokowa 14a/19 o pow. 
41,92 m2 83.860,- zł (2 p+ k, III 
piętro)

 w Rudzie Śl.-Halembie ul. Ener-• 
getyków 7/21 o pow. 34,40 m2 

68.070,- zł (2 p+k, III piętro)

Warunki ww. zasiedlenia oraz 
szczegółowych informacji udziela 
Dział Członkowsko-Lokalowy Spół-
dzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209.

Burloch Arena to kompleks sportowy, który imponuje nie tylko rudzianom, ale także gościom z innych miast. Jednak jeden z mieszkańców Orzegowa 
poinformował naszą redakcję, że na terenie stadionu i w jego otoczeniu widać niedociągnięcia. – Codziennie biegam na Burlochu i zastanawiam się, 
co z terenem koło lodowiska i kawiarni. Źle się na to patrzy podczas biegania, bo zaraz obok bieżni jest pełno ziemi, która rozmięka podczas deszczu 
i robi się straszne błoto – mówi pan Janusz, jeden z naszych Czytelników.

To miejsce zostanie uporządkowane.
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Szykują się kolejne zmiany na Burlochu | ORZEGÓW

Jednak już niedługo odwiedzający 
Burloch Arenę mogą spodziewać się 
zmian. – Miasto Ruda Śląska w ramach 
tegorocznego budżetu planuje zrealizo-
wać zagospodarowanie terenu w bezpo-
średnim sąsiedztwie Burloch Cafe 
i stworzyć ciekawą przestrzeń w postaci 
nawierzchni utwardzonej, zieleni oraz 
ławek i toru saneczkowego – wyjaśnia 
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwe-
stycji Urzędu Miasta Ruda Śląska. 
– Niestety oferty złożone w ostatnio 
ogłoszonym przetargu na wskazany za-
kres robót przekraczały środki przezna-
czone w budżecie. Obecnie ogłoszony 
został kolejny przetarg z częściową mo-
dyfi kacją przewidywanych robót. Ter-
min otwarcia ofert został wyznaczony 

na 12 września – dodaje. 
Mieszkaniec Orzegowa 
zwrócił także uwagę 
na zły stan scho-
dów prowadzą-
cych z ul. By-
tomskiej na 
Burloch Arenę, 
którym przydał-
by się remont. 
– Miasto, od po-
czątku rewitalizacji 
ośrodka, co roku prze-
znacza środki na realiza-
cję poszczególnych elementów 
obiektu. Schody od strony ul. Bytom-
skiej będą również odnowione – infor-
muje Piotr Janik.  AL

Do naszej redakcji po przeczytaniu informacji o koncepcji przebudowy placu Niepodległości w Goduli zgłosiła się mieszkanka Rudy. Rudzianka dopy-
tuje, czy podobnej inwestycji nie dałoby się także wykonać właśnie w jej dzielnicy.



ska. – Przy opracowywaniu zmian 
braliśmy m.in. pod uwagę bliskość 
budynków, rozległość terytorialną 
poszczególnych dzielnic, stan tech-
niczny i wyposażenie szkół, a także 
możliwość zapewnienia dalszego 
zatrudnienia nauczycielom i pozo-
stałym pracownikom oraz opinie 
społeczności szkolnych i środowisk 
poszczególnych dzielnic – wylicza.

W nowym roku szkolnym absol-
wenci klas szóstych rozpoczną na-
ukę w siódmej klasie szkoły pod-
stawowej. Natomiast uczniowie 
klas II i III gimnazjum będą konty-
nuować naukę na dotychczasowych 
zasadach i w dotychczasowych 
obiektach szkolnych do 31 sierpnia 
2019 roku. W nowym roku szkol-
nym podręczniki finansowane z bu-
dżetu państwa otrzymają we wrze-
śniu wszyscy uczniowie klas 1-7 
szkół podstawowych oraz ucznio-
wie drugiej i trzeciej klasy gimna-
zjum. – Szkoły zapewnią także 
opiekę w świetlicy szkolnej nad 
dziećmi, które ze względu na pracę 
zawodową rodziców muszą przeby-
wać dłużej w placówce – mówi 
Grażyna Jaszczyk, zastępca naczel-
nika Wydziału Oświaty. – W pla-
cówkach jest również możliwość 
wykupienia posiłków – dodaje.

Koszty związane z wprowadze-
niem reformy edukacji w Rudzie 
Śląskiej oszacowano na około 
2 mln zł. Dotyczą one przede 
wszystkim wyposażenia sal do edu-
kacji wczesnoszkolnej, wyposaże-
nia pracowni przedmiotowych, do-
posażenia sal komputerowych oraz 
powiększenia księgozbioru w bi-
bliotekach, a także dostosowania 
sanitariatów uczniowskich i świe-
tlic szkolnych dla młodszych dzie-
ci. – W celu dostosowania szkół do 
zmian w systemie edukacji wystąpi-
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– Dzięki rewitalizacji parku 
stworzyliśmy zaplecze dla różnego 
rodzaju działań kulturalnych, im-
prez plenerowych, pikników rodzin-
nych czy zawodów sportowych. To 
dobre miejsce wypoczynku dla ro-
dzin z dziećmi, gdzie można odpo-
cząć, pospacerować, a przede 
wszystkim zwolnić tempo życia. Si-
łownia będzie dodatkową atrakcją 
szczególnie dla tych, którzy prefe-
rują aktywny wypoczynek – podkre-
śla Grażyna Dziedzic, prezydent 
Rudy Śląskiej.

Teren, na którym powstanie si-
łownia napowietrzna, to dawny 
plac zabaw, który znajdował się 
przy nieistniejących obecnie bu-
dynkach mieszkalnych (okolice tu-
nelu prowadzącego do dworca). 
Urządzenia do ćwiczeń pozwolą 
pasjonatom aktywnego trybu życia 
poprawić kondycję oraz koordyna-
cję ruchową. Korzystać będzie 
można z takich urządzeń jak: pod-
ciągacz, prasa nożna, drabinki, ła-

Kolejna niespodzianka 
w Parku Kozioła

Prawie� 111� tysięcy� złotych� będzie� kosztowała� siłownia� napowietrzna� 
w�Parku�im.�Augustyna�Kozioła�w�Rudzie.�to�kolejna�inwestycja�w�rudz-
kim�parku,�która�powstanie�do�końca�października�tego�roku.�Będzie�ona�
dedykowana� zarówno�dzieciom,� jak� i� dorosłym�mieszkańcom.�Dotych-
czasowa�rewitalizacja�parku�kosztowała�już�ponad�2�mln�zł,�a�za�te�pienią-
dze�m.in.�wybudowano�amfiteatr,�budynek�kawiarni�i�plac�zabaw.�

weczki do brzuszków, „kręciołek” 
dla osób niepełnosprawnych, rowe-
rek, biegacz czy twister. Siłownia 
podzielona zostanie ponadto na 
dwie strefy – komunikacyjną oraz 
strefę ćwiczeń. W sumie znajdzie 
się tam 13 urządzeń umieszczonych 
na powierzchni 300 m kw. Co wię-
cej, siłownia zostanie oświetlona 
i będzie monitorowana.

Przypomnijmy, że rudzki Park 
im. Augustyna Kozioła jest cały 
czas modernizowany. Do tej pory 
wybudowano tam już budynek ka-
wiarni, amfiteatr oraz plac zabaw 
dla dzieci. Odnowiono też alejki 
parkowe, zamontowano oświetle-
nie, ławki i kosze na śmieci. Poza 
tym rudzki park to także miejsce, 
w którym odbywają się liczne im-
prezy sportowe i kulturalne, takie 
jak m.in.: Memoriał Radnego Jana 
Koniecznego oraz Międzynarodo-
wy Festiwal Orkiestr Dętych, który 
odbył się w minioną niedzielę.

Agnieszka Lewko

Siłownia napowietrzna powstanie w okolicy oczka wodnego. 
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ROK�SZKOLNy�2017/2018

Zgodnie z reformą oświaty na-
ukę w szkole podstawowej konty-
nuować będzie też 1210 siódmo-
klasistów. Z wychowania przed-
szkolnego skorzysta natomiast 
około 4,5 tys. dzieci. – Życzę 
wszystkim rudzkim uczniom samych 
sukcesów w nauce i radości 
z uczestnictwa w życiu szkolnym  
– mówi prezydent miasta Grażyna 
Dziedzic. – Trzymam również kciu-
ki za całą kadrę pedagogiczną, by 
każdego dnia towarzyszyła jej sa-
tysfakcja zawodowa, cierpliwość 
i wzajemna życzliwość – dodaje.

W tym roku w szkołach podsta-
wowych nowy rok szkolny rozpo-
częło 9172 dzieci, w tym 1288 
uczniów w pierwszej klasie. Naukę 
w klasie II i III w oddziałach gimna-
zjalnych kontynuować będzie około 
2300 uczniów. Do szkół ponadgim-
nazjalnych i ponadpodstawowych 
będzie uczęszczało 3244 uczniów. 
Z kolei wychowaniem przedszkol-
nym objętych zostanie ok. 4500 
dzieci. Dzieci i młodzież będzie 
uczyć ponad 2,5 tys. nauczycieli. 
Najwięcej, bo ponad 1,4 tys. z nich, 
to nauczyciele dyplomowani, czyli 
z najwyższym tytułem osiąganym 
na ścieżce awansu zawodowego.

Od 1 września w Rudzie Śląskiej 
funkcjonuje 29 ośmioletnich szkół 
podstawowych (w tym trzy specjal-
ne), cztery licea ogólnokształcące, 
sześć techników oraz siedem szkół 
branżowych pierwszego stopnia. 
Najmłodsi uczęszczają do 29 przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych 
w pięciu szkołach podstawowych. 
– Zatwierdzony przez radnych plan 
sieci szkół jest optymalnym rozwią-
zaniem, poprzedzonym diagnozą 
demograficzną i licznymi analizami 
– wyjaśnia Anna Krzysteczko, za-
stępca prezydent miasta Ruda Ślą-

Pierwszy dzwonek
Prawie�15� tysięcy�uczniów� rozpoczęło�naukę�w� rudzkich� szkołach.�4�września� to�wyjątkowy�dzień,� szczególnie�dla�1288�
pierwszoklasistów,�którzy�progi�szkoły�przekroczyli�po�raz�pierwszy.�

W SP nr 27 rok szkolny rozpoczęły trzy pierwsze klasy.

liśmy do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej o dofinansowanie. 
Z wnioskowanej kwoty 686 tys. zł 
otrzymaliśmy 406 tys. zł, czyli 280 
tys. zł mniej – podkreśla wiceprezy-
dent Anna Krzysteczko. – W związ-
ku ze zwiększonymi wydatkami po-
niesionymi na wprowadzenie refor-
my edukacji musimy odłożyć w cza-
sie modernizację pracowni kompu-
terowych w szkołach i remonty pla-
ców zabaw w przedszkolach – za-
uważa.

Liczba etatów dla nauczycieli 
w rudzkich szkołach i przedszko-
lach wzrośnie z 2356 w roku szkol-
nym 2016/2017 do 2394 w roku 
szkolnym 2017/2018. Powodem 
wzrostu zatrudnienia jest koniecz-

ność zapewnienia w przedszkolach 
miejsc dla dzieci 3-letnich. Dodaj-
my, że w związku z reformą oświa-
ty 106 nauczycieli będzie uzupeł-
niało tygodniowy obowiązkowy 
wymiar zajęć dydaktyczno-wycho-
wawczych w innej szkole. 16 na-
uczycieli podjęło decyzję o prze-
niesieniu się do innej szkoły, jeden 
nauczyciel gimnazjum, który nie 
wyraził zgody na uzupełnianie ty-
godniowego obowiązkowego wy-
miaru zajęć w innej szkole, zdecy-
dował się, po rozwiązaniu stosunku 
pracy, przejść na emeryturę. Dwóch 
nauczycieli technikum utraciło pra-
cę w związku ze zmniejszeniem się 
liczby oddziałów w szkole.

Arkadiusz Wieczorek
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Pierwszoklasiści zgodnie z tradycją przynieśli ze sobą tyty.



6www.wiadomoscirudzkie.pl REKLAMA | 6.09.2017



7www.wiadomoscirudzkie.pl MIASTO | 6.09.2017

REKLAMA

NARODOWE CZYTANIE 2017

Zaczytani w „Weselu” Pożegnaliśmy lato w Muzeum PRL-u 
MUZEUM PRL-U
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W role państwa młodych wcielili się Monika Czoik-Nowicka i Krzysztof Piecha.

cha, naczelnik Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Promocji Miasta; Cecylia 
Gładysz – wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta; Katarzyna Furmaniuk, dyrek-

„Narodowe Czytanie” odbyło się 
szósty raz w cały kraju z inicjatywy 
prezydenta RP, a do którego po raz ko-
lejny przyłączyli się mieszkańcy Rudy 
Śląskiej. Bo też i decyzją obywateli 
wybrane zostało w tym roku dzieło 
Stanisława Wyspiańskiego. – „Wese-
le” jest specyficznym utworem, bo jest 
to dramat, czyli nie tylko do czytania, 
ale i do wystawiania na deskach te-
atru. Ponadto utwór ten jest dramatem 
narodowym o charakterze symbolicz-
nym, jednak trzeba pamiętać, że „We-
sele” Wyspiańskiego to także arty-
styczne ujęcie faktycznego wesela, 
które odbyło się swego czasu w obec-
nej dzielnicy Krakowa. Lucjan Rydel, 
przyjaciel autora, ożenił się z Jadwigą 
Mikołajczykówną i to stało się kanwą 
późniejszej opowieści Wyspiańskiego. 
Staraliśmy się wyeksponować ten wą-
tek realistyczny, więc fragmenty dzieła 
były czytane z podziałem na role  
– podkreśla Krystian Gałuszka, dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej, któ-
ra włączyła się w organizację „Narodo-
wego Czytania” w Rudzie Śląskiej. 

W role te wcielili się m.in.: prezy-
dent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic; 
zastępcy prezydent – Anna Krzystecz-
ko i Krzysztof Mejer; Krzysztof Pie-

W sobotnie południe mogliśmy przenieść się z Miejskiego Centrum Kultury w niepowtarzalny nastrój „Wesela” oraz 
świat jego bohaterów, by razem z nimi pielęgnować piękną polszczyznę oraz zastanowić się nad rolą dzieła Stanisła-
wa Wyspiańskiego w kształtowaniu naszej Ojczyzny. A wszystko to za sprawą akcji „Narodowe Czytanie”. Rudzianie 
mogli wysłuchać fragmentów tego utworu, a przy okazji zorganizowano tematyczny pokaz mody ślubno-weselnej. 

torka Miejskiego Centrum Kultury im. 
H. Bisty; Teresa Jonas, założycielka  
i instruktorka grupy teatralnej „Mo-
klandia” oraz rudzka poetka – Monika 
Czoik-Nowicka. Natomiast koncepcję 
utworu przedstawił wspomniany Kry-
stian Gałuszka, a całą akcję poprowa-
dziła Aleksandra Poloczek, zastępca 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Podczas „Narodowego 
Czytania” mieszkańcy mogli jednak 
nie tylko posłuchać fragmentów „We-
sela”, ale także wygrać czytelnicze 

upominki i książki, podbite okolicz-
nościową pieczęcią.

W tym roku zorganizowano także 
dodatkową atrakcję w postaci pokazu 

mody ślubno-weselnej, który przygo-
towała rudzka projektantka Grażyna 
Pander-Kokoszka. – Jak co roku sta-
ramy się, by wspólne czytanie było 
atrakcyjne dla wszystkich odbiorców, 
a skoro w tym roku lekturą jest „Wese-
le”, to naturalnie pomyśleliśmy o tym, 
co w trakcie wesela jest bardzo waż-
ne, czyli o modzie i odpowiednich kre-
acjach – tłumaczy Krzysztof Piecha, 
naczelnik Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Promocji Miasta.

Joanna Oreł
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Choć pogoda nie dopisywała, to rudzianie chętnie zawitali do MCK-u.

Przy okazji akcji odbył się pokaz 
mody ślubno-weselnej.
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Sobotnie (2.09) pożegnanie lata rozpoczęło 
się od przyjazdu zabytkowych pojazdów, któ-
re pokonały trasę z Czeladzi, by ok. godz. 16 
spotkać się właśnie w Muzeum PRL-u, gdzie 
przygotowano atrakcje dla jego uczestników, 
a pojazdy wystawiono dla zwiedzających. 
– Drugi raz uczestniczę w tym zlocie w miej-
scu, które idealnie oddaje klimat dawnych lat 
– mówił Henryk Chwalczyk z Katowic, jeden 
z uczestników zlotu. – Od 12 lat zajmuję się 
kolekcjonowaniem zabytkowych aut, a od kil-
ku lat także je remontuję. Jestem już na eme-
ryturze, a że nie lubię nudy, to znalazłem sobie 
taką aktywność i spędzam sobotę właśnie na 
zlocie w Rudzie Śląskiej – dodał. 

Po zlocie, ok. godz. 18 rozpoczęła się za-
bawa taneczna w rytm utworów zespołu Go-
od Time. – Przyjechaliśmy do muzeum z Za-
brza, bo słyszałam od znajomych o tym miej-
scu, więc stwierdziłam, że z rodziną zwiedzi-
my pomieszczenia, a przy okazji trochę się 
pobawimy – podkreślała pani Dagmara, która 
popołudnie w Bielszowicach spędziła z ro-
dziną. 

W rytmach lat 70., 80. i 90. pożegnaliśmy lato w Muzeum PRL-u. Odbyła się tam impreza 
na podsumowanie sezonu, a w ramach niej V Zlot Pojazdów Minionej Epoki oraz potań-
cówka. Choć Muzeum PRL-u zamyka swoje podwoje dopiero pod koniec września, to już 
teraz można powiedzieć, że przez ostatnie miesiące odwiedziło je ok. 20 tys. osób. Na tym 
jednak z pewnością nie koniec, bo w przyszłym sezonie w muzeum szykują się kolejne 
zmiany.

Przypomnijmy, że Muzeum PRL-u w Biel-
szowicach istnieje od siedmiu lat i z roku na 
rok zmienia się coraz bardziej oraz jest bogat-
sze o nowe zbiory, wystawy i pomniki. – Ten 
sezon poświęciliśmy na remonty kolejnych 
budynków, które zostaną oddane do użytku 
w przyszłym sezonie – zdradza Monika Ży-
wot, prezes Fundacji Minionej Epoki, dzięki 
której w 2010 roku miejsce to powstało w na-
szym mieście.

Jak podkreśla Monika Żywot, tegoroczne 
otwarcie muzeum było historyczne, bo w ma-
jówkę odwiedziło je ok. 3,5 tys. osób. To tak-
że szczególny rok z punktu widzenia zarzą-
dzania fundacją. W sierpniu muzeum zostało 
wpisane do KRS-u, co znaczy, że stało się Or-
ganizacją Pożytku Publicznego. – To również 
ważny rok pod względem dużych i ciekawych 
imprez, które odbywały się u nas we współ-
pracy z Urzędem Miasta – Piknik Balonowy 
oraz finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, dla którego warto było zimą przewró-
cić do góry nogami nasz folwark – dodaje  
Monika Żywot.  Joanna Oreł
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Odwiedzający Muzeum PRL-u mogli m.in. 
podziwiać zabytkowe pojazdy.
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Nie zabrakło też dodatkowych atrakcji,  

w tym m.in. strzelnicy.

PREZydENt MiAStA RudA ŚLąSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (ii piętro, naprzeciw 

pokoju 215) wykazu  najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości gruntowych 
znajdujących się w rejonie ulic: Grobli kolejowej, Cegielnianej – Porannej, długiej, 
Świętochłowickiej z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolnicze, Basenowej, 

Broniewskiego, Jasnej, Wierzbowej z przeznaczeniem pod istniejące garaże, ogródki 
rekreacyjne oraz ogródki przydomowe, Antoniego Nowary z przeznaczeniem pod 

umowę użyczenia w celu wniesienia aportem zwałowiska pocynkowego.

PREZydENt MiAStA RudA ŚLąSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta  

(ii piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących 
się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Jana iii Sobieskiego, które zostaną oddana 

z przeznaczeniem na cele rolnicze.

PREZydENt MiAStA RudA ŚLąSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta  

(ii piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących 
się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Styczyńskiego, które zostaną oddana 

z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy.

OGŁOSZENiA
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– Grażyna Dziedzic,
– Anna Krzysteczko,
– Cecylia Gładysz,

– Teresa Jonas,
– Katarzyna Furmaniuk,
– Monika Czoik–Nowicka,

– Krzysztof Mejer,
– Krzysztof Piecha,

prowadzenie: Aleksandra Poloczek
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REKLAMA

XVII�MIędzyNAROdOWy�FEStIWAL�ORKIEStR�dętych

To była orkiestrowa niedziela. I z pewnością nie ostatnia!
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XVII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. Augu-
styna Kozioła w Rudzie Śląskiej rozpoczął się od połączenia 
sił śląskich orkiestr i wspólnego wykonania finałowego hym-
nu. Następnie na scenie zaprezentowały się cztery orkiestry 
dęte z regionu oraz jedna zaproszona zza granicy (na początku 
festiwalu) –  Orkiestra Dęta „Jablunkovanka” z Czech pod dy-
rekcją Miroslava Żukowskiego, w której repertuarze nie za-
brakło także polskich utworów. Ponadto na scenie wystąpił 
zespół mażoretek „Akcent” z MDK „Ligota”. – Dziękuję ser-
decznie za to, że mimo niekorzystnej pogody, jesteście z nami 
– podkreślała obecna podczas wydarzenia zastępca prezydent 
miasta Anna Krzysteczko. – Rudzkie orkiestry dęte zdobywają 
nagrody i wyróżnienia na konkursach w całej Europie. Zapew-
niają najwyższy poziom również dzięki temu, że łączą pokole-
nia, w zespołach grają bowiem osoby zarówno bardzo młode, 
jak i bardziej zaawansowane wiekowo. Dzięki temu starsi mu-
zycy stają się przewodnikami młodszych kolegów nie tylko 
w zakresie umiejętności muzycznych, ale także przekazywania 
tradycji i obyczajów – dodała.

Wśród orkiestr zaprezentowała się m.in. Orkiestra Dęta 
,,Makoszowy”, której kapelmistrzem jest Henryk Mandrysz. 
– Jestem w tej orkiestrze od dziecka, bo zacząłem grać w wieku 
13 lat. To jest całe moje życie. Urodziłem się na Śląsku, jestem 
Ślązakiem, a że orkiestry to część naszej śląskiej kultury, gra-
nie w jednej z nich było moim marzeniem – mówił Henryk 
Mandrysz. – Ludzie lubią słuchać takiej muzyki i mam nadzie-
ję, że dzięki temu, że ma nas kto słuchać, będziemy grali jesz-
cze wiele lat – zaznaczył. 

Zresztą wielu muzyków, którzy wzięli udział w niedzielnym 
festiwalu, gra, czy to podczas każdej jego edycji, czy też przez 
pół życia jest związanych z orkiestrami dętymi. Norbert Ma-
tlok gra obecnie w Orkiestrze Dętej „Bielszowice”. Jak mówi, 
trafił do orkiestry przez przypadek, by grać w niej już od ponad 
40 lat. W przypadku Józefa Kalisza z Orkiestry Dętej „Mako-
szowy” zadecydowała tradycja rodzinna. – Dopóki tylko zdro-
wie dopisze, będę grał, bo lubię grać dla ludzi, spotykać się z ni-
mi – wyjaśnia Józef Kalisz. 

Orkiestrowego klimatu nie zabrakło również podczas reci-
talu Haliny Kunickiej, wykonanego przy akompaniamencie 
Jerzego Derfla, podczas którego można było usłyszeć przebój 
artystki właśnie o orkiestrach dętych. – Śląsk to jest m.in. moja 
młodość. Przyjeżdżałam tu setki razy i właściwie wszędzie tu 
u państwa byłam i za każdym razem było wspaniale. Kiedy do-
wiedziałam się, że mam teraz przyjechać do Rudy Śląskiej, 
pomyślałam sobie: cudownie! Pojadę tymi samymi ścieżkami, 
którymi dawniej wędrowałam – mówiła gwiazda festiwalu.

    Joanna Oreł

Orkiestry�dęte�na�stałe�wpisały�się�w�klimat�naszego�miasta�oraz�regionu.�Kolejny,�bo�już�17.�Międzynarodowy�Festiwal�Orkiestr�dętych,�był�tego�dowodem.�W�niedzielę�(3.09)�w�Parku 
A.�Kozioła�w�Rudzie,�mimo�niekorzystnej�pogody,�bawiły�się�tłumy.�Goście�mogli�wysłuchać�nie�tylko�orkiestr�ze�Śląska,�ale�również�z�czech,�a�gwiazdą�koncertu�była�halina�Kunicka,�która�
sama�przecież�w�swoim�przeboju�śpiewa�„Jest�w�orkiestrach�dętych�jakaś�siła”.�

Rudzianie świetnie się bawili mimo niesprzyjającej aury.
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Niedzielny koncert rozpoczął się od wspólnego wykonania hejnału.
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Gościliśmy także Orkiestrę Dętą „Makoszowy” z Zabrza.
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Wystąpiły także mażoretki zespołu „Akcent” z MDK „Ligota”.
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 Każda z orkiestr została uhonorowana za udział w festiwalu.
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Finałowym koncertem był 
recital Haliny Kunickiej.
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Na scenie nie zabrakło 
partii solowych.
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Gościnnie wystąpiła Orkiestra Dęta „Jablunkovanka” z Czech. 
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Muzycy zagrali swoje standardy z repertuaru i znane hity.
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W dniu koncertu Orkiestra Dęta „Pokój” świętowa-
ła urodziny. Nie zabrakło tradycyjnego „Sto lat”.
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W sumie w Parku Kozioła wystąpiło pięć orkiestr.
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ORZEGÓW 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

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

na terenie Miasta Ruda Śląska
wrzesień 2017 r.

 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. Janasa 13/02 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym, 13,40 m2 elektryczna, 

wod.-kan. 8,00 500,00 14.09.2017 r.
godz. 8.30

2 Ruda Śląska 1 – Ruda ul. Janasa 13/04 
lokal na parterze w budynku usługowym 51,41 m2 elektryczna, 

wod.-kan. 8,00 500,00 14.09.2017 r.
godz. 8.45

3 Ruda Śląska 1 – Ruda, ul. Janasa 13/05 
lokal na parterze w budynku usługowym 58,94m2 elektryczna, 

wod.-kan. 8,00 500,00 14.09.2017 r.
godz. 9.00

4 Ruda Śląska 1 – Ruda, ul. Starowiejska 7/2 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym,

43,30m2 

+ piwnica 

16,40 m2 

elektryczna, 
wod.-kan. 8,00 500,00 14.09.2017 r.

godz. 10.00

5 Ruda Śląska 1 –Ruda, ul. Bankowa 23/01
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

209,04 

+ piwnica 

22,80 

elektryczna, 
wod.-kan. 6,00 1.000,00 14.09.2017 r.

godz. 10.45

6 Ruda Śląska 6 – Halemba, ul. Solidarności 5/1 
lokal na piętrze w budynku usługowym 80,91 elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 7,00 1.000,00 14.09.2017 r.
godz. 11.30

7 Ruda Śląska 6 – Halemba ul. Solidarności 5/7 
lokal użytkowy na piętrze w budynku usługowym 64,27 m2 elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 10,00 1.000,00 14.09.2017 r.
godz. 11.45

8
Ruda Śląska 7 – Kochłowice, ul. Opolska 2B/01

lokal użytkowy na parterze, w budynku 
mieszkalnym WMN

34,36 m2 elektryczna, 
wod.-kan. 5,00 500,00 14.09.2017 r.

godz. 12.30

9 Ruda Śląska 9 – Nowy Bytom, ul. Kościuszki 4/02 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym WMN

14,32 m2 

+ piwnica 
2,42 m2 

elektryczna, 
wod.-kan. 6,00 500,00 14.09.2017 r.

godz. 13.30

10

Ruda Śląska 9 – Nowy Bytom, 
ul. Niedurnego 53B/1 

lokal mieszkalny – konieczność zmiany sposobu 
użytkowania na lokal użytkowy 

23,00m2 

+ piwnica 

4,74 m2 

elektryczna, 
wod.-kan. 5,00 500,00 14.09.2017 r.

godz. 13.30

11
Ruda Śląska 10 – Wirek, ul. Sienkiewicza 1A/2 

lokal użytkowy na II piętrze w budynku 
usługowym

110,11 m2 elektryczna, 
wod.-kan., c.o. 8,00 1.000,00 14.09.2017 r.

godz. 14.00

12
Ruda Śląska 10 – Wirek, ul. Sienkiewicza 13/02 

lokal użytkowy na parterze w budynku 
usługowym

38,69 m2 elektryczna, 
wod.-kan. 10,00 1.000,00 14.09.2017 r.

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  27 września 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 22 września 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 27.09.2017 r. poz. nr 
…. (lp. lokalu użytkowego) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 
22 września 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 wew. 745 Dział Eksploatacji 
MPGM TBS Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE

Po sąsiedzku w Orzegowie
Za nami ostatni już festyn z cyklu „Po sąsiedzku”! Na mieszkańców Orzegowa w miniony piątek (1.09) 
czekała moc atrakcji dla starszych i młodszych oraz występy śląskich artystów. Wszyscy tak dobrze się 
bawili, że nie odstraszył ich nawet ulewny deszcz, który rozpadał się pod koniec imprezy. Na scenie 
wystąpili: Bożena Mielnik, Janina Libera, Duo Bayer’s, Krzysztof Procek, Nas Troje, Sandra i Joachim Koj 
oraz Mateusz Troll i Przyjaciele. Podczas imprezy nie zabrakło także wielu konkursów z nagrodami i pro-
gramu dla dzieci, które mogły spędzić czas wspólnie z animatorem, poskakać na trampolinie oraz po-
bawić się na „dmuchańcach” . Mieszkańcy, którzy uczestniczyli w zabawie przy ul. Zielińskiego mogli 
skorzystać także z bogatej oferty gastronomicznej. Tekst i foto: AL
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WYWIAD

Kochamy się, szanujemy i jesteśmy wobec 
siebie szczerzy. To jest nasza siła – siła braci

Już 28 października w Domu Kultury w Bielszowicach wystąpi zespół Pectus. Dlaczego warto wybrać się na ten kon-
cert? O to zapytaliśmy Tomasza Szczepanika, lidera zespołu.

DEKORACJE BALONOWE
Niezależnie od tego, czy otwierasz sklep, organizujesz wesele, 

przyjęcie i chcesz zachwycić swoich gości niepowtarzalną 
dekoracją, zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość e-mail. 

Przygotujemy niezwykłą oprawę balonową,

którą zapamiętasz na długi czas 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego sklepu 
w Rudzie Śląskiej-Halembie, Miodowej 6.
www.facebook.com/Sklep.Balanga
www.dekoracjebalonowe-balanga.pl

Zachęcamy 
do skorzystania 
z naszych usług

Zachęcamy 
do skorzystania 
z naszych usług

Tel. 790-541-222

Niezależnie od tego, czy otwierasz sklep, organizujesz wesele, 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego sklepu 

OGŁOSZENIA

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II 
w Rudzie Śląskiej i Szkoła Podstawowa nr 27 

w latach 1967-2004, ponownie od roku szk. 2017/2018
zapraszają na obchody

jubileuszu 50-lecia szkoły, 
który odbędzie się w dniach 21-22 października 2017 r.

Program uroczystości:
SOBOTA 21 PAŹDZIERNIKA BR.:

10• 00 uroczystość ofi cjalna (tylko za zaproszeniami),
13• 00 spotkanie absolwentów na terenie szkoły; wpisowe: 20,00 zł; 
prosimy o wpłaty do 22.09. br. na konto: BZ WBK 12 1090 2037 
0000 0001 1486 1018 z tytułem wpłaty: nazwisko i imię, rok 
ukończenia szkoły (B.WAŻNE!), 50-lecie szkoły,
20• 00 - bal absolwentów i pracowników w hali MOSiR Ruda Śląska Ha-
lemba ul. Kłodnicka 95; koszt: 100,00 zł od osoby; prosimy o wpłaty 
do 22.09. br. na konto j. w. BZ WBK 12 1090 2037 0000 0001 
1486 1018 z tytułem  wpłaty: nazwisko i imię, 50 - lecie szko-
ły - BAL.

NIEDZIELA 22 PAŹDZIERNIKA BR.:
16• 00 uroczysta msza św. w kościele  p.w. Bożego Narodzenia w Ru-
dzie Śląskiej - Halembie.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w obchodach tak zacnego jubileuszu!
Dyrekcja i Pracownicy szkoły

www.gimnazjum9.edu.pl/50-lecie-szkoly

– Zagracie w DK Bielszowice i będzie to koncert akustyczny. 
Czego możemy się spodziewać?

Tomasz Szczepanik: – Niespodziewanego (śmiech). Koncerty aku-
styczne to niezwykły rodzaj spotkania z publicznością. Bardziej in-
tymny, przesycony inną, niesamowitą energią. Zagramy nasze naj-
większe przeboje: energetyczną „Barcelonę”, „To co chciałbym ci 
dać”, „Jeden moment”, „Szkołę marzeń”, nowy przebój „Iluzję”, ale 
będzie też coś zupełnie nowego, co powstało z myślą o nowej płycie 
akustycznej. Wszystko to połączymy z rozmowami, anegdotami i hi-
storiami z naszego życia. To będzie wręcz intymne spotkanie zespołu 
z publicznością. 

– Rudzki dom kultury to niewielka sala koncertowa. Kontakt 
z publicznością na takich koncertach jest zupełnie inny. Gdzie gra 
Wam się najlepiej – wolicie mniejsze, zamknięte sale koncertowe, 
czy jednak duże plenery i kilkutysięczną widownię?

– Bardzo dobrze czujemy się grając zarówno duże, multimedialne 
koncerty, jak również małe, akustyczne, w niewielkich salach. Latem  
dominują plenery, koncerty multimedialne i festiwale. Na jesień odpo-
czywamy od tego rodzaju aktywności i rozpoczynamy trasę akustycz-
ną – zawsze przy współpracy z agencją „JAŚKO Factory”. Zimą gra-
my kolędy, wiosną jeszcze akustycznie i potem znowu maraton plene-
rowy. Różnica między tymi dwoma rodzajami koncertów jest taka, że 
na te plenerowe zazwyczaj przychodzą osoby przypadkowe, takie, 
które przyszłyby na koncert każdego innego zespołu, bo to święto mia-
sta, czy jakaś inna uroczystość fundowana np. przez samorząd.

Na koncertach akustycznych jest inaczej. Mamy pełną świadomość, 
że tutaj spotykamy się z ludźmi, którzy przyszli konkretnie na nasz 
koncert, którzy słuchają naszej muzyki, lubią nas i zapłacili za bilet po 
to, aby się z nami spotkać. To doceniamy bardziej i zawsze przygoto-
wujemy się do tego, bardziej intymnego, spotkania z publicznością. 
Pod tym względem koncerty akustyczne są trudniejsze, wszystko musi 

być dopracowane w najdrobniejszym szczególe. Robimy wszystko, 
aby publiczność po koncercie akustycznym wyszła w pełni usatysfak-
cjonowana. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby zawieść naszych 
fanów.

– Wasza najnowsza płyta ukaże się jesienią i będzie zupełnie in-
na niż poprzednie. Co Was skłoniło do wydania płyty akustycz-
nej?

– Właśnie sukces i ogromna popularność koncertów akustycznych. 
Zaczęliśmy je grać niedawno, bo prawie dwa lata temu. Okazało się, że 
to strzał w dziesiątkę, że koncerty akustyczne sprzedają się jak świeże 
bułeczki, a sale zawsze wypełnione są po brzegi. Wydanie płyty aku-
stycznej było więc naturalną konsekwencją, tym bardziej, że do tej 
pory takiej płyty z przebojami akustycznie nie mieliśmy. Ludzie pytali 
nas o taką płytę po koncertach. Już wkrótce powiemy, że jest. W Studiu 
S4 Polskiego Radia trwają właśnie nagrania. Wiele wskazuje na to, że 
do Bielszowic przyjedziemy już z nowym krążkiem.

– Do nagrania płyty zaprosiliście gościa specjalnego. Możemy 
zdradzić, kto to taki?

– Do współpracy zawsze zapraszamy artystów niezwykłych, któ-
rych bardzo cenimy. Do udziału w nagraniu płyty „Kobiety” zaprosili-
śmy dziesięć znakomitych polskich wokalistek, do udziału w nagra-
niach płyty kolędowej zaprosiliśmy zaprzyjaźnioną z nami kapelę lu-
dową „Pogórzanie”, a na płycie akustycznej zagra z nami zdobywca 
Nagrody Grammy, doskonały muzyk i kompozytor – Włodek Pawlik. 
Nagraliśmy razem nowy, premierowy utwór. Mamy nadzieję, że 
spodoba się publiczności. Wiele też wskazuje na to, że po wydaniu 
płyty wyruszymy razem z Włodkiem w trasę koncertową. To będzie 
wydarzenie bez precedensu.

– Wasz zespół to kapela rodzinna. Więzy rodzinne coś zmienia-
ją, czy gdybyście nie byli spokrewnieni grałoby się tak samo?

– Z całą pewnością byłoby inaczej. Jako bracia znamy się doskona-
le i nie mamy przed sobą tajemnic. Zostaliśmy wychowani w szacunku 
do drugiego człowieka i każdy problem potrafi my razem rozwiązać. 
Nie ma między nami wielkich konfl iktów. Są oczywiście drobne 
sprzeczki, ale trwają chwilę. Kochamy się, szanujemy i jesteśmy wo-
bec siebie szczerzy – tak wychowali nas nasi rodzice. To jest nasza siła 
– siła braci. Spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu, wyjeżdżamy razem 
na wakacje, razem trenujemy, mieszkamy w jednej okolicy. Nie mamy 
siebie dość. Lubimy razem spędzać czas. Podobno to widać.

Zapraszamy wszystkich na nasz koncert w Bielszowicach. 
Arkadiusz Wieczorek

Koncert Zespołu PECTUS - 28 października 
- DK Bielszowice Ruda Śląska. 

Bilety do nabycia w kasie DK, na stronach www.bilet.pax.pl i www.kupbilecik.pl
CENY BILETÓW: w przedsprzedaży 80 zł, VIP 149 zł, w dniu koncertu 99 zł.
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Stacja Biblioteka

Jesienią przyszłego roku zabytkowy dworzec w Rudzie Śląskiej-Chebziu będzie nie do poznania. W budynku nowe lokum znajdzie główna siedziba miejskiej biblioteki 
wraz z wypożyczalnią i czytelnią. Powstanie też kawiarnia, a na zewnątrz „bibliogród” oraz parking na kilkadziesiąt pojazdów. Zachowana zostanie też główna funkcja 
dworca związana z obsługą pasażerów. Rozstrzygnięty został przetarg na realizację tej inwestycji, na którą miasto przeznaczy blisko 8 mln zł. Władze Rudy Śląskiej 
część z tych środków chcą „odzyskać” starając się o dofi nansowanie unijne, które może wynieść ponad 6 mln zł. Miasto złożyło dwa wnioski w tej sprawie.

– Gmach dworca w Chebziu to już teraz 
rozpoznawalny zabytek Rudy Śląskiej. Po 
jego rewitalizacji jeszcze wypięknieje i 
– o czym jestem przekonana – wraz z nada-
niem mu nowych funkcji stanie się jednym 
z najbardziej interesujących przykładów za-
gospodarowania przestrzeni dworców 
w kraju – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic.

Kompleksowa rewitalizacja dworca pole-
gać będzie przede wszystkim na adaptacji 
wnętrza budynku pod bibliotekę. W tym ce-
lu w głównej hali budynku dworca powsta-
nie stalowa antresola ze szklaną balustradą, 
gdzie zlokalizowane zostaną regały biblio-
teczne oraz będzie się mieścić czytelnia. Na 
końcu holu głównego przy wykorzystaniu 
przeszkleń wydzielona zostanie przestrzeń 
pod wypożyczalnie, tam też będzie się znaj-
dowało wejście na antresolę. Ponadto pro-
jekt przebudowy dworca zakłada utworze-
nie sali animacyjnej, która będzie przysto-
sowana do realizacji spotkań i prelekcji.

Niewątpliwie jedną z atrakcji odnowio-
nego gmachu dworca będzie „bibliogród”. 
– To przestrzeń, która utworzona zostanie 
na zewnątrz budynku. Znajdzie się tam zie-

leń oraz drobne elementy architektury. Czy-
telnicy korzystając z biblioteki będą również 
i tam mogli spędzić wolny czas z książką 
w ręku – informuje Piotr Janik, naczelnik 
Wydziału Inwestycji. Ponadto w ramach in-
westycji w budynku dworca powstanie tak-
że zaplecze administracyjno-biurowe bi-
blioteki. Natomiast z tyłu dworca utworzony 
zostanie parking na 58 samochodów.

Jak w szczegółach wyglądać będą roboty 
budowlane? – Przewidujemy wyburzenie 
wszystkich ścianek działowych oraz demon-
taż obudów ścian i słupów.  Wyburzone zo-
staną pomieszczenia sanitariatów, a także 
zdemontowane zostaną blendy zamykające 
większość dawnych otworów okiennych 
– wylicza Piotr Janik. Prace będą prowadzo-
ne również na zewnątrz obiektu. Tu docie-
plone zostaną połacie dachowe, położona 
zostanie izolacja przeciwwilgociowa. Zo-
stanie też wyczyszczona elewacja budynku 
oraz wymienione zostaną drzwi i okna, z za-
chowaniem pierwotnego ich wyglądu. Po-
nadto na budynku dworca zainstalowany 
zostanie ozdobny napis, pojawi się także 
iluminacja obiektu.

Jak zapowiadają rudzcy samorządowcy 
utworzenie biblioteki w przestrzeni dworco-
wej nie spowoduje utraty dotychczasowych 
funkcji tego miejsca. – Budynek będzie speł-

niać swoje dawne zadania. Kupując nieru-
chomość od PKP, jako miasto zobowiązali-
śmy się do zapewnienia dotychczasowego 
przeznaczenia obiektu w zakresie obsługi 
pasażerów – podkreśla wiceprezydent Mi-
chał Pierończyk. Dlatego też w budynku 
wybudowane zostaną całkowicie nowe 
ogólnodostępne sanitariaty, dostosowane 
również do osób niepełnosprawnych. Do-
datkowo część holu głównego zaadaptowa-
na zostanie pod kawiarnię.

Inwestycję realizować będzie wyłonione 
w rozstrzygniętym jeszcze w sierpniu prze-
targu Przedsiębiorstwo Budowlane DO-
MBUD S.A. Wykonawca na realizację in-
westycji będzie miał 16 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. Firma jednak zadekla-
rowała skrócenie tego terminu o trzy mie-
siące. Koszt wszystkich prac wyniesie bli-
sko 8 mln zł.

Miasto stara się o dofi nansowanie inwe-
stycji ze środków Unii Europejskiej. – Żeby 
zwiększyć szansę na pozyskanie tych środ-
ków złożyliśmy dwa wnioski. Jeden w kon-
kursie dotyczącym ochrony dziedzictwa 
kulturowego, a drugi w konkursie z zakresu 
rewitalizacji obszarów zdegradowanych. 
W pierwszym przypadku mamy szanse na 
pond 6 mln zł dofi nansowania, a w drugim 
na ok. 7 mln zł. Urząd marszałkowski roz-

strzygnięcie konkursów zaplanował na sty-
czeń 2018 r. – tłumaczy Michał Pieroń-
czyk.

Rewitalizacja dworca w Chebziu możli-
wa będzie dzięki wykupieniu obiektu przez 
miasto od PKP. Transakcja miała miejsce 
w ostatnich dniach 2016 r. i kosztowała 

rudzki samorząd blisko 1 mln zł. Przypo-
mnijmy, że część przestrzeni przed dwor-
cem wykorzystana zostanie także pod budo-
wę centrum przesiadkowego w Chebziu. 
Miasto w sierpniu ogłosiło przetarg na wy-
konanie dokumentacji tej inwestycji.

TK

– W wyniku podziału nieruchomości 
w dzielnicach Ruda i Kochłowice powstał 
szereg nowych działek inwestycyjnych, które 
przeznaczone są pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną, bliźniaczą i szeregową – 
tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. 
– W wyniku podjętych uchwał drogom dojaz-
dowym do tych terenów zostaną nadane na-
zwy. W dalszej kolejności, gdy zostaną sprze-
dane poszczególne działki i staną na nich 
nowe budynki, poszczególnym posesjom bę-
dą przyporządkowane numery – dodaje.

I tak ulica Stanisława Lema będzie dro-
gą stanowiącą odgałęzienie ulicy Cypriana 
Norwida w dzielnicy Ruda. Z kolei odgałę-
zienie ulicy Wireckiej, zlokalizowane 
w Kochłowicach, będzie nosić nazwę ulicy 
Orzechowej. Ulica Romantyczna będzie 
z kolei zlokalizowana w rejonie ulicy Orlej 
i Nikodema Jaronia w Halembie.

Zgodnie z ubiegłoroczną ustawą o zaka-
zie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicz-
nej, Rada Miasta Ruda Śląska uchwaliła 
również zmianę nazw ulic: Gwardii Ludo-
wej, Aleksandra Kowalskiego – Olka oraz 
Związku Młodzieży Polskiej. 

W związku ze zmianą nazwy ulic miesz-
kańcy muszą zgłosić zmianę w najbliższym 
Urzędzie Skarbowym, a pobierający świad-
czenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych zgłosić pisemnie zmianę danych ad-
resowych. Mieszkańcy powinni również 
zgłosić zmianę adresu dostawcy energii 
elektrycznej i gazu. Jeżeli chodzi o dowody 
osobiste, paszporty, prawa jazdy czy dowo-
dy rejestracyjne, to nie tracą one swojej 
ważności. – Zgodnie z przepisami „ustawy 
dekomunizacyjnej”, zmiana nazwy doko-
nana na podstawie tej ustawy nie ma wpły-
wu na ważność dokumentów zawierających 
nazwę dotychczasową – podkreśla Grze-
gorz Ogórek, geodeta miasta. Jeżeli chodzi 
o zmiany w księdze wieczystej, to odpo-
wiedni wniosek należy złożyć w rudzkim 
Sądzie Rejonowym. Wnioskodawca 
nie ponosi w związku z wprowadzeniem 
zmiany żadnych kosztów. Jeżeli chodzi 
o tabliczki z nazwami ulic to koszty ich 
wymiany ponosi miasto. Koszt tabliczki 
z numerem porządkowym budynku ponosi 
właściciel budynku. W wypadku dotyczą-
cym ulic, których zmianę nazw uchwaliła  
rudzka Rada Miasta, nie zachodzi taka ko-
nieczność.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają fi rmy 
przy ulicach, których nazwa została zmie-
niona, są zobowiązani złożyć wniosek 
w urzędzie miasta o zmianę wpisu do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej. Jednocześnie będą mu-
sieli również ponieść koszty związane ze 
zmianą pieczątek osobistych czy fi rmo-
wych, wizytówek, szyldów czy banerów 
reklamowych. – Brak jest podstaw praw-
nych, by miasto mogło zrekompensować 
koszty wprowadzania takich zmian – za-
uważa prezydent Dziedzic. Zwolnione są 
natomiast z opłat pisma oraz postępowania 
sądowe i administracyjne w sprawach do-
tyczących ujawnienia w księgach wieczy-
stych oraz uwzględnienia w rejestrach, 
ewidencjach i dokumentach urzędowych 
zmian nazwy ulic dokonane na podstawie 
ustawy.

Podjęta uchwała wejdzie w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

Decyzja o modyfi kacji została podjęta 
w oparciu o wytyczne Instytutu Pamięci 
Narodowej, który na swojej stronie inter-
netowej opublikował przykładowy wykaz 

nazw do zmiany. – Nowe nazwy ulic będą 
oddawać hołd Polakom, którzy poświęcili 
się walce o wolną i demokratyczną Polskę 
– mówi prezydent Dziedzic. I tak ulica 
Gwardii Ludowej będzie nosiła nazwę ku 
czci Witolda Pileckiego, ulica Aleksandra 
Kowalskiego – Olka będzie zmieniona 
na ulicę Henryka Sławika, a Związku 
Młodzieży Polskiej na ulicę Jana Karskie-
go.

Przypomnijmy, że Henryk Sławik był 
dziennikarzem, uczestnikiem powstań ślą-
skich, działaczem Polskiej Partii Socjali-
stycznej. Był również delegatem do Ligi 
Narodów oraz działaczem związkowym. 
W czasie II wojny światowej organizował 
pomoc polskim uchodźcom, który znaleź-
li się na Węgrzech. Uratował życie ok. 30 
tys. osób, w tym ok. 5 tys. narodowości 
żydowskiej. Po wkroczeniu Niemców na 
Węgry w 1944 roku został aresztowany 
przez Gestapo i zamordowany w obozie 
koncentracyjnym Mauthausen – Gusen.

Z kolei Jan Karski to legendarny emisa-
riusz władz Polskiego Państwa Podziem-
nego. Informował aliantów o tragicznej 
sytuacji Żydów pod okupacją niemiecką. 
Wstrząsające relacje spotkały się z niedo-

wierzaniem amerykańskich i brytyjskich 
polityków, a dramatyczne apele o ratunek 
dla narodu żydowskiego nie przyniosły 
rezultatów. Po wojnie osiadł w USA, gdzie 
został profesorem na Uniwersytecie Geor-
getown w Waszyngtonie. Karski jest też 
autorem kilku książek, m.in. „Tajne Pań-
stwo”.

Bohaterem, który zostanie upamiętnio-
ny w mieście będzie również Witold Pi-
lecki, współzałożyciel Tajnej Armii Pol-
skiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień 
i organizator ruchu oporu w KL Au-
schwitz. Opracował pierwsze sprawozda-
nia o ludobójstwie w obozie, które były 
przekazywane na Zachód. Po ucieczce 
z Auschwitz w 1943 roku przedstawił do-
wództwu AK plan ataku na obóz, który 
jednak uznano za niemożliwy do realiza-
cji. Później służył w 2. Korpusie Polskim 
na Zachodzie, w którym był ofi cerem wy-
wiadu. W 1947 roku został aresztowany 
przez Urząd Bezpieczeństwa, torturowany 
i skazany na śmierć. Wyrok został wyko-
nany 25 maja 1948 roku, a ciało pochowa-
no na tzw. „Łączce”, gdzie potajemnie 
zakopywano ciała ofi ar UB. Rotmistrz zo-
stał zrehabilitowany w 1990 roku. AS

Ulice zmieniają nazwy

Trzy rudzkie ulice zmienią swoje nazwy. Rada Miasta na ostatniej sesji podjęła uchwałę w tej sprawie. W ten sposób w mieście nie będzie już ulic: Gwardii Ludowej, Aleksandra Kowalskiego – Olka i Związku 
Młodzieży Polskiej. Ich patronami będą teraz odpowiednio: Witold Pilecki, Henryk Sławik i Jan Karski. Zmiany to efekt wprowadzonej przez sejm tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Na miejskiej mapie przybędą 
również ulice Romantyczna, Orzechowa i Stanisława Lema. Są to drogi wewnętrzne przy inwestycyjnych działkach mieszkaniowych. Dotąd nie miały one żadnej nazwy.

Zabytkowy budynek dworca zaadaptowany zostanie  na potrzeby miejskiej biblioteki.
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Szpital dostanie pieniądze na inwestycje

Ponad 3,3 mln zł na inwestycje otrzyma jeszcze w tym roku rudzki szpital z budżetu miasta. Na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic radni na ostatniej sesji Rady Miasta podjęli uchwałę o dokapitalizowaniu 
spółki. Pieniądze przeznaczone zostaną na adaptację pomieszczeń pod laboratorium analityczne, zakup sprzętu medycznego oraz modernizację sieci komputerowej. To nie koniec planów inwestycyjnych 
w rudzkim szpitalu. Władze placówki chcą jeszcze m.in. wybudować nowy budynek w Goduli dla poradni przyszpitalnych oraz wyremontować i poddać termomodernizacji pawilony A i B bielszowickiej części 
szpitala. Mieszczą się w nich oddziały psychiatryczne oraz pediatria.

– Miasto, jako właściciel szpitala, nie 
może pozwolić sobie na zaniechanie inwe-
stycji w placówce. Gdyby tak się stało, to 
majątek szpitala uległby dekapitalizacji i co 
za tym idzie, obniżyłby się poziom świadczo-
nych tam usług – tłumaczy prezydent Gra-
żyna Dziedzic. – Warto podkreślić, że 
w ostatnich latach za każdym razem, gdy 
przekazywane były środki na szpital, Rada 
Miasta podejmowała jednomyślnie uchwały 
w tej sprawie, co świadczy o zrozumieniu 
radnych dla tych działań – dodaje.

Środki w wysokości 3,3 mln zł, o które 
podwyższony zostanie kapitał zakładowy 
szpitala, w całości przeznaczone zostaną na 
inwestycje i to jeszcze w tym roku. Najistot-
niejszym zadaniem będzie remont pomiesz-
czeń jednej kondygnacji budynku „E” szpi-
tala w Goduli na potrzeby laboratorium 
analitycznego. Ponadto ze środków tych  
m.in. zmodernizowana zostanie sieć kom-
puterowa szpitala, przeprowadzony zostanie 
remont pomieszczeń piwnicznych budynku 
„D” oraz remont pomieszczeń apteki i do-
stosowanie ich do aktualnych wymagań. 

Dodatkowo pieniądze przeznaczone zostaną 
na nowy sprzęt medyczny, który częściowo 
już został zakupiony. Chodzi tu m.in. o: in-
kubator hybrydowy z wyposażeniem, lampy 
operacyjne 2-czaszowe, zestaw artroskopo-
wy, respiratory, czy aparat do znieczulenia.

– To tylko niewielka część planu inwesty-
cyjnego szpitala, który chcemy realizować 
w najbliższych latach. Oprócz poważnych 
inwestycji na bieżąco realizowane są też re-
monty pierwszej potrzeby – odmalowywane 
są pomieszczenia, korytarze i sale szpitalne. 
Już we wrześniu powinno być gotowe odno-
wione wejście do szpitala. Nowy i estetyczny 
wygląd zyska też hol główny, który najlepsze 
lata ma już za sobą – podkreśla dr Katarzy-
na Adamek, prezes Szpitala Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Jak zapowiadają władze spółki, również 
w przyszłym roku placówkę czekają duże 
inwestycje. Jedna z nich to termomoderni-
zacja pawilonów A i B bielszowickiej części 
szpitala. – Pierwszy z nich znajduje się 
w opłakanym stanie. Po modernizacji będzie 
przeznaczony na rehabilitację. Ta jest nie-

zbędna ze względu na potrzeby naszych od-
działów zabiegowych, a także potrzeby osób 
starszych z Rudy Śląskiej. W drugim budyn-
ku, po odnowieniu, rozszerzymy działalność 
szpitala w zakresie psychiatrii. Z kolei funk-
cjonującą tam pediatrię przeniesiemy na 
Godulę – tłumaczy prezes Adamek.

Kolejna przyszłoroczna inwestycja doty-
czy budowy instalacji fotowoltaicznej, która 
pozwoli na wykonanie klimatyzacji na pię-
trze oddziału chirurgii i bloku pooperacyj-
nego w Goduli. Ponadto szpital zamierza 
zakupić kolejny sprzęt medyczny dla Od-
działu Ginekologiczno-Położniczego i Neo-
natologii. Zdecydowanie największą plano-
waną inwestycją jest budowa nowego bu-
dynku  w Goduli, w którym miałyby się 
mieścić poradnie przyszpitalne z zapleczem 
zabiegowym. W założeniu ma on być połą-
czony z istniejącym obiektem. W budynku 
miałoby się też znajdować specjalistyczne 
ambulatorium.

Co istotne, na wszystkie wymienione za-
dania władze szpitala zamierzają pozyskać 
środki unijne. Chodzi o ponad 20 mln zł do-

finansowania. Całość inwestycji ma z kolei 
kosztować 28 mln zł. – Złożyliśmy łącznie 
cztery wnioski o dofinansowanie. Konkursy 
mają się rozstrzygnąć pod koniec roku. Na 
razie wiadomo, że wniosek dotyczący insta-
lacji fotowoltaicznej otrzymał już pozytywną 
ocenę formalną – wylicza dr Katarzyna 
Adamek.

W latach 2011 – 2016 z budżetu miasta 
przeznaczono na rozwój szpitala blisko 13 
mln zł. Rocznie w Szpitalu Miejskim w Ru-
dzie Śląskiej hospitalizuje się ok. 20 tys. 
pacjentów i udziela się ponad 40 tys. porad 
w ramach Izby Przyjęć. W oddziałach za-
biegowych rudzkiej placówki rocznie wy-
konuje się ok. 4,1 tys. operacji.  TK

Informacja o dofinansowaniu opubliko-
wana została w ubiegłym tygodniu  
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.  
– 1,5 mln zł to maksymalne dofinansowanie, 
jakie mogliśmy otrzymać w ramach progra-
mu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej. 
Wniosek złożyliśmy już w trakcie budowy 
stadionu, ponieważ pozwalały na to warun-
ki konkursu. Zawsze tam, gdzie istnieje 
możliwość pozyskania środków na realiza-
cje inwestycji w mieście korzystamy z niej 
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Najważniejszą częścią stadionu jest sze-
ściotorowa 400-metrowa bieżnia z na-
wierzchni poliuretanowej. – Na prostej 
bieżnia posiada 8 torów, co pozwoli na roz-
grywanie zawodów na dystansie 100 m oraz 
110 m przez płotki. Dodatkowo wybudowa-
ny został rów z wodą do biegów z przeszko-
dami – mówi Piotr Janik, naczelnik Wy-
działu Inwestycji UM. Bieżnia otacza bo-
isko lekkoatletyczne z trawy naturalnej o wy-
miarach 72,7 m x 100 m, umożliwiające 
przeprowadzanie konkurencji rzutowych 
(rzut młotem, oszczepem, dyskiem).

Stadion wyposażony jest także w skocz-
nie do: skoku w dal, trójskoku, skoku 
wzwyż i o tyczce. Powstały również rzut-
nie do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i mło-
tem z klatką zabezpieczającą, a także dwie 

rzutnie do rzutu oszczepem. – Inwestycja 
objęła również budowę trybun na prawie 
900 miejsc, oświetlenia stadionu, budynku 
zaplecza, mieszczącego m.in. szatnie i ma-
gazyn sprzętu, parkingu, chodników, kana-
lizacji, a także nowego ogrodzenia całego 
terenu – zaznacza Piotr Janik.

Budowa stadionu kosztowała ponad  
9 mln zł. Kolejne 800 tys. zł wart jest nie-
zbędny, certyfikowany sprzęt sportowy, 
jak m.in. płotki, młoty, kule, dyski czy 
oszczepy. – To kolejny wspaniały obiekt 
sportowy na mapie Rudy Śląskiej. Nasi 
lekkoatleci z pewnością na taki zasługują 
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic. 
– Obiekt w najbliższych dniach otrzyma 
certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki dla stadionu kategorii IV A. Pozwoli to 
nam to na organizację imprez nawet rangi 
mistrzostw Polski – podkreśla.

Gdy stadion otrzyma już pozwolenie 
 na użytkowanie, będzie już można z niego 
korzystać. – Obiekt będzie ogólnodostęp-
ny. Będzie można korzystać z niego prak-
tycznie o każdej godzinie. Nocą co prawda 
nie będzie funkcjonować pełne oświetlenie 
stadionu, ale powinno być na tyle jasno, że 
da się bezpiecznie biegać – informuje Zyg-
munt Grzybek, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportui Rekreacji.

Oficjalne otwarcie stadionu zaplanowa-
no natomiast 11 września. W tym dniu  
o godz. 9.15 rozpoczną się 29. Lekkoatle-
tyczne Igrzyska Sportowe, w których 
udział weźmie ok. 700 uczniów rudzkich 
szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych. Gościem specjalnym tego wydarze-
nia będzie były dziesięcioboista, a obecnie 
wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki Sebastian Chmara oraz Paweł Ja-
nuszewski – mistrz Europy w biegu na  
400 m przez płotki z 1998 r. – Igrzyska 
rozgrywane są od 1988 r. Ich pomysłodaw-
cą był trener i wychowawca młodzieży 
Henryk Kopeć. Do tej pory w zawodach 
tych wzięło udział ponad 50 tys. uczniów 
rudzkich szkół. To podczas igrzysk swoją 
przygodę z lekkoatletyką rozpoczynali 
przyszli olimpijczycy – Zuzanna Radecka 
oraz Wojciech Theiner – wylicza Czesław 
Jonda z TL ,,Pogoń” Ruda Śląska.

W programie zawodów przewidziano 
rozegranie 10 konkurencji biegowych oraz 
cztery konkurencje techniczne (skok w dal, 
skok wzwyż, rzut oszczepem, pchnięcie 
kulą). Uczestnicy wystartują w czterech 
kategoriach wiekowych: dzieci młodsze (r. 
2006 i młodsi), dzieci starsze (r. 2005  
– 2006), młodzicy (r. 2003 – 2002), junio-
rzy (r. 2001 i starsi).

Dwa dni później na stadionie odbędzie 
się miting lekkoatletyczny z okazji  
55-lecia TL Pogoń Ruda Śląska, w którym 
udział weźmie m.in. Justyna Święty, brą-
zowa medalistka tegorocznych Mistrzostw 
Świata w Lekkoatletyce. Zawody rozpocz-
ną się o godz. 16.00. Wstęp na nie będzie 
bezpłatny, a publiczność będzie mogła 

obejrzeć rywalizację zawodników i za-
wodniczek na dystansie 100 m, 400 m,  
800 m, 1500 m. Ponadto zaplanowano 
konkurs skoku w dal kobiet, rzut młotem 
kobiet, rzut kulą kobiet i mężczyzn, skok 
o tyczce kobiet i mężczyzn, trójskok męż-
czyzn, skok wzwyż mężczyzn, rzut dys-
kiem mężczyzn.  TK 

Stadion z dofinansowaniem

1,5 mln zł ministerialnego dofinansowania pozyskały władze Rudy Śląskiej na budowę stadionu lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej. Obiekt jest już praktycznie ukończony i czeka na pozwolenie na użytko-
wanie. Miasto złożyło już wniosek do PINB o wydanie stosownej decyzji. Stadion otrzyma też certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dzięki któremu na stadionie będzie można rozgrywać zawody rangi 
nawet mistrzostw Polski. Budowa obiektu była dotychczas finansowana z budżetu miasta oraz z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jej całościowy koszt to ok. 9 mln zł. Kolejne 800 tys. zł kosztował 
niezbędny sprzęt. 

Wizualizacja nowego budynku dla poradni  
przyszpitalnych i ambulatorium.

Lada moment nowoczesny stadion lekkoatletyczny będzie tętnił życiem.
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Ponad 59 milionów złotych unijnej dotacji – tyle Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przeznaczy na odtworzenie biologicznej aktywności stawu Kalina w Świętochłowicach. 

Drugie życie  
dla stawu Kalina

31 sierpnia br. w siedzibie Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej została 
podpisana umowa na dofinansowa-
nie rewitalizacji stawu Kalina 
w Świętochłowicach. Całość inwe-
stycji została oszacowana na blisko 
70 milionów złotych. 

Zadanie zostanie zrealizowane 
w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 
– 2020, działanie 2.5 Poprawa jako-
ści środowiska miejskiego (typ pro-
jektu 1 Wsparcie dla zanieczyszczo-
nych lub zdegradowanych terenów). 
To rekordowa wartość dofinansowa-
nia w ramach drugiego konkursu 
w ramach działania 2.5 ogłoszonego 
przez NFOŚiGW.

Dzięki unijnej dotacji teren znaj-
dujący się wokół stawu zostanie 
oczyszczony. Szczegółowe zadania 
rekultywacji będą polegać na:

– odcięciu wpływu zanieczyszczeń 
z rejonu hałdy poprzez zastosowanie 
ścian szczelnych wokół podstawy 
hałdy w celu wyeliminowania dal-
szego napływu zanieczyszczeń; 

– usunięciu osadu dennego i biore-
mediacji (technologia usuwania za-
nieczyszczeń za pomocą żywych or-
ganizmów, które pochłaniają je i za-
mieniają na mniej szkodliwe substan-
cje) wód zbiornika dla wyeliminowa-
nia możliwości wtórnego zanieczysz-
czenia gruntu wodami ze zbiornika;

– prowadzeniu remediacji gruntu 
z zastosowaniem metod in-situ, bio-
remediacji i fitoremediacji. 

Oczyszczenie stawu oraz terenu 
wokół to nie jedyne zadania przewi-
dziane w ramach tego działania. 
Przedsięwzięcie zakłada również po-
sadzenie roślin, budowę ścieżek pie-
szych i rowerowych oraz obiektów 

małej architektury, w tym elementów 
infrastruktury rekreacyjnej związa-
nej z przyszłym przyrodniczym za-
gospodarowaniem tego terenu.

W wyniku realizacji przedsięwzię-
cia powstanie 9,23 ha dodatkowej 
powierzchni biologicznie czynnej, 
a rekultywacji zostanie poddanych 
łącznie 10,44 ha terenu.

Staw Kalina powstał jeszcze przed 
pierwszą wojną światową. Eksplo-
atacja płytko zalegających złóż wę-
gla kamiennego spowodowała osia-
danie się terenu, w wyniku którego 
powstała niecka. Po raz pierwszy 
staw pojawił się na mapach w roku 
1931. Przed pierwszą wojną świato-
wą w akwenie tym można było łowić 
ryby. Również w latach 1928 – 1939 
funkcjonował ośrodek rekreacyjny 
z kąpieliskiem.

Na skutek wieloletniej działalności 
przemysłu chemicznego wokół stawu 
powstała hałda odpadów poproduk-
cyjnych. Przez wiele lat wokół stawu 
deponowane były odpady zawierają-
ce szereg substancji niebezpiecznych, 
w tym toksycznych – fenoli i innych 
węglowodorów aromatycznych. 
W wyniku odcieków z hałdy do wód 
przedostały się niebezpieczne sub-
stancje, które trwale skaziły zbior-
nik.

Już w latach 90. zaczęto podejmo-
wać szereg prób związanych ze zni-
welowaniem problemów zanieczysz-
czenia stawu Kalina. Aby ograniczyć 
przedostawanie się substancji nie-
bezpiecznych do wód, wykonano 
między innymi wokół hałdy bentoni-
towy ekran szczelny o głębokości 
10-12 m, który miał zapobiegać prze-

dostawaniu się zanieczyszczeń z hał-
dy do wód powierzchniowych. Po-
dejmowano również próby przekse-
rowania wód na pobliskie oczysz-
czalnie. Niestety działania te były 
niewystarczające. Problem stanowią 
powstałe na dnie stawu osady i bez 
ich usunięcia nie dojdzie do radykal-
nego oczyszczenia stawu.

Staw Kalina jest jednym z wielu 
przypadków zanieczyszczeń prze-
mysłowych powstałym w wyniku 
działalności człowieka. Takich 
miejsc na Śląsku jak i w całym kraju 
jest wiele. Dzięki finansowemu 
wsparciu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej staw Kalina zostanie oczysz-
czony, a Świętochłowice odzyskają 
teren czynny przyrodniczo. 

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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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

– Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w ini-
cjatywę budżetu obywatelskiego i zgłosili swoje pomysły 
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Przed tymi, któ-
rych projekty zakwalifi kowały się do etapu głosowania, 
teraz kolejne zadanie – przekonanie jak największej liczby 
rudzian, że to właśnie ich propozycje zasługują na głos 
i realizację – dodaje.

Budżet obywatelski w Rudzie Śląskiej na 2018 rok wy-
niesie 2 mln 815 tys. zł, z tego 1 mln zł przeznaczony 
został na zadania ogólnomiejskie. Taka właśnie jest war-
tość jedynego projektu, który w tej kategorii pozytywnie 
przeszedł weryfi kację. Mowa tu o „rolkowisku” przy par-
ku Strzelnica, czyli torze do jazdy na rolkach i wrotkach, 
wyposażonym w pachołki do slalomu, z zielenią i ławka-
mi w otoczeniu. Całość ma stworzyć miejsce sportowo-
rekreacyjne, gdzie mieszkańcy będą mogli aktywnie spę-
dzać czas.

Pomimo tego, że tylko jeden wniosek o charakterze 
ogólnomiejskim został zweryfi kowany pozytywnie, a je-
go wartość wynosi tyle, ile pula środków przeznaczonych 
na zadania ogólnomiejskie, musi on zostać poddany pod 
głosowanie, aby mógł osiągnąć określoną uchwałą mini-
malną liczbę głosów potrzebną do jego realizacji (30).

Na projekty lokalne, dotyczące poszczególnych dziel-
nic, przeznaczono 1 mln 815 tys. zł, po 165 tys. zł na każ-
dą dzielnicę. Wykaz zadań znajduje się w zamieszczonej 
niżej tabeli.

Głosowanie trwa od 4 do 15 września br. – Mogą wziąć 
w nim udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta. Na 
karcie do głosowania można wskazać zadanie ogólno-
miejskie i jedno dzielnicowe – mówi Grażyna Janduła-
Jonda, sekretarz miasta. Głosowanie prowadzone jest 

Ruszyło głosowanie 
nad budżetem obywatelskim na 2018 rok

Do 15 września można głosować na projekty, które mogą być zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Rudy Śląskiej 
na 2018 rok. Wybierać można spośród 32 projektów, w tej liczbie zawiera się jedno zadanie ogólnomiejskie i 31 lokalnych. 
Zdecydowana większość z nich dotyczy utworzenia lub modernizacji miejsc sportowo-rekreacyjnych. Do podziału na po-
szczególne zadania przeznaczona została kwota ponad 2,8 mln zł.

WYKAZ MIEJSC DO GŁOSOWANIA – BUDŻET OBYWATELSKI 2018
Lp. Nazwa punktu Adres punktu Godziny urzędowania

1. Urząd Miasta Ruda Śląska Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 6

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

piątek: 8.00-14.00

2. Miejska Biblioteka Publiczna
 – dyrekcja

Wirek
ul. Dąbrowskiego 18

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

3. Miejska Biblioteka Publiczna
 – Filia nr 1

Ruda
ul. Fiołków 10b

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

4. Miejska Biblioteka Publiczna
 – Filia nr 4

Nowy Bytom
ul. Niedurnego 69

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

5. Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia nr 6

Bielszowice
ul. Kokota 166 

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

6. Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia nr 8

Halemba
ul. Kaczmarka 38

poniedziałek-piątek:
11.00-17.00

7. Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia nr 13

Godula
ul. Joanny 20/8

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

8. Miejska Biblioteka Publiczna 
– Filia nr 15

Kochłowice
ul. Brzozowa 4

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

9. Miejska Biblioteka Publiczna 
– Filia nr 16

Ruda
ul. Wolności 20

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

10. Miejska Biblioteka Publiczna 
– Filia nr 17

Wirek
ul. Osiedlowa 1

poniedziałek-piątek:
11.00-18.00

11. Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia nr 18

Halemba
ul. 1 Maja 32

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

12. Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia nr 21

Bykowina
ul. Grzegorzka 8

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

13.
Miejska Biblioteka Publiczna 

– Centrum Inicjatyw 
Społecznych Stara Bykowina

Bykowina
ul. 11 Listopada 15a

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

14.
Miejska Biblioteka Publiczna

– Centrum Inicjatyw 
Społecznych Stary Orzegów

Orzegów
ul. Kard. 

A. Hlonda 29

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

15. Szkoła Podstawowa nr 5
(dawny Zespół Szkół nr 1)

Chebzie
ul. Niedurnego 125 poniedziałek-piątek:  8.00-16.00

w wyznaczonych punktach oraz w Internecie – za pośred-
nictwem platformy SEKAP. Rejestracja w serwisie odby-
wa się poprzez stronę www.sekap.pl, a karta do głosowa-
nia dostępna jest w katalogu usług „Sprawy obywatel-
skie”. Ogłoszenie wykazu zwycięskich projektów nastąpi 
do 29 września br.

Głosować można w 15 punktach na terenie miasta – 
placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej, Urzędzie 
Miasta oraz Szkole Podstawowej nr 5 (dawny Zespół 
Szkół nr 1). Wykaz punktów wraz z godzinami urzędowa-
nia znajduje się w tabeli obok. Podczas głosowania należy 
okazać dokument potwierdzający tożsamość i złożyć pod-
pis potwierdzający oddanie głosu.

Realizowane będą te zadania, które uzyskają najwyż-
szą liczbę głosów (nie mniej niż 30) i będą mieściły się 
w przewidzianej puli środków. Jeżeli pozostaną niewyko-
rzystane środki, to będą mogły one zostać przesunięte na 
inne zadania. W pierwszej kolejności w ramach danej 
dzielnicy, według liczby uzyskanych głosów, a środki nie-
wykorzystane w dzielnicach po zsumowaniu będą prze-
znaczane na zadania z największą liczbą głosów w skali 
miasta. Już teraz wiadomo, że jako niewykorzystane zo-
staną rozdysponowane środki przeznaczone dla Chebzia, 
ponieważ żaden z dwóch projektów zgłoszonych w tej 
dzielnicy nie zakwalifi kował się do głosowania.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta spe-
cjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to piąta tego typu 
inicjatywa, realizowana 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 pierw-
szym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim 
– ponad 6,4 tys. WG
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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
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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, do-
mów. 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, remon-
ty 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”, oferu-
je profesjonalne, kompleksowe 
kafelkowanie łazienek, remonty. 
Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.

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

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

 Przeprowadzki tanio, dojazd 
grati s. Tel. 605-109-517.

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

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

USŁUGI POGRZEBOWE

 DOM POGRZEBOWY ,,HOF-
MAN”. Usługi pogrzebowe i kre-
macyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. 
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 
242-26-27.

NIERUCHOMOŚCI
 

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

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

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

 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.

 Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

 Atrakcyjne oferty kawalerek, 
dwupokojowych, trzypokojowych 
na Bykowinie, Halembie, Wirku, 
Kochłowicach, dobre ceny, za-
dzwoń sprawdź aktualną ofertę 
LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Atrakcyjne domy szeregowe:
WIREK ul. JANKOWSKIEGO 107 m2 
GODULA os. Paryż od 125 m2 cena 

od 330.000 zł. HALEMBA ul. 
Solidarności od 74 m2 cena 

od 255 000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt 

hipoteczny. 
www.nieruchomoscigabriel.pl 

tel. 691-523-055

 KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, 
KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887-
877-189.

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

 Tanio sprzedam garaż. Ruda 1. 
Tel. 691-555-000.

 Bykowina, mieszkanie 48,4 m2 
(dwa pokoje), doskonale położone 
sprzedam – 135 tys., dodatek ga-
raż blaszak. Tel. 501-010-619.

 Sprzedam mieszkanie w Rudzie 
Śląskiej-Halembie, pow. 43,12 m2, 
cena 2770 zł/m2 do negocjacji. 
Tel. 601-934-091 lub 667-588-
400.

 Lokal w trakcie remontu, 1 p., 
Wirek, 1 Maja, 90 m2, do wynaję-
cia na biura, gabinety lekarskie 
itp. (nowe okna, c.o. gazowe). Tel. 
692-765-153.

 Do wynajęcia mieszkanie w 
Rudzie i  Orzegowie oraz sklep (po 
mięsnym). Tel. 505-147-476.

 Do wynajęcia kawalerka w Go-
duli. Tel. 509-147-563

 Do wynajęcia mieszkania 
i kwatery pracownicze również 
dla obcokrajowców. Dzielnica 
Nowy Bytom ul. Niedurnego i Wi-
rek ul. Dąbrowskiego. Tel. 725-
025-008. Rozmawiamy po rosyj-
sku.

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

MOTORYZACJA

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

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

 Pomoc drogowa, złomowanie 
pojazdów, skup samochodów 
wszystkich marek, całych, uszko-
dzonych, 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 
marki. 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. Wyda-
wanie zaświadczeń. Cena 0,60 za 
kg. DOBRA CENA AKUMULATO-
RÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-
61-31, 502-097-300. Ruda Śląska 
- Chebzie ul. Kokotek 52 (niedale-
ko Urzędu Skarbowego).

 Sprzedam RENAULT KANGOO 
ciężarowy, 2007 r., ładowność 500 
kg. Tel. 506-041-445.

PRACA

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

 Zatrudnię panią do opieki nad 
2-letnim dzieckiem, Wirek. Tel. 
602-490-957.

 Poszukujemy pracowników pro-
dukcyjnych oraz operatorów wóz-
ków widłowych – Katowice Pa-
newniki. Atrakcyjne warunki, 100 
% weekendy, premie. Informacje 
pod nr tel.: 519-820-943.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-
488-596.

 Zatrudnię miłą, komunikatyw-
ną emerytkę lub rencistkę do 
spokojnego handlu – punkt sprze-
daży nagrobków (Ruda 1 lub Za-
brze Zaborze). Tel. 501-303-628.

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

 Restauracja i Pizzeria Kuźnia 
Smaku poszukuje osób na stano-
wiska: pizzerman oraz kelner/bar-
man. Mile widziane doświadcze-
nie w zawodzie. Cv prosimy 
składać osobiście w lokalu.

 Przyjmę kadrową do biura ra-
chunkowego. Wymagana znajo-
mość prawa pracy i programu 
płatnik. Tel. 515-191-397, 515-
191-379.

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 porce-
lanę, szkło, zegary, fi gurki, obra-
zy. Tel. 603-280-675.

Ruda Śląska – Halemba, ul. Grodzka 4
tel. 518-655-612, 32 243-49-08

facebook.com/autoczesci.rudaslaska

Szeroki asortyment!
Oleje, fi ltry, akumulatory, żarówki, paski 

napędowe, amortyzatory, łożyska, pompy, 
tarcze i klocki hamulcowe oraz wiele innych

ZAPRASZAMY!

CZĘŚCI SAMOCHODOWE

CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW 
STARSZYCH MODELI 

– WYPRZEDAŻ 
W CENIE ZAKUPU

RESTAURACJA
KAWIARNIANajwiększe ekspozycje nagrobków 

w regionie oraz najdłuższe gwarancje.
• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury

Raty 0 %
Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na 
cmentarz parafi alny)
tel. 501-303-628, 32-247-02-02

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

www.kamieniarstwo.slask.pl

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

CAŁODOBOWE POGOTOWIE INTERWENCYJNE 
WRAZ Z USUWANIEM SKUTKÓW 

NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH 
BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO 

I PIESZEGO W PASIE DROGOWYM

Mimo iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monito-
ring dróg wojewódzkich i powiatowych, zachęca się wszystkich 
do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów po-
wstałe na drodze zagrożenia, takie jak: wyciek oleju i innych 
substancji niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsypanej 
stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu, rozlanego betonu, 
złamanych gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Tonsmeier 
Południe Sp. z o.o. pod numerem 32 248-10-81 w godzinach 
8.00-16.00 oraz całodobowo 693-000-701, w Straży Miejskiej 
pod numerem tel. 32 248-67-02 lub bezpłatnym numerem 986, 
a także w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK), Ruda Śl. 
ul. gen J. Hallera 61, Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) 
adres jw. tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32 248-63-58, 
603-880-887 dla osób słabosłyszących, z wadami wymowy – 
SMS o treści POMOC; 32 248-62-81 wew. 7605, 32 244-49-00 
do 10 wew. 7605.

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



Panu Grzegorzowi Skudlikowi
Starszemu Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości 

oraz Przewodniczącemu Powiatowej Rady Rynku Pracy
wyrazy szczerego żalu, głębokiego współczucia 
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

BRATA
przekazują

Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.

Panu Grzegorzowi Skudlikowi
Starszemu Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości

oraz Przewodniczącemu Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Rudzie Śląskiej

wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

BRATA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH 

PREZYdENt MIAStA
RudA ŚlĄSKA 

ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
 
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska lokal mieszkal-

ny nr 2 usytuowany na parterze (I-kondygnacji) budynku mieszkalnego nr 246 przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej-
Wirku, położonego na działce nr 2180/123 o powierzchni 500 m2, obręb Wirek, k.m.1, KW nr Gl1S/00011237/8 
(działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów). 

lokal o powierzchni użytkowej 60,90 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki wyposażony jest 
w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, gazową, ogrzewanie piecowe. do lokalu przynależy piw-
nica o powierzchni 12,30 m2. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. 
Widoczne są naloty wilgoci w pokojach, zły stan techniczny podłóg, ścian, sufitów, stolarki okiennej, brak wen-
tylacji w łazience.

lokal nr 2 zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 659/10000 w częściach wspólnych budynku i urzą-
dzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy 
ul. 1 Maja 246.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 74.000,00 zł. 
 Wylicytowana cena lokalu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. 
lokal jw. wolny jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim.
 Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 7.02.2017 r. 
Przetargi przeprowadzone w dniach 20.03.2017 r., 30.05.2017 r. i 17.07.2017 r. zakończyły się wynikiem nega-

tywnym 
 Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się: z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią 

ogłoszenia o rokowaniach oraz zapoznać się w siedzibie MPGM tBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. 
1 Maja 218 (dział Ekonomiczny, I piętro, pok.15, tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na 
nieruchomościach jw. oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tej nieruchomości, w któ-
rych realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokali (w trakcie oględzin). 

 
 Rokowania odbędą się w dniu 10.10.2017 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 

Pawła II 6. W rokowaniach 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 miejskim www.
rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale mieszkalne), w terminie do dnia 2.10.2017 r. dokonają wpłaty zaliczki 
w wysokości: 3.700,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice 
O/Ruda Śląska, urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 
8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a po-
nadto przedłożą w trakcie rokowań wymagane dokumenty oraz oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wygrywający rokowa-
nia ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który 
rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

Pozostałym uczestnikom zwraca się zaliczkę niezwłocznie po rokowaniach. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie 
podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny lokalu pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organizator 
rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo do 
odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy lokalu. 

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

Oględzin lokalu można dokonać w dniu 21.09.2017 r. w godz. od 14.00 do 15.00.

Serdeczne wyrazy współczucia 
dla Starszego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości Grzegorza Skudlik

 z powodu śmierci 

BRATA 
oraz wieloletniego członka cechu 

Joachima Skudlik
składają 

członkowie zarządu oraz pracownice biura Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości 

Julii Drożdzyńskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

MatkI
składa 

Dyrektor wraz z Pracownikami  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

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. Energetyków 6/13, 
– ul. Ogrodowa 11/2, 

stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych  
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
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NAjmŁOdSI rudZIANIE – WItAmy W rudZIE ŚląSKIEj!
OGŁOSZENIA

Igor Bilczewski
syn Magdaleny i Karola

ur. 14.08. (1970 g i 43 cm)

Laura Bilczewska
córka Magdaleny i Karola

ur. 14.08. (2000 g i 47 cm)

Marcel Michalak
syn Elżbiety i Krzysztofa

ur. 10.08. (1675 g i 43 cm)

Laura Budzińska
córka Beaty i Łukasza

ur. 23.08. (2950 g i 54 cm)

Krystian Wypior 
syn Elżbiety i Ryszarda

ur. 28.08. (2750 g i 50cm)

Michalina Grzybek
córka Magdaleny i Tomasza
ur. 27.08. (3615 g i 58 cm)

Jakub Biniasz
syn Kingi i Roberta

ur. 24.08. (3180 g i 56 cm)

Pola Nowak
córka Aleksandry i Rafała

ur. 25.08. (2920 g i 53 cm)

Zuzanna Warocka
córka Klaudii i Mirosława

ur. 29.08. (3900 g i 61 cm)

Dominik Florek
syn Sandry

ur. 29.08. (3500 g i 54 cm)

Paulina Samisz
córka Celiny i Mariusza

ur. 24.08. (3360 g i 54 cm)

Anielka Rejzerewicz
córka Anny  i Rafała

ur. 28.08. (3280 g i 57 cm)

Oliwia 
i Natalia 
Woźniak
córki 
Sylwii 
i Arkadiusza
ur. 28.08. 
(3360,
2940 g 
i 57,
55 cm)

Proponujemy – pracę w znanej firmie, umowę o pracę, elastyczne godziny pracy z uśmiechniętymi 
i życzliwymi ludźmi.

dodatkowo oferujemy:
Kartę multiSport – dostęp do najlepszych obiektów sportowych,• 
Bonifikartę mcdonald’s – upoważaniającą do zakupu po obniżonych cenach we wszystkich • 
restauracjach mcdonald’s w Polsce,
możliwość wykupu polisy ubezpieczeniowej na życie, od poważnych chorób, trwałej niezdolności • 
do pracy na preferencyjnych warunkach dla pracownika i jego rodziny,
bezpłatne napoje, a także możliwość zakupu posiłków w restauracji, w czasie godzin pracy po • 
bardzo konkurencyjnych cenach,
możliwość zdobycia dodatkowego dochodu w ramach organizowanych konkursów.• 

Poszukujemy osób w różnym wieku, dyspozycyjnych, potrafiących pracować w zespole, 
zaangażowanych i sumiennych. Zapraszamy również osoby z orzeczonym lekkim stopniem 
niepełnosprawności.

Osobom wyróżniającym się i ambitnym stwarzamy możliwości dalszego rozwoju i awansu. 
do twoich obowiązków należała będzie praca w kuchni, obsługa gości, prace porządkowe. 
do obowiązków osób pracujących na nocnej zmianie należeć będzie:
przyjmowanie dostaw, prace porządkowe w kuchni, na zapleczu, sali dla gości i terenie 
zewnętrznym. 

Pracownikom zmiany nocnej przysługuje dodatek za pracę w godzinach nocnych w wysokości 
20% stawki podstawowej.
Osoby ubiegające się o pracę powinny posiadać aktualną książeczkę Sanepidu.
Prosimy o dostarczenie CV bezpośrednio do restauracji bądź przesłanie mailem.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

restauracja mcdonald’s  ruda Śląska ul. Zabrzańska 49  

zatrudni 
na pełny/niepełny etat pracowników na stanowisku: 

Pracownik Restauracji oraz 
Pracownik zmiany nocnej  

– praca w godzinach 22.00-7.00.

Wydawca: Śląskie media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). dziennikarze: joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 
512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka lewko, tel. 501-355-872. redakcja: 41-709 ruda Śląska,  ul. Niedurnego 36, tel. 32 
248-60-97. dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. redaktor techniczny: Aleksandra mazur, 32 248-60-97. redakcja czynna w godz. pn. 8.00-
17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach.   

redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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 Slavia: Strąk – Korzeniowski, Zmitrowicz, Szpoton, Ostrowski, 
Skorupa, Wujec, M. Rejmanowski, Maciaszczyk, Moritz, 
Strzempek. Na zmiany weszli: Lach, Puschaus, Badura, 

Jamrozy. Trener Jarosław Zajdel. Bramki: Maciaszczyk 49′ 
i Puschaus 72′

PiłKa RęcZNa 

Zgoda triumfowała w Austrii

W miniony weekend (2-3.09) w Klagen-
furcie został rozegrany Międzynarodowy 
Turniej Piłki Ręcznej „Karten Trophy”. Na 
starcie stanęło aż 76 zespołów z całej Euro-
py, a także drużyny z Kuwejtu. Polskę repre-

Piłkarki ręczne odniosły sukces podczas zawodów w Klagenfurcie.

zentowały dwa zespoły KS Zgody Ruda Ślą-
ska. Zespół dziewcząt po grach eliminacyj-
nych oraz półfinałowych dotarł do rozgrywki 
finałowej. Jednak w meczu o pierwsze miej-
sce nasze dziewczęta uległy zespołowi au-

PiłKa NOżNa

Slavia idzie  
jak burza

łTS łabędy – Slavia Ruda Śląska 0:2 (0:0)

Wynikiem 2:0 pokonała rudzka Slavia drużynę ŁTS Łabędy, 
odnosząc tym samym już czwarte zwycięstwo w rozgrywkach 
klasy okręgowej grupy II. Od początku spotkania to właśnie rudz-
ka drużyna dominowała na boisku, atakując gospodarzy. W pierw-
szych 30 minutach bramki nie udało się zdobyć Moritzowi i Ma-
ciaszczykowi, chociaż byli tego blisko. 

Druga połowa także rozpoczęła się na korzyść przyjezdnych. 
Padła pierwsza bramka w wykonaniu Maciaszczyka, który zakoń-
czył akcję. Z kolei w 72. minucie na uderzenie z dystansu zdecy-
dował się Marcin Rejmanowski, ale jego strzał obronił bramkarz 
rywala. Był jednak bezradny wobec dobitki Puschausa, wprowa-
dzonego dopiero na boisko. Do końca meczu rudzianie prowadzi-
li i kontrolowali grę. Nie pozwolili już gospodarzom na stworze-
nie dogodnych sytuacji do zdobycia bramki. 

striackiemu HC Voslah, zajmując ostatecznie 
drugie miejsce w zawodach. Wynik meczu 
finałowego to 11:15.

Z kolei zespół młodziczek dotarł do małe-
go finału, gdzie w konkursie rzutów karnych 
musiał uznać wyższość drużyny Studenski 
Grad z Belgradu i ostatecznie dziewczęta 
„Zgody” zakończyły rozgrywki na czwartym 
miejscu. – Turniej był na wysokim poziomie 
sportowym, a dziewczęta mogły poznać różne 
style gry, co na pewno będzie miało przełoże-
nie na rozgrywki krajowe. Oprócz aspektów 
sportowych dziewczęta mogły poznać urokli-
we zakątki Karyntii oraz miejscowości pół-
nocnych Włoch – mówi Józef Szmatłoch z KS 
Zgoda Ruda Śląska. 

Skład drużyny: Nikola Lessner, Justyna 
Gontarek, Oliwia Szewczyk, Marta Bodzia-
nowska, Martyna Hajda, Daria Sierant, Oli-
wia Dera, Wiktoria Pietryga, Natalia Gardian, 
Julia Rak, Julia Wilczyńska, Natalia Szydeł-
ko, Magdalena Mynarek i Dominika Madej.

OGłOSZENiE
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KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Wyścigi modeli

Wyścig na wireckim torze

Finał Mistrzostw Polski modeli zdal-
nie sterowanych On-Road za nami. Na 
torze przy ul. Kolberga w Wirku odby-
ły się zawody (2-3.09),w których  
wzięło udział około 60 modelarzy z Ru-
dy Śląskiej i innych polskich miast. 
Wyścigi rozegrane zostały wśród mo-
deli spalinowych oraz elektrycznych, 
które dostarczyły uczestnikom wielu 
emocji. 

– Modelarstwo cieszy się w Rudzie 
Śląskiej coraz większym zainteresowa-
niem. W tym roku po raz pierwszy zor-
ganizowaliśmy także warsztaty mode-
larskie w Domu Kultury w Bielszowi-
cach, które przerosły nasze oczekiwa-
nia. Dlatego mam nadzieję, że z czasem 
do naszego klubu będzie dołączać co-
raz więcej osób – podkreślał Adrian 
Długokęcki z MKS-u „Gwarek”. 

Zawody na wireckim torze odbywają 
się co roku i są podzielone na elimina-
cje i finały. – Najbardziej widowiskowe 
są biegi finałowe klas spalinowych, 
które trwają 30 minut. Zawodnik w cza-
sie biegu zjeżdża do alei serwisowej, 
gdzie mechanik tankuje paliwo oraz 
sprawdza temperaturę silnika i ewentu-
alnie koryguje ustawienia według 
wskazówek kierującego. Emocje panu-
ją we wszystkich grupach. Najbardziej 
w klasie kadet, gdzie startują najmłodsi  
– podkreślił Adrian Długokęcki. 
– W tym roku pogoda niestety nas nie 
rozpieszczała. W sobotę biegi elimina-
cyjne rozegrały się z ponad dwugodzin-
nym opóźnieniem. Udało się spokojnie 
przeprowadzić cztery eliminacje w każ-
dej klasie, a rywalizacja była zacięta 
do samego końca. Natomiast w nie-
dzielę miały się odbyć biegi finałowe, 
jednak ciągle padający deszcz zmusił 
sędziego i organizatorów do podjęcia 
decyzji o nie rozgrywaniu biegów fina-
łowych. Klasyfikacja końcowa oparta 
została na zdobytych punktach w ca-
łym sezonie oraz punktach z sobotnich 

                                   W zawodach wzięli udział modelarze z całej Polski. 
.

kwalifikacji. W sobotę zostały wręczone 
puchary za rozegrany finał oraz medale 
dla mistrzów Polski, pierwszego wice-
mistrza i drugiego wicemistrza Polski 
przyznawane przez LOK za cały sezon 
– dodał. 

Organizatorem wydarzenia był Mo-
delarski Klub Sportowy „Gwarek”, 
który istnieje od 1989 r. i należą do 
niego modelarze z Rudy Śląskiej oraz 
miast sąsiednich. Rudzcy modelarze 
również wywalczyli kilka wysokich 
lokat jak i tytułów mistrzowskich:

Klasa spalinowa IC-10, (vmax 
100km/h):

4. miejsce w Finale Mistrzostw Pol-
ski – Jerzy Krawczyk;

5. miejsce w Finale Mistrzostw Pol-
ski – Arkadiusz Lippich;

8. miejsce w Finale Mistrzostw Pol-
ski – Przemysław Wicher.

Klasa elektryczna GT (modele 
z napędem na tylną oś, v-max 
75km/h):

1. miejsce w Finale Mistrzostw Pol-
ski oraz tytuł Mistrza Polski zdobył 
Tomasz Fryc.

Klasa elektryczna E-10 TC Spec 
17.5 (modele z napędem AWD, do-
wolne silniki, v-max 65km/h):

Tytuł II Wicemistrz Polski Juniorów 
zdobył Adrian Lippich;

6. miejsce w Finale Mistrzostw Pol-
ski Juniorów zdobył Rafał Lippich.

Klasa elektryczna E-10 TC Spec 
13.5 (modele z napędem awd, Wszy-
scy używają jednego typu silnika - li-
czy się technika jazdy, v-max 
65km/h):

Tytuł II Wicemistrz Polski zdobył  
Tomasz Fryc;

4. miejsce w Finale Mistrzostw Pol-
ski – Arkadiusz Lippich;

7. miejsce w Finale Mistrzostw Pol-
ski – Mateusz Ogryzek;

8. miejsce w Finale Mistrzostw Pol-
ski – Adrian Długokęcki.

Piłka nożna

Grunwald pokonany

Grunwald przegrał z Pogonią Imielin. 

grunwald Ruda śląska 0:4 Pogoń imielin (0:1)

Piłkarze Grunwaldu dostarczyli kolej-
nych emocji swoim kibicom, jednak nie 
udało im się pokonać Pogoni Imielin 
w sobotę (2.09) na halembskiej murawie. 
Podopieczni Grzegorza Rajmana, którzy 
ubiegły sezon zakończyli na najniższym 
stopniu podium, w tym sezonie mogą po-
kusić się o „coś więcej”. W meczu 4. ko-
lejki klasy okręgowej sforsowali defen-
sywę Grunwaldu po 30 minutach gry, 
wcześniej stwarzając kilka świetnych 
okazji. Po przerwie szybko zrobiło się 
2:0. Później przyjezdni zdobyli jeszcze 
dwie bramki. 

  Trener Jacek Bratek w meczu z Pogo-
nią miał do dyspozycji siedmiu nowych 
zawodników. Do zespołu dołączyli: na-
pastnik Kamil Firecki (rocznik 1995, bez 

klubu, kilka lat temu Urania Ruda Ślą-
ska), obrońca Łukasz Fityka (rocznik 
1990, bez klubu, kilka lat temu Urania 
Ruda Śląska), pomocnik Huber Parz-
niewski (rocznik 1996, bez klubu, kilka 
lat temu UKS Ruch Chorzów), pomocnik 
Krzysztof Pryszcz (rocznik 1980, wycho-
wanek Grunwaldu, bez klubu, kilkana-
ście lat temu Wawel Wirek), napastnik 
Adrian Spalony (rocznik 1995, Unia 
Kosztowy), bramkarz Dominik Syga 
(rocznik 1995, bez klubu, kilka lat temu 
UKS Ruch Chorzów), obrońca Jakub 
Szol (rocznik 1995, wychowanek Grun-
waldu, ostatnio futsalowa Gwiazda Ruda 
Śląska).

Czterech nowych zawodników roz-
poczęło mecz w wyjściowej jedenastce, 

dwóch weszło w trakcie gry, a Łukasza 
Fitykę z występu – w pierwszym skła-
dzie i całym meczu – wyeliminowała 
kontuzja na rozgrzewce. Co więcej, do 
zespołu wrócił Adrian Spalony, najlep-
szy strzelec Grunwaldu w poprzednim 
sezonie (15 bramek), który rozgrywki 
rozpoczął w Unii Kosztowy (od wczoraj 
nowy lider klasy okręgowej). Z kolei 
debiutu w I zespole doczekał się w koń-
cu Krzysztof Pryszcz. Zawodnik ten 
rozpoczął przygodę z piłką w Grunwal-
dzie (1992-1993, w trampkarzach), na-
stępnie przeszedł do Górnika Zabrze 
(1994-1997), później wrócił do Grun-
waldu (juniorzy i II zespół, 1997-1998) 
i zakończył grę w Wawelu Wirek (1998-
1999).

Piłka nożna

Mikołowska przegrana Uranii

Po dobrych spotkaniach na własnym  
boisku Urania przegrała mecz wyjazdowy. 

akS mikołów – Urania Ruda śląska 5:3 (3:3)
Pierwsze wyjazdowe spotkanie dało 

kochłowiczanom odpowiedź, na co ją 
stać. Choć mecz wyjazdowy z AKS-em 
Mikołów dostarczył kibicom piłki nożnej 
wielu wrażeń, to kochłowiczanie przegra-
li 3:5. I mimo że ostatni czas był dla nich 
pasmem zwycięstw, to musieli  oni pogo-
dzić się z porażką. Od początku spotkania 
pierwszy akcent padł po stronie gospoda-
rzy. Już w 7. minucie poszła akcja lewą 
stroną, Pardela został minięty, nastąpił 
strzał z ostrego kąta po długim i było 1:0. 
Jednak na odpowiedź Uranii nie musieli-
śmy długo czekać, bo już w 13. minucie 
na środek wypuszczony został Henisz  
i nie miał on większych problemów z po-
konaniem bramkarza AKS-u. Nie minęły 
następne dwie minuty i to Urania była na 
prowadzeniu – strzał z dalszej odległości 
oddał Nowak i ku zaskoczeniu wszyst-
kich piłka przy słupku wylądowała w siat-
ce. W 24. minucie znów nastąpił remis. 
Tym razem była „wrzutka” z lewej strony 
pola karnego na głowę i piłka skierowana 

przy słupku wylądowała w siatce. Pięć 
minut później to znów Urania była na 
prowadzeniu. Tym razem Zalewski po 
szybko rozegranym rzucie wolnym i z 
ostrego kąta umieścił piłkę w siatce. Tyle 
szczęścia nie miała jednak Urania w dru-
giej połowie spotkania. W 62. minucie 
gry Piszczek wykorzystał indywidualny 
błąd obrońcy kochłowiczan, minął za-
wodnika i strzelił przy słupku obok inter-
weniującego Pardeli. Chwilę później Par-
dela dwukrotnie wybronił Uranię w sytu-
acjach sam na sam. W 82. minucie nada-
rzyła się pierwsza okazja dla Uranii 
w drugiej części gry i gdy wydawało się, 
że piłka znajdzie drogę do siatki, to za-

wodnik gospodarzy praktycznie ściągnął 
piłkę z nogi i wszystko spełzło na ni-
czym. W 89. minucie kolejny indywidu-
alny błąd w obronie pozbawił kochłowic-
ką drużynę złudzeń i w sytuacji sam na 
sam po rękach Pardeli piłka wylądowała 
w bramce. Mecz zakończył się wynikiem 
5:3.

Reklamy

Urania: Pardela, cieślik (’67 R. 
grzesik), Jańczak, P. grzesik, 

Barczak, kornas, nowak , Skudlik 
(’82 Szczyrba), Henisz, Jurczyński  

(’78 Szaton), Zalewski. Sędzia 
główny: Bartosz Bielaś. asystenci: 
Tomasz Jurek, amadeusz gędłek.
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NASZE 
SALONY

RUDA ŚLĄSKA
(RUDA)
UL. MATEJKI 14 

TEL. 32 340-00-84

RUDA ŚLĄSKA 
(WIREK)
UL. 1 MAJA 194
TEL. 32 340-85-26

RUDA ŚLĄSKA 
(HALEMBA)
UL. PIOTRA SKARGI 114A
TEL. 32 242-40-95

OKNA• 
DRZWI WEJŚCIOWE • 
I POKOJOWE
ROLETY I ROLETKI MATERIAŁOWE• 
BRAMY• 
OKNA DRZWI I ZABUDOWY • 
Z ALUMINIUM
SZAFY – ZABUDOWY WNĘK• 
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