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INWESTYCJE

Czwarty odcinek „eneski” z doﬁnansowaniem
Pieniądze te przeznaczone zostaną na śląskiego, jeden z sygnatariuszy umo- ków pozyskaliśmy unijne doﬁnansowabudowę ostatnich dwóch kilometrów wy na doﬁnansowanie trasy N-S, która nie – przypomina wiceprezydent Michał Pierończyk. – Pierwszy etap został
trasy. Dwa pierwsze odcinki już są go- została podpisana w piątek (29.09).
towe, a trzeci jest w trakcie realizacji.
Odcinek, który powstanie, będzie doﬁnansowany kwotą ponad 36 mln zł,
Po wykonaniu i połączeniu wszystkich prowadził z ulicy Kokota do zjazdu na przyznana dotacja na drugi i trzeci
czterech odcinków „deteśka” połączona autostradę. W ramach tej inwestycji fragment wyniesie prawie 85 proc. warzostanie z autostradą A4, co od począt- wybudowane zostaną także trzy wia- tości tych inwestycji, czyli około 90 mln
ku było głównym celem powstania dukty: nad ulicą Bielszowicką, nad linią zł, a na czwartą część możemy otrzymać
„eneski”. – Trasa poza łącznikiem kolejową oraz nad ul. Piaskową. Ponad- maksymalnie 110 mln. Ogółem daje to
przejmie też funkcję ul. 1 Maja, czyli to przebudowany zostanie odcinek 236 mln zł unijnej dotacji – dodaje.
Obecnie trwa już budowa
drogi wojewódzkiej nr 925,
Trasa N-S nie jest jedyną inwestycją w naszym
trzeciego odcinka trasy, który
przebiegającej w zwartej zamieście, na realizację której udało się uzyskać
będzie miał ok. 1 km i połąbudowie – dodaje prezydent
doﬁnansowanie unijne. Dotychczas z budżetu
czy ulicę Bukową z ulicą KoGrażyna Dziedzic. – Budowa
UE na lata 2014 – 2020 Ruda Śląska uzyskała
kota w Bielszowicach. – Do
trasy N-S to miejska inwestyok. 295 mln zł na wykonanie 36 projektów.
tej pory w większości zakońcja Rudy Śląskiej, która, łąObecnie na ocenę i przyznanie doﬁnansowania
czyła się przebudowa infracząc DTŚ z autostradą A4,
czeka kolejnych 20 projektów.
struktury technicznej kolidubędzie bodźcem do rozwoju
jącej z budowaną drogą.
miasta. To ułatwienie dostępu
z autostrady do atrakcyjnych terenów ul. Bielszowickiej od skrzyżowania Częściowo przebudowana została też
inwestycyjnych i szansa na nowe miej- z ul. Wiejską do skrzyżowania ul. Wideckiego, która dostosowana zosca pracy. Spoglądając na to szerzej, z ul. 1 Maja, gdzie powstanie rondo. stała już do nowego układu drogowego.
ten projekt istotnie wpisuje się w sieć Meta trasy N-S będzie w pobliżu ul. Wybudowana została także droga dopołączeń Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mostowej. Powstała już dokumentacja jazdowa do ogródków działkowych.
Metropolii, która ma tworzyć jeden projektowa odcinka, a całościowy koszt Obecnie tempa nabierają prace związazwarty organizm – podsumowuje Woj- jego wykonania ma wynieść ok. 185 ne z budową wiaduktu nad ul. Kokota.
ciech Saługa, marszałek województwa mln zł. – Do budowy wszystkich odcin- Trwają też prace ziemne na całej długo-

Foto: JO

Ruda Śląska otrzymała kolejne doﬁnansowanie z Unii Europejskiej na budowę trasy N-S. Chodzi o czwarty, ostatni etap „eneski”. Powstanie dwukilometrowego odcinka sprawi, że ﬁnalnie Drogowa Trasa Średnicowa zostanie połączona z autostradą A4. Unijny zastrzyk, który otrzyma nasze miasto na ten cel, to
większa część ogólnej kwoty inwestycji, bo 110 mln zł.

W piątek podpisano umowę na doﬁnansowanie trasy N-S.
ści budowanego odcinka – informuje
wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Poza trasą powstanie też dwupoziomowy węzeł nad ulicą Kokota oraz
chodniki czy ścieżki rowerowe, oświetlenie trasy oraz węzła. Do wykonania
pozostaną też bariery ochronne oraz
oznakowanie pionowe i poziome.
Wszystkie prace mają się zakończyć
pod koniec przyszłego roku. Na trze-

cim i czwartym odcinku oraz połączeniu całej trasy miasto nie zamierza jednak zakończyć inwestycji. Trasa N-S
ma zostać poprowadzona od DTŚ do
granicy z Bytomiem. Ponadto trwają
prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej budowy trasy od
ul. Magazynowej w Rudzie do granicy
z Bytomiem.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

Wykorzystanie Internetu w biznesie to obecnie już nie trend lub moda, a konieczność. Marketing internetowy to tak bardzo rozwijające się zagadnienie,
że nie wszyscy przedsiębiorcy radzą sobie z jego wykorzystaniem w praktyce. Ruda Śląska wychodzi naprzeciw tym trendom i organizuje miejską
odsłonę projektu Google Internetowe Rewolucje. Otwarty wykład dla przedsiębiorców i mieszkańców poprowadzi doradca Kamil Hatko. Prezentacja
odbędzie się 11 października br. o godz. 15:00 w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej przy ul. Goduli 36. Uczestnictwo jest
bezpłatne, jednak z racji ograniczonej liczby miejsc obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod adresem a.lein@inkubatorsl.pl lub tel. 32 342-22-30
wew. 105.

Rozwiń swój biznes! Zrób internetową rewolucję!

– Internet w biznesie to stosunkowo
nowa wartość, która w Polsce zaczęła
się rozwijać dopiero dekadę temu – podkreśla Kamil Hatko z Google Internetowe Rewolucje. – Nie dziwi więc fakt, że
lokalne ﬁrmy, które działają na rynku od
20-30-40 lat, nie zawsze potraﬁą odnaleźć się w tej rzeczywistości. Z kolei osoby, które na rynku istnieją od niedawna
lub zamierzają dopiero wejść ze swoim
biznesem, także mają trudności z wykorzystaniem potencjału jakie daje Internet – dodaje.

Odpowiedzią na te problemy jest projekt Google Internetowe Rewolucje,
który od maja 2017 r. działa równolegle
w całym kraju. Teraz przybywa także do
Rudy Śląskiej! Jest to szansa nie tylko
dla lokalnych przedsiębiorców, ale również dla całego miasta, aby zbudować
swoją rozpoznawalność jako przedsiębiorczy partner i atrakcyjny rynek do
współpracy. – Niestety bez rozwoju lokalnych ﬁrm i świadomości mieszkańców będzie to niezwykle trudne – zauważa Hatko.

Dla kogo jest projekt
Google Internetowe Rewolucje?
W założeniach projektu jest dotarcie
do przedsiębiorców prowadzących własną działalność, pracowników, którzy
odpowiadają za marketing w ﬁrmach
oraz do osób, które dopiero myślą o własnym biznesie, ale nie wiedzą jak wykorzystać do tego możliwości marketingu
internetowego.
Na czym polega uczestnictwo
w projekcie i jak ono przebiega?
Każda osoba, która zarejestruje się do
projektu Google Internetowe Rewolucje, otrzyma swojego dedykowanego
doradcę, który skontaktuje się z nią, aby
ustalić miejsce i czas indywidualnej
konsultacji. Zazwyczaj trwa ona około
godziny i podczas spotkania można poruszać wszelkie zagadnienia związane
z wykorzystaniem potencjału marketingu internetowego w kontekście własnej
ﬁrmy. Następnie, po spotkaniu, doradca
tworzy Plan Działania, zawierający
wszystkie poruszone aspekty i przesyła
e-mailem. Po tym dopiero rozpoczynają
się Internetowe Rewolucje, ponieważ
przez 2-3 miesiące od spotkania dorad-

ca cały czas jest do dyspozycji przedsiębiorcy, odpowiadając na wszelkie pytania z tego zakresu.
Jakie tematy są poruszane
podczas konsultacji?
W zasadzie to wszystkie tematy, które
są interesujące i istotne dla przedsiębiorcy, a związane są z marketingiem
internetowym i wykorzystaniem potencjału Internetu. Może to być strona internetowa, obecność ﬁrmy w Google,
media społecznościowe, w tym proﬁle
ﬁrmowe na Facebooku, a także widoczność strony w wyszukiwarce Google,
kampanie reklamowe Google Adwords
lub Facebook Ads, email marketing,
wykorzystanie wideo do promocji ﬁrmy
lub eksport towarów i rozwój na rynkach zagranicznych. Spectrum możliwości jest ogromne, ale konsultacja zawsze dotyczy konkretnego przypadku
danej ﬁrmy lub biznesu.
Ile kosztuje uczestnictwo w projekcie?
Wzięcie udziału w projekcie jest zawsze bezpłatne, nie wiąże się z żadnymi
umowami ani zobowiązaniami. Wystarczy
zgłosić się, wypełniając formularz na stronie g.co/InternetoweRewolucjeDlaFirm

Do tej pory w Internetowych Rewolucjach w Polsce wzięło udział ponad
7000 ﬁrm o różnym stopniu zaawansowania. Aż 1300 z nich wzięło również udział w indywidualnych konsultacjach!. Z przeprowadzonych ankiet
wynika, że aż 94% przedsiębiorców
było bardzo zadowolonych ze spotkania i 99% poleciło je swoim znajomym
i partnerom biznesowym. Jednak to,
co najważniejsze, to korzyści jakie
płyną z samego uczestnictwa – przedsiębiorca otrzymuje bezpłatne, merytoryczne wsparcie, co pozwala uświadomić sobie, jak ważny jest Internet
w kontekście jego biznesu. – Projekt
Google Internetowe Rewolucje nie
zmienia ﬁrmy z dnia na dzień, ale pozwala zmienić perspektywę patrzenia
na swój biznes poprzez pryzmat marketingu internetowego. Pamiętaj, że
Internet, to także Twój biznes – podkreśla Kamil Hatko.
Rudzka odsłona projektu Google Internetowe Rewolucje odbywa się pod
patronatem Prezydenta Miasta Ruda
Śląska oraz we współpracy ze Śląskim
Inkubatorem Przedsiębiorczości.
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Na start – Nowy Bytom i Chebzie

Foto: JO

Rozpoczęła się jesienna tura
spotkań prezydent miasta, Grażyny
Dziedzic z mieszkańcami
poszczególnych dzielnic. W sumie
planowanych jest dziewięć wizyt.
Ta poniedziałkowa (3.10) dotyczyła
spraw Nowego Bytomia oraz
Chebzia. Z jednej strony była to
okazja do zaprezentowania
najważniejszych planów
i inwestycji w dzielnicach – a wśród
nich jest m.in. rewitalizacja
centrum, czy przejęcie Wielkiego
Pieca Huty Pokój oraz stworzenie
Stacji Biblioteka w budynku
dworca. Jednak z drugiej strony
mieszkańcy mogli zgłosić swoje
uwagi oraz spostrzeżenia.
Te dotyczyły m.in. stanu
nawierzchni na ul. Wojska
Polskiego, planów wprowadzenia
bezpłatnej komunikacji, powstania
stadionu lekkoatletycznego przy
ul. Czarnoleśnej, czy zamkniętego
niedawno szaletu miejskiego przy
wieży wodnej.

13. edycja spotkań rozpoczęła się od Nowego Bytomia.
będą go odnawiały – zapowiadała prezydent Grażyna Dziedzic. Ponadto planowane jest usunięcie płyt azbestowych
z elewacji budynku basenu krytego przy
ul. Pokoju.
Jeżeli zaś chodzi o sprawy drogowe to
w tym roku wybudowano parking przy ul.
Damrota 5, wyremontowano też jezdnię
na ul. Dworaka oraz rondo na łączniku
DTŚ i ronda Unii Europejskiej. Trwa
opracowanie dokumentacji projektowej
budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Niedurnego od ul. Podgórze do ul. Planty Kowalskiego oraz utwardzenia nawierzchni
parkingu przy ul. Planty Kowalskiego.

Planty Kowalskiego. Bo też i wśród
mieszkańców nie brakowało pytań o sprawy drogowe. – Mam pytanie odnośnie tego, kto odebrał roboty na ul. Wojska Polskiego. Po odkryciu bruku są tam ,,kocie
łby”, a z drugiej strony kostki są tak gładkie, że po deszczu od razu jest bardzo ślisko – zgłosił jeden z mieszkańców. – Do
To już 13. edycja spotkań dzielnicogrudnia 2018 roku mamy trwałość tego
wych, która tradycyjnie rozpoczęła się od
projektu i rozważamy, jakie rozwiązania
zapoznania mieszkańców z działaniami
dla tej ulicy będą optymalne – wyjaśniła
oraz inwestycjami, m.in. dotyczącymi ich
prezydent Dziedzic.
dzielnic. A wśród nich są np. wspomniana
Tym samym na tapetę wrócił temat ulirewitalizacja dworca PKP i utworzenie
cy Niedurnego, gdzie właśnie kończy się
w tym budynku głównej siedziby biblioteremont torowiska. Przypomnijmy boki, wykonane już zmiany na rondzie Unii
wiem, że tutaj także była moEuropejskiej w Chebziu, moWiceprezydent Krzysztof Mejer odpowiedział m.in. na
wa o odsłonięciu bruku.
dernizacja i renowacja zabytpytania mieszkańców odnośnie planów wprowadzenia
– Przypominam, że w centrum
kowego osiedla kolonii robotbezpłatnej komunikacji dla uczniów. – Niedawno
obowiązuje „Strefa 30”, więc
niczej Kaufhaus, zagospodazostał utworzony związek metropolitalny, który
bruk na ulicy Wojska Polskierowanie terenu przy ul. Gwarprzejmie komunikację publiczną w regionie. Myślę, że
go to naturalny sposób hamodii Ludowej, przebudowa dawprowadzenie bezpłatnej komunikacji mogłoby być
wania prędkości samochochu budynku Zespołu Szkół
jednym z jego zadań – wyjaśnił.
dów, bo często kierowcy przenr 1, czy wykonanie kreatywkraczają tę prędkość, jeżdżąc
nej strefy gier przy Szkole
Podstawowej nr 1. Ponadto trwa remont Szykowana jest ponadto przebudowa po Nowym Bytomiu. Dlatego myśleliśmy
schodów terenowych w Parku Dworskim ul. Grochowskiej oraz budowa drogi ro- o podobnym rozwiązaniu w kontekście
i planowana jest rewitalizacja zabytkowej werowej przez ul. Zabrzańską od granicy ulicy Niedurnego, ale na razie wycofaliczęści Nowego Bytomia. – W budynku miasta do ul. Styczyńskiego. Na przyszły śmy się z tego i asfalt zostanie odtworzony
tzw. Florianki bis pojawiły się pierwsze rok planowane jest z kolei m.in. utwar- na całej długości drogi – wyjaśniał wiceekipy budowlane, które od fundamentów dzenie nawierzchni parkingu przy ul. prezydent Krzysztof Mejer.

Wiceprezydent mówił także podczas
spotkania w Miejskim Centrum Kultury
o widmie wprowadzenia większych norm
w zakresie segregacji odpadów, które będą
nas obowiązywały od przyszłego roku.
Poziom segregacji za rok ma wynieść
30 proc., a w 2019 roku – 40 proc. Tymczasem w naszym mieście jest problem
z utrzymaniem 20 proc. – Do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi już
teraz dokładamy 3 mln zł, a są to pieniądze,
które moglibyśmy przeznaczyć na funkcjonowanie miasta. W przeliczeniu – musielibyśmy w tej chwili mieć stawki za śmieci
17 zł od osoby, żeby system finansował się
w całości. Poziom segregacji nie jest na
takim poziomie, jakiego oczekiwalibyśmy.
W związku z tym zastanawiamy się nad
zwiększeniem opłat oraz tym, czy na wor-

kach na śmieci nie wprowadzić kodów kreskowych, dzięki którym moglibyśmy kontrolować obowiązek segregacji, bo zdecydowana większość mieszkańców taki deklaruje – mówił Krzysztof Mejer.
Podczas spotkania pojawił się także temat szaletu miejskiego przy wieży wodnej,
który został zamknięty, co wynikało ze
zmiany właściciela wieży wodnej. Na razie
nie wiadomo, czy miejski szalet wróci na
dawne miejsce. Sporo było także dyskusji
o wspomnianej rewitalizacji Nowego Bytmia. Wpisywać się w nią mają także plany
zadospodarowania Wielkiego Pieca Huty
Pokój na cele turystyczne. Miasto chce
„wymienić się” gruntami z firmą Stalmag,
do której należy teren wraz z piecem, w zamian sprzedając nieruchomości przy bramie nr 2 Huty Pokój.
Joanna Oreł
ogłoszenie

Harmonogram
JESIENNYCH spotkań
prezydent Grażyny Dziedzic
z mieszkańcami:
9.X. – poniedziałek – godz. 17.00
– dla mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu
– Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1;
12.X. – czwartek – godz. 17.00
– Halemba – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kaczmarka 9;
23.X. – poniedziałek – godz. 17.00
– Kochłowice – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3,
ul. Oświęcimska 90;
26.X. – czwartek – godz. 17.00
– dla mieszkańców Goduli i Orzegowa – Szkoła Podstawowa nr 36,
ul. Bytomska 45;
6.XI. – poniedziałek – godz. 17.00
– Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 170;
9.XI. – czwartek – godz. 17.00
– Halemba – Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Lexa 14;
14.XI. – wtorek – godz. 17.00
– Bykowina – R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa;
16.XI. – czwartek – godz. 17.00
– Ruda – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28.
REKLAMA
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PARKINGI

Skalniak jak malowany

Więcej miejsc do parkowania
Nowe parkingi w mieście
z pewnością ucieszą kierowców.
Korzystać można już z nowych
miejsc parkingowych
w Bielszowicach przy ulicy ks.
Niedzieli 61. Inwestycja została
zrealizowana w ramach budżetu
obywatelskiego. W ciągu trzech
miesięcy za ponad 230 tys. zł
powstały tam miejsca dla 39
samochodów oraz oświetlenie.
Kolejny parking, z którego mogą od
niedawna korzystać kierowcy,
powstał w Goduli. Tutaj
wybudowano 26 miejsc
postojowych, zadbano o małą
architekturę oraz monitoring. Koszt
tej inwestycji to 290 tys. zł.

Mieszkańcy Bielszowic mogą już korzystać z parkingu przy ul. ks. Niedzieli 61.

Foto: AL

Piękny skalniak cieszy oczy rudzian przechodzących ulicą Obrońców Westerplatte w Wirku. To robota jednego z mieszkańców osiedla, który razem
z sąsiadem postanowił zadbać o widok za
oknem. Co ważne, panowie zrobili to
na własny koszt. Za swoją pomysłowość i zaangażowanie twórcy
skalniaka, czyli Krzysztof Gorol
i Józef Sawicki, zostali odznaczeni przez Komisję Ochrony
Środowiska.

Foto: AW

ZIELEŃ

skalniak. W przyszłości chcielibyśmy go
jeszcze poszerzyć i już się z tego cieszymy – powiedział Józef Sawicki, współtwórca skalniaka.
Panowie, dzięki staraniom Komisji
Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska, zostali wyróżnieni. – Pierwszy raz, kiedy zobaczyłem to cudo, zaparło mi dech. Dlatego postanowiłem,
że wyróżnimy pana Krzysztofa i jego sąsiada. Dzięki takim ludziom nasze miasto pięknieje. Pan Krzysztof z panem
Józefem zrobili to zupełnie sami, bez jakiegokolwiek wsparcia, a my dzięki temu mamy piękny widok i zielony zakątek w mieście – podkreślił Józef Skudlik, przewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska.
Agnieszka Lewko

W Goduli powstało 26 nowych miejsc parkingowych.

Foto: AW

– Kiedy patrzyłem przez okno z mojego mieszkania, pomyślałem sobie, że
nieco nudny mamy widok i wtedy przyszedł mi do głowy pomysł, żeby coś
zmienić – mówił podczas spotkania
z komisją Krzysztof Gorol, pomysłodawca i twórca skalniaka przy ul.
Obrońców Westerplatte. – Czasem
gdzieś podpatrywałem pomysły, kupowałem nowe rośliny i stopniowo tworzyłem skalniak. Teraz dochodzą do nas
głosy, że innym ludziom to się podoba,
co bardzo cieszy – dodał.
Praca nad skalniakiem trwała około
pięciu lat, ale już wcześniej zaczęły pojawiać się na nim rośliny. Teraz osoby
przechodzące ulicą Westerplatte mogą
podziwiać zaskakujący efekt tych prac.
– Ludzie robią zdjęcia i dziękują za ten

Foto AW

Twórcami skalniaka są mieszkańcy bloku przy ul. Westerplatte.

Przy SP nr 16 będzie można wreszcie zaparkować.

Problem z parkowaniem
przy Szkole Podstawowej nr
16 w Wirku został rozwiązany.
Już niebawem będzie można
korzystać z 30 miejsc do parkowania usytuowanych od
strony ulicy Górnośląskiej.
W tym bieżącym roku planowana jest rozbudowa istniejących parkingów na osiedlu
Gierałtowskiego. Jeśli warunki
atmosferyczne będą sprzyjały
prowadzeniu robót budowlanych, to do końca roku zostaną
oddane do użytkowania parkingi przy ul. Gierałtowskiego
30, ul. Zwycięstwa 6 oraz
ul. Żeromskiego 16. Obecnie
prowadzone jest postępowanie
przetargowe zmierzające do
wyłonienia wykonawcy robót.
W najbliższym czasie opracowana zostanie też dokumentacja projektowa na budowę kolejnych parkingów: przy
ul. Szramka, przy Szkole Podstawowej nr 6 i oraz w rejonie
Miejskiego Centrum Kultury.
Arkadiusz Wieczorek
REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
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.

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl
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„CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW”
Z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska począwszy od października 2017 r. „Wiadomości Rudzkie” w cyklu
miesięcznym będą informowały rudzkich seniorów o bieżących zajęciach, imprezach i spotkaniach organizowanych przez:
stowarzyszenia, kluby i związki działające na rzecz seniorów.
ORGANIZACJA

STOWARZYSZENIE PRO
ETHICA

FORMA DZIAŁALNOŚCI

TERMIN

Gimnastyka dla seniorów

poniedziałek godz. 8.00-12.00
czwartek godz. 8.00-10.00

Gimnastyka rehabilitacyjna

piątek godz. 9.00-11.00

Rękodzieło

poniedziałek godz. 12.00-15.00
wtorek godz. 16.00-19.00

Komputery

wtorek godz. 9.00-14.00

Fotograﬁa

środa 4.10. godz. 10.00-13.00

MIEJSCE

Ruda Śląska-Bykowina
ul. Katowicka 152/29
tel. 32 707-43-03 wew. 105

Teatr

czwartek godz. 12.00

Malarstwo

czwartek godz. 9.00-11.00

Śpiew

czwartek godz. 11.00-12.00

Centrum Inicjatyw
Społecznych „Stara
Bykowina”

Dyskusyjny Klub Sztuki MALATURA

jeden wybrany wtorek w miesiącu od godz.
10.00 (informacja pod nr tel. 32 707-43-03)

ul. 11 Listopada 15A
41-705 Ruda Śląska

Miejska Biblioteka
Publiczna w Rudzie
Śląskiej Filia nr 21 KINO OKO

EWA ZAPRASZA

pierwsza środa miesiąca w godz. 18.0020.00

ul. Grzegorzka 8
41-705 Ruda Śląska

Spotkania dla seniorów

druga środa miesiąca w godz. 17.00-19.00

Gimnastyka dla seniorów

trwają zapisy

Aerobik i joga

poniedziałek godz. 18.00-20.00
środa godz. 18.00-20.00

Soboty dla seniorów

trwają zapisy

Ruda Śląska-Bykowina
ul. Kombajnistów 4

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018
oraz wykład dr M. Kaczmarzyk - „Pamięć uwaga. Dlaczego tak łatwo zapominamy.”

12.10.2017 r. godz. 12.00

Miejskie Centrum Kultury
im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej
ul. P. Niedurnego 69

KLUB OSIEDLOWY
COUNTRY

M - ﬁt STUDIO FITNESS

RUDZKI UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
(RUTW)

WYKŁADY:
mec. K. Borczyk - „Seniorze nie daj się
oszukać” - wybrane zagadnienia prawa
konsumenckiego
dr Wojciech Romanowski
- „Choroba guzkowa tarczycy”
SEMINARIA:
Literatura - dr J. Szcześniak
Psychologia - dr M. Witek - Kurs

19.10.2017 r. godz. 15.00
26.10.2017 r. godz. 15.00

Ruda Śląska-Bykowina
ul. Sztygarska 9

Siedziba Rudzkiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
ul. L. Tołstoja 13
41-709 Ruda Śląska

27.10.2017 r. godz. 14.00-15.30
25.10.2017 r. godz. 9.30-10.30

Klub dyskusyjny RUTW

poniedziałek godz. 10.00-12.00

Klubo - kawiarenka RUTW

wtorek godz. 10.30-12.00

Spotkanie integracyjne przy muzyce

28.10.2017 r. godz. 16.00-19.00

Akademia ﬁlmowa - ﬁlm
pt. „Mężczyzna o imieniu OVE”

13.10.2017 r. godz. 16.30

Miejskie Centrum Kultury
im. H. Bisty w Rudzie Śl.
ul. P. Niedurnego 69
Siedziba Rudzkiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, ul. L. Tołstoja 13
41-709 Ruda Śląska
Dom Kultury w Rudzie ŚląskiejBielszowicach ul. E. Kokota 170
Kino PATRIA ul. Chorzowska 3
41-709 Ruda Śląska

Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesłanie do dnia 20 października 2017 r. na niżej podany kontakt
informacji o planowanych działaniach na rzecz seniorów na listopad 2017 r.
Kontakt: Urząd Miasta Ruda Śląska, Kancelaria Rady Miasta, tel. 32 342-3605, e-mail: rada@ruda-sl.pl.
Koordynator projektu: tel. 505-008-772, e-mail: k.niestroj@gmail.com
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PLEBISCYT „UNIKALNI 2017”

Wybraliśmy „Unikalnych” rudzian

Mają nietypowe pasje, często pomagają bezinteresownie, swoim zapałem i kreatywnością zmieniają nasze miasto, a czasami
z muzyką idą przez życie, dzieląc się swoim talentem. Mowa o „Unikalnych 2017”. Podczas piątkowej gali w Miejskim Centrum
Kultury im. H. Bisty w Nowym Bytomiu podsumowaliśmy kolejną edycję plebiscytu organizowanego przez „Wiadomości
Rudzkie”. Była to także okazja do wspomnień oraz podziękowania tym, z którymi współpracujemy przez lata, a to za sprawą
jubileuszu 25-lecia, który nasz tygodnik świętuje w tym roku.

Nagrodę specjalną podczas naszej
gali odebrał Denis Pugacz.

W imieniu zwycięzcy kategorii „Z pasją”,
Adama Borowicza, nagrodę odebrała jego mama.

To była już trzecia edycja plebiscytu „Unikalni 2017”. W tym
roku został on podzielony na cztery kategorie. Szukaliśmy tych,
którzy mają „Otwarte serca” i motywują innych do robienia czegoś
dobrego, chcieliśmy też dostrzec muzyczne perełki w kategorii
„W muzyce siła”, czy osoby, które są dowodem na to, że ich „Własna inicjatywa” potraﬁ zmienić świat na lepsze, z kolei kategoria
„Z pasją” prezentowała ludzi, którzy z wielkim zapałem rozwijają
swoje niecodzienne talenty. – Co roku staramy się wytypować osoby, które w sposób szczególny wyróżniły się w ostatnich miesiącach
swoją działalnością, inicjatywą, pasją, czy talentem. Z jednej strony ma to być wyróżnienie ze strony Czytelników i docenienie starań
tych niezwykłych rudzian, ale także motywacja do kolejnych działań – podkreśla Anna Piątek-Niewęgłowska, redaktor naczelna
„Wiadomości Rudzkich”.
Zwycięzców wyłoniliście na trzy sposoby. Podczas głosowania,
które odbyło się od 13 do 27 września, na stronie internetowej w sumie głosy oddało 1740 osób. Ponadto swoje wsparcie dla poszczególnych kandydatów wyraziło w głosach SMS prawie 2 tys. osób.
Głosować można było także poprzez „lajki” na Facebooku. W sumie oddaliście ich ok. 2100. Natomiast wyniki poznaliśmy podczas
piątkowej (29.09) gali w Miejskim Centrum Kultury. I tak w kategorii „Z pasją” wśród kandydatów (dr Renata Popik, zespół CISowianki, Adam Borowicz) najwięcej głosów zdobył Adam Borowicz, pochodzący z Orzegowa vloger kulinarny, który obecnie
mieszka w Szkocji i odwiedza tamtejsze restauracje, by na vlogu
przybliżyć Ślązakom potrawy tego kraju oraz największe kulinarne
atrakcje Szkocji, zaś całość prowadzi w godce śląskiej. Jeżeli zaś
chodzi o kategorię „Własna inicjatywa” (kandydaci: Agnieszka
Płaszczyk, Rafał Wypior, Bronisław Wątroba), to w niej wygrał Rafał Wypior, założyciel stowarzyszenia „Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska”.
Nagrodziliśmy także tych, którzy mają „Otwarte serca”. Wśród
nominowanych, czyli: inicjatorów akcji „Anioły w piżamkach”,
która prowadzona była w SP nr 20, Roberta Remszela i Eweliny
Tadej, największym poparciem cieszyła się właśnie inicjatywa
SP nr 20. Przypomnijmy, że celem akcji „Anioły w piżamkach”
było uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób chorych. Jeżeli chodzi
o ostatnią kategorię – „W muzyce siła” (kandydaci: Wiktora Siodłak, Monika Konopka oraz duet Wiktoria Kuźniarkiewicz i Damian Pakuła) – najwięcej głosów odebrała Wiktoria Siodłak, wokalistka i laureatka licznych konkursów muzycznych.
Ponadto wręczyliśmy nagrodę specjalną, która traﬁła do rąk Denisa Pugacza. To młody rudzianin, który w lipcu uratował życie
swojej mamy, Anny, chorującej na cukrzycę. Kiedy kobieta, będąc
w domu tylko z synem, zapadła w śpiączkę cukrzycową, Denis za-

Zwycięzca w kategorii „Własna inicjatywa”
– Rafał Wypior.

W kategorii „W muzyce siła” najwięcej głosów
otrzymała Wiktoria Siodłak.

chował zimną krew i wezwał pogotowie, a także opiekował się mamą do przyjazdu ratowników, dzięki czemu prawdopodobnie uratował życie swojej matki.
Tegoroczna gala „Unikalni 2017” była także okazją do świętowania jubileuszu 25-lecia „Wiadomości Rudzkich”. Dlatego postanowiliśmy przekazać specjalne statuetki dla tych, którzy stale
współpracują z naszą redakcją. W gronie tym znaleźli się: Urząd
Miasta w Rudzie Śląskiej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Grupa Auto-Bud, Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Ośrodek Szkolenia Kierowców „Elka”, ﬁrma „Pendragon”,
Piekarnia Cukiernia Jakubiec, kwiaciarnia Magia Kwiatów, ﬁrma
Bisset, MPGM TBS Sp. z o.o. oraz ﬁrma Elsat.
– „Wiadomości Rudzkie” to dzisiaj dużo więcej niż gazeta. Kilka
dni temu usłyszałam stwierdzenie, że aby osiągnąć sukces, należy
pamiętać o trzech sprawach. Po pierwsze trzeba mieć odwagę do
działania. Myślę, że kiedy rok temu podjęliśmy decyzję o zakupie
sceny i od kiedy organizujemy kolejne imprezy oraz festyny to wielokrotnie udowodniliśmy, że się nie boimy, a jak się już czegoś podejmujemy, robimy to ze stuprocentowym zaangażowaniem. Druga
rzecz to ryzyko. Kiedy zapadła decyzja, żeby zmienić formułę z gazety płatnej na bezpłatną i zwiększyć nakład z pięciu do dwudziestu
tysięcy egzemplarzy, było to bardzo ryzykowne, ale dzisiaj wiemy,
że ryzyko się opłaciło i to był strzał w dziesiątkę. Natomiast trzecia
rzecz polegała na tym, by zrobić duży krok i wyjść poza strefę komfortu, bo moglibyśmy teraz rozmawiać tylko o gazecie, a rozmawiamy o czymś więcej – podkreślała Anna Piątek-Niewęgłowska. – Te-

go wszystkiego nie dałoby się zrobić bez ludzi, którzy motywują nas
i tak jak my chcą działać, a poza tym od lat nas wspierają. Za to
wszystko serdecznie dziękuję – dodała. – Z okazji jubileuszu
25-lecia istnienia tygodnika „Wiadomości Rudzkie” pragnę złożyć
gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pracowników redakcji. Państwa gazeta to stały gość w tysiącach rudzkich
domów. Za pomocą „Wiadomości Rudzkich” mieszkańcy czerpią
informacje o tym, co się dzieje w mieście oraz o zrealizowanych
inwestycjach czy wydarzeniach, których mogą być uczestnikami.
Niejednokrotnie za Państwa pośrednictwem mieszkańcy uzyskują
także pomoc interwencyjną. Za te zaangażowanie w sprawy miasta
i problemy jego mieszkańców pragnę szczególnie podziękować
– mówił w imieniu prezydent Grażyny Dziedzic, obecny podczas
gali „Unikalni 2017” wiceprezydent miasta Michał Pierończyk.
– Niech ten srebrny jubileusz będzie zapowiedzią kolejnych sukcesów i rozwoju gazety zarówno w jej formie papierowej, jak i w mediach internetowych – podsumował.
Jednak nasza gala, jak co roku, to nie tylko czas wyróżnień i podziękowań, ale także uczta dla oczu i duszy. Na scenie nie zabrakło
więc artystycznych występów. Gala rozpoczęła się od pokazu rumby w wykonaniu Anny Ponomar i Alberta Kosińskiego, a wokalem
zachwyciła wokalistka Beata Mańkowska. Niewątpliwie widowiskowe były również występy mieszkającej w Rudzie Śląskiej Inny
Biliaievy, która przygotowała pokaz z bańkami oraz magika Pana
Li.
Joanna Oreł
Foto: Agnieszka Lewko

Jedną z gwiazd piątkowego wieczoru była Inna Biliaieva.

Galę otworzył klimatyczny pokaz rumby.
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Wiceprezydent Michał Pierończyk w imieniu
władz miasta winszował redakcji „WR”.
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Nasi zwycięzcy, którzy odebrali nagrody podczas gali.

Redakcja „WR” podczas imprezy wręczyła
wiele upominków.

Oto nominowani w kategorii „Z pasją”.

Redaktor naczelna Anna
Piątek-Niewęgłowska dziękowała
za wieloletnią współpracę.

Dziękujemy za obecność oraz współpracę – redakcja „WR”.

Imprezę poprowadzili Monika Herman
-Sopniewska i Arkadiusz Wieczorek.

„Unikalni 2017” byli także okazją
do świętowania urodzin „WR”.

Widzów mógł zachwycić także występ magika – Pana Li.

PARTNERZY

Z naszymi Czytelnikami i Nominowanymi spotkaliśmy się również na bankiecie.

Z okazji urodzin poczęstowaliśmy naszych gości tortem.
Dom Przyjęć

S�l�� F�����r���
B���n� �����K

ORGANIZATORZY

PATRONI MEDIALNI
Beata Mańkowska uświetniła naszą galę śpiewem.

Statuetkę „Unikalni” za akcję „Anioły w Piżamkach” w imieniu SP nr 20 odebrały inicjatorki akcji.

8

www.wiadomoscirudzkie.pl

Kochłowice 

Nowy Bytom 

szedł ten dzień, kiedy podsumowujemy dziesięć lat naszej działalności. Z tej okazji chciałabym podziękować
naszym przyjaciołom, którzy zawsze byli z nami i wspierali nas – podkreśliła Magdalena Lapshin, prezes stowarzyszenia Genius Loci. 
AL

HALEMBA

Czas na trzeci fest literacki!
Szykuje się dwudniowa uczta dla miłośników książki. W dniach 4-5 października odbędzie się trzecia edycja imprezy „KakauSzale – Fest Literacki”, która organizowana jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Rudzie Śląskiej. Będzie to okazja zarówno do zakupienia wybranych tytułów podczas targów książki, jak
i do spotkania z twórcami. Wszystkie wydarzenia odbędą się w filii MBP nr 18 na Halembie.
– Inicjatywa ta powstała przed trzema laty, a jej celem było dotarcie do książki regionalnej, spotkania ze
śląskimi autorami, stworzenie przestrzeni do rozmowy
o regionalnej twórczości – podkreśla Krystian Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie
Śląskiej. – Zainteresowanie – zarówno ze strony uczestników, jak i wydawców oraz innych podmiotów, które
wydają książki, czyli instytucji kultury oraz stowarzyszeń – przerosło nasze oczekiwania. I to nie dziwi, bo
bogactwo książki, wydawanej w naszym regionie, jest
wielkie, zarówno pod względem merytorycznym, jak
i historycznym, tematycznym, czy obszarów zainteresowania – dodaje.
W tym roku impreza „KakauSzale – Fest Literacki”
będzie dwudniowa. 4 października (środa) o godz. 17
odbędzie się biesiada literacka. – Podczas niej wręczy-

my „Tabulkę”, czyli honorowe wyróżnienie dla najlepszego autora śląskiej książki. Jest to tablica, która zostanie wmurowana przed nową siedzibą biblioteki, która powstaje w budynku dworca w Chebziu. W ten sposób
chcemy stworzyć tzw. aleję gwiazd śląskiej litertaury.
Przypomnę, że w latach ubiegłych „Tabulkę” otrzymali
Henryk Waniek i ks. Jerzy Szymik – wylicza dyrektor
Gałuszka.
Osoby, które chcą wziąć udział w biesiadzie literackiej proszone są o zgłoszenie telefoniczne do sekretariatu MBP (liczba miejsc ograniczona). Z kolei drugiego
dnia (5 października), również w filii MBP nr 18 w godzinach od 12 do 18 śląscy wydawcy będą sprzedawać
swoje najnowsze książki. Równolegle będą odbywać
się spotkania autorskie, a więc znajdzie się czas na uzyskanie autografu. Wśród autorów pojawią się: Marta
Kasprowska-Jarczyk, Krzysztof Karwat, Marek Wacław Judycki, Ewa Prochaczek, Bartosz Andrzejewski,
Anna Kańtoch, Katarzyna Rupiewicz, Anna Hrycyszyn,
Mirosław Syniawa, Remigiusz Rączka, Jerzy Ciurlok,
Marek Szołtysek, Edward Schiwek, Dariusz Dyrda,
Marian Kulik oraz Dariusz Jerczyński. W trakcie spotkania odbędzie się także wręczenie nagród oraz degustacja kakauszali. 
JO

Młodzieżowa Rada Miasta zakończyła kadencję.
ceprezydent Rudy Śląskiej. – Dziękujemy Wam za to,
co zrobiliście i za to, że chce Wam się działać. Mam
nadzieję, że nadal będziecie dążyć w kierunku, który
sobie wybraliście. Idźcie do przodu i rozwijajcie się.
Sięgajcie po nowe wyzwania. Życzę Wam, żebyście dalej byli aktywni, dalej próbowali. Żyjecie w ciekawych
czasach, macie wiele możliwości działania. Wykorzystajcie tę szansę – powiedział Krzysztof Mejer.

AL

WIREK

O miodzie na Ficinusie
W piątkowy wieczór (29.09) na zabytkowym osiedlu Ficinus spotkali się rudzcy
pszczelarze oraz ci, których ulubionym
przysmakiem jest miód. Z kolei gośćmi zabytkowej kolonii byli przedstawiciele rudzkiego koła pszczelarzy, którzy opowiedzieli
zebranym o swojej pasji i pracy związanej
z hodowlą pszczół. – W ostatni piątek Ficinus mienił się kolorami złotej jesieni i odcieniami złocistych miodów, a prezes koła
Jerzy Cieśla i Zdzisław Wójcik opowiadali
o pszczołach i efektach ich pracy, o rodzajach miodu i zwyczajach tych ciekawych
owadów. O swojej pasji panowie mogliby
opowiadać bez końca – podkreśla Iwona
Małyska, koordynatorka Ficinusa na Szlaku
Zabytków Techniki. Warto dodać także, że każdemu ze
spotkań na Ficinusie towarzyszą rudzcy filateliści, którzy upamiętniają „Twórcze piątki na Ficinusie” okolicznościowymi wydawnictwami. – Tak było i tym razem,

Foto: UM Ruda Śląska

Stowarzyszenie Genius Loci powstało w 2007 roku.

Dwadzieścia sześć młodych osób o głowach pełnych pomysłów oraz chęci do działania i niespożytej
energii podsumowało dwa lata działalności. Podczas
czwartkowej (28.09) sesji Młodzieżowa Rada Miasta
zakończyła VII kadencję, w czasie której odbyło się
17 posiedzeń i podjętych zostało 15 uchwał.
– Były to bardzo pracowite dwa lata. Przez ten czas
musieliśmy się dobrze poznać i stworzyć zgrany zespół, żeby dobrze funkcjonować. Z całą pewnością
pełnienie funkcji przewodniczącego oraz w ogóle przynależność do Młodzieżowej Rady Miasta to bardzo
ciekawe doświadczenie, które polecam każdemu – zaznaczył Michał Kubis, dotychczasowy przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miasta. – Nasza współpraca przebiegała dobrze, a radni angażowali się we wszystkie
projekty. Teraz łezka kręci się w oku, że to już minęło
i że teraz będziemy musieli się rozstać. Ale jestem zadowolony z tego, co zrobiliśmy, bo wszystkie nasze założenia udało się zrealizować – dodał.
Podczas dwuletniej kadencji MRM przeprowadziła
wiele akcji i działań mających na celu m.in. odkrywanie młodych talentów, wspieranie artystów, edukację
i promocję zdrowego stylu życia oraz pomoc potrzebującym. Za te wszystkie działania oraz zaangażowanie w życie miasta podziękował młodym radnym wi-

Foto: AL

Kadencja młodych podsumowana

Foto: AL

Dziesiąte urodziny Genius Loci
Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca świętowało swoje dziesiąte urodziny. Podczas uroczystego
jubileuszu, który odbył się w siedzibie stowarzyszenia
przy ul. OMP 5, podsumowano dziesięć lat działalności,
przedstawiono też plany na przyszłość oraz wręczono
odznaczenia członkom stowarzyszenia.
– Działamy dokładnie od 2007 roku, a teraz postanowiliśmy uczcić nasz jubileusz i spotkać się z przyjaciółmi oraz partnerami, aby podsumować te 10 lat – powiedział Przemysław Noparlik, wiceprezes Stowarzyszenia
Genius Loci – Duch Miejsca. – Były one dla nas ciekawe i pełne przygód, ale przede wszystkim pełne pracy
dla naszej małej ojczyzny, dla Kochłowic i Rudy Śląskiej – dodał.
Po części oficjalnej odbyło się zamknięte spotkanie
urodzinowe. Uroczystość była dobrą okazją do spotkania się wszystkich członków Genius Loci oraz przypomnienia dziesięciu lat działalności. Zgromadzeni mogli
zobaczyć filmik, w którym zostały zawarte fragmenty
najważniejszych projektów, takich jak „Gra Miejska
w Kochłowicach” czy „In Memoriam Casttri”. – Nad-

Z ŻYCIA MIASTA | 4.10.2017

Gośćmi spotkania na Ficinusie byli pszczelarze.
za co serdecznie dziękuję – dodaje Iwona Małyska. Na
kolejne inspirujące spotkanie z serii „Twórczy piątek na
Ficinusie” organizatorzy zapraszają w ostatni piątek
października (27.10) o godzinie 17.00. 
AL
REKLAMA
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25-lecie Bractwa Kurkowego

Bracia Kurkowi istnieją już 25 lat
Kultywowanie tradycji Rudy Śląskiej oraz kultury regionu, uczestnictwo w turniejach strzeleckich to główne założenia bractwa, które w mieście działa już 25
lat. W sobotę (30.09) Bractwo Kurkowe Rudy Śląskiej świętowało swój okrągły jubileusz. Uroczystość była dobrą okazją do wspomnień, podziękowań i życzeń na dalsze lata działalności.

Bracia Kurkowi otrzymali podziękowania od władz miasta.

pierwszy hetman bractwa.
Do Bractwa Kurkowego w Rudzie Śląskiej należy obecnie
31 członków i trzech
kandydatów. Zostało
ono powołane z inicjatywy 15 braci, założycieli w 1992 roku. Ślubowanie złożyło wtedy
25 członków, a pierwszym hetmanem został
Henryk Kunik, ówczesny dyrektor Huty Pokój. W 1993 roku
rudzkie bractwo przyjęto do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
– Nasze bractwo przede wszystkim
kultywuje tradycję i kulturę naszego regionu oraz miasta. Uczestniczymy w imprezach krajowych i zagranicznych,
przede wszystkim w turniejach strzeleckich – mówi Jan Detko, hetman Bractwa Kurkowego. – W takich wyjazdach
bierze udział z reguły ok. 25-30 tys.
uczestników, więc zawsze staramy się,
by nasze bractwo pozytywnie wyróżnia-

linia pożyczkowa...

Foto: AL

Bractwo Kurkowe w Rudzie Śląskiej wyróżnia się
m.in. pięknymi strojami. Na strój męski składa się
karminowa kurtka z czarną stójką i manszetami,
ozdobiona srebrnymi guzikami oraz czarne spodnie.
Strój nawiązuje do galowego munduru górniczego
i hutniczego. Do munduru nosi się czarny kapelusz
ozdobiony karminową wstążką i przypiętym
z przodu emblematem kura. Druga wersja munduru
to ubiór klubowy. Z kolei strojem dam kurkowych
jest ludowy strój górnośląski, z obowiązkowym
galantem, czyli wieńcem z kolorowych kwiatów
i koralików. W czasie mniej oficjalnych uroczystości
damy zakładają czarną pelerynę.

Foto: AL

– Bractwo Kurkowe powstało
w naszym mieście dwadzieścia
pięć lat temu i do tej pory prężnie działa, a co ważne doskonale
i harmonijnie się rozwija. My się
starzejemy, przybywa nam
zmarszczek i siwych włosów, ale
bractwo żyje i ma aspiracje na
dalszy rozwój oraz działalność
– powiedział Henryk Kunik,

Rudzkie Bractwo Kurkowe liczy obecnie 31 członków.
ło się na tle gości. Jednym z najciekawszych wyjazdów był na pewno ten
w 1994 r. do Medebach w Niemczech,
podczas którego mieliśmy okazję poznać ówczesnego kanclerza tego kraju
Helmuta Kohla – dodaje.
Z kolei uroczystości jubileuszowe
rozpoczęły się od przemarszu przedstawicieli rudzkiego Bractwa Kurko-

POŻYCZKI
GOTÓWKOWE
32 240-83-20
501-244-661

Ruda Śląska-W ir ek, ul. 1 Maja 283

www.eur omax.r sl.pl

wego oraz członków zaproszonych
bractw sprzed Miejskiego Centrum
Kultury. Wraz ze sztandarami i orkiestrą dętą uczestnicy udali się do kościoła pw. św. Pawła na uroczystą mszę
świętą. Później odbył się turniej strzelecki i uroczystość jubileuszowa przy
kochłowickiej strzelnicy.
Agnieszka Lewko
REKLAMA
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NAJMŁODSI RUDZIANIE
– WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!
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Poziomo: 1 – dwukołowa taczka, 5
– dowódca Kozaków, 8 – odm. dwutlenku tytanu, 9 – przylądek na Antarktydzie, 11 – samiec wilka, 12 –
ryba z rodziny kurkowatych, 15 –
ziółko, gagatek, 17 – pieróg z zasmażaną cebulą, 20 – ślaz, 21 – świątynia
chińska, 24 – rzeka w Rosji, 25 –
omasta, 28 – prymitywny instrument
smyczkowy, 29 – muz. zdwojenie
dźwięku, 32 – miejscowy władca w
Indiach, 33 – mowa niewiązana, 36
– grzyb saproﬁczny, 39 – przełożony
klasztor, 42 – bałagan, 43 – imię męskie, 45 – paryski rzezimieszek, 46 –
taniec węgierski, 47 – zawiadomienie
z poczty.
Pionowo: 1 – miasto w Japonii, 2
– gat. papugi, 3 – gat. palmy, 4 – kolanowy lub hodowlany, 5 – szata liturgiczna, 6 – pierw. chem., 7 – ogłoszenie, 10 – brzeg kapelusza, 13 –
achtel, 14 – czermień błotna, 16 – mit.
słow. bogini wiosny, 17 – wiarus, 18

– miasto w Belgii, 19 – zakon, 21 –
kamień szlachetny, 22 – skała magmowa, 23 – żona Mieszka I, 26 –
urządzenie radiolokacyjne, 27 – lud
grupy Bantu, 30 – obraz cerkiewny,
31 – utwór poetycki, 34 – stan upadku, 35 – szlif, 37 – włóczęga, 38 –
składnik czekolady, 40 – wyspa w
rejonie Alaski, 41 – łobuz, opryszek,
44 – litera alfabetu greckiego.
Hasło krzyżówki nr 33 brzmiało:
Prawdę czyta się z twarzy. Nagrodę
otrzymuje Krystyna Teinert. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych,
który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul.
Hlonda 38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które
nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl.,ul.
Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu.
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Lilianna Wieczorek
córka Natalii i Roberta
ur. 21.09. (3395 g i 57 cm)

Mikołaj Szary
syn Katarzyny i Patryka
ur. 20.09. (2340 g i 56 cm)

Bartosz Matula
syn Beaty i Pawła
ur. 22.09. (3940 g i 60 cm)

Krzyś Kulasek
syn Agnieszki i Andrzeja
ur. 10.08. (1430 g i 46 cm)

Mikołaj Kulasek
syn Agnieszki i Andrzeja
ur. 10.08. (1378 g i 44 cm)

Mikołaj Bednarek
syn Iwony i Mateusza
ur. 25.09. (3509 g i 54 cm)

Julia Zielony
córka Moniki i Pawła
ur. 26.09. (2600 g i 52 cm)

Wiktoria Tomaszewska
córka Barbary i Sebastiana
ur. 26.09. (3650 g i 56 cm)

Szymon Gregorczyk
syn Moniki i Kamila
ur. 23.09. (2750 g i 56 cm)

Piotr Wąchała
syn Dominiki i Dariusza
ur. 25.09. (3800 g i 53 cm)

Marcelina Libor
córka Klaudii i Marcina
ur. 26.09. (3580 g i 55 cm)

Tymoteusz Chyrek
syn Dagmary i Kamila
ur. 25.09. (4170 g i 63 cm)
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OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na
okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz
ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Kingi, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5006/213 o powierzchni 855 m2, użytek Ł-IV,
– 5203/213 o powierzchni 724 m2, użytek Ł-IV,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3, KW GL1S/00007235/3 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/6 część w niezabudowanej
nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 607
m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5007/216 o powierzchni 214 m2, użytki: dr, R-IVa, KW nr GL1S/00006378/0,
– 5008/213 o powierzchni 391 m2, użytki: dr, Ł-IV, R-IVa, KW nr GL1S/00007235/3 - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywane działki stanowią teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolami planu: nr 5006/213, 5203/213, 5008/213 – MN27, nr 5007/216 – MN2, MN27.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte drzewami i krzewami. Dojazd do zbywanych nieruchomości z dróg publicznych - ulic Kingi i Na Piaski odbywać się będzie ulicą ks. Jana Hrubego, która w przyszłości stanowić będzie publiczną
drogę kategorii gminnej.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działkach nr
5007/216 i 5008/213 wynoszą:
– dla działki nr 5006/213–131.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 117.000,00 zł, droga 14.000,00 zł,
– dla działki nr 5203/213–111.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 97.000,00 zł, droga 14.000,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych
cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym,
wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 7.11.2017 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 31.10.2017 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokościach dla działki nr : 5006/213 – 6.600,00 zł, 5203/213 – 5.600,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Kingi, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za
datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w
godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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Noc Teatrów

To była noc pełna teatralnych wrażeń!
nałych nauczycieli tego fachu. Dlatego
mogę spokojnie powiedzieć, że teatr
w naszym mieście cieszy się sporym zainteresowaniem – podkreśliła Katarzyna Furmaniuk, dyrektorka Miejskiego
Centrum Kultury im. H. Bisty. – Ta impreza przyciąga każdego roku wielu mi-

Foto: AL

– Mimo tego, że nie mamy w Rudzie
Śląskiej teatru, to już od czasów przedwojennych istnieje bardzo silny ruch
amatorski. Chociażby w samym Miejskim Centrum Kultury działa pięć grup
teatralnych. Mamy także wielu absolwentów szkół teatralnych oraz dosko-

Dodatkową atrakcją było zwiedzanie zabytkowej drukarni.

łośników teatru, głównie z tego powodu, że mamy program przygotowany
dla różnych grup wiekowych. Ponadto
doceniamy nasze miejskie grupy teatralne, ale też sprowadzamy teatry
z innych miast. Każdy znajdzie tutaj coś
dla siebie – dodała.
Podczas tegorocznej edycji „Nocy
Teatru w Mieście bez Teatru” zaprezentowali się laureaci XXVII Rudzkiego
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
2017 w sztukach „W pewnym małym
Miasteczku” oraz „Niebieski ptak”
w reżyserii Teresy Jonas. Natomiast
uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 pod kierunkiem Bożeny Bismor wystawili „Dziewczynę
Don Kichota”. Kolejnymi punktami
programu były spektakl muzyczny „Po
naszymu, czyli po…”, oparty na śląskich szlagierach w wykonaniu artystów Teatru Czwarta Scena oraz spektakl „Stary klamor w dziadkowym
szranku”, który zaprezentował Teatr
Reduta z Chorzowa. Na zakończenie
odbył się spektakl dyplomowy studentów Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego, który opowiadał historie siedmiu
młodych ludzi, wspólnie podróżujących

Foto: AL

Już po raz trzeci Ruda Śląska udowodniła, że w mieście bez teatru Metropolitalna Noc Teatrów jest możliwa! Rudzka odsłona wydarzenia została zorganizowana w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty, które zamieniło się w prawdziwy teatr. W sobotę (30.09) miłośnicy sztuk scenicznych mogli liczyć na
moc niezapomnianych wrażeń.

Publiczność mogła zobaczyć spektakl „Dziewczyna Don Kichota”.
pociągiem po kraju. – Jestem już na
emeryturze i teraz nadrabiam to, na co
wcześniej nie miałam czasu, czyli staram się uczestniczyć w różnych wydarzeniach kulturalnych organizowanych
w naszym mieście – powiedziała Sybilla
Solich, uczestniczka rudzkiej „Nocy

Teatru w Mieście bez Teatru”. – Cieszę
się, że w naszym mieście, które nie ma
teatru, taka teatralna noc mimo wszystko odbywa się. Bardzo lubię teatr, a dzisiaj szczególnie czekam na spektakl Teatru Czwarta Scena – dodała.
Agnieszka Lewko
OGŁOSZENIE

PAŹDZIERNIK
Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 41-706 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 32, tel. 32 242-67-92
4-5 października, godz. 12.00 – 17.00
,,Kakauszale” – III Fest Literacki – targi książki śląskiej oraz przyznanie tytułu „Optimus Auctor Silesianus”.
Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 41-706 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 32, tel. 32 242-67-92
6 października, godz. 18.00
„Biel notatki z Afryki” – spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim -podróżnikiem, foto-grafikiem, dziennikarzem
muzycznym, kompozytorem, autorem tekstów i książek.
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka, 41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 26, tel./fax 32 248-44-57
e-mail: muzeumrudasl@interia.pl
6 października – 6 listopada
Wystawa czasowa „Hej przeleciał ptaszek...Tradycyjne i autorskie motywy w wycinankach Doroty Kędzior, Zofii
Tomeczek oraz Marka Wacława Judyckiego”.
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
7 października, godz. 18.00
KONCERT ZESPOŁU STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO, Bilety w cenie: 45 zł, 55 zł, 65 zł
Filia Centrum Inicjatyw Społecznych „Stary Orzegów” Miejskiej Biblioteki Publicznej,
41-712 Ruda Śląska, ul. Kard. A. Hlonda 29, tel. 32 248-36-37
13 października, godz.17.00
Chopin na strunach” - Interpretacje jazzowe. Wykonawcy: Agnieszka Battelli – śpiew, Maciej Strzelczyk – skrzypce.
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
41-711 Ruda Śląska, ul. E. Kokota 170, tel. 32/240 21 25, www.domkulturyrsl.pl
14 października, godz. 17.30
WIECZÓR Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ z okazji Nowego Roku 5778 „Gdzie jest mój Homel?
– przypowieści Lejzorka Rojtszwańca”
Kameralny wieczór z poczęstunkiem, pełen żydowskiego humoru, muzyki i mądrości z pamięcią o tradycji i kulturze. Wykonawca, Tadeusz Kwinta, gra na
scenach najlepszych polskich teatrów. Jest gwiazdą Piwnicy pod Baranami, Grupy Rafała Kmity i Kabarertu Olgi Lipińskiej. Bilet:40 zł

Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI, ul. Oświęcimska 87, 41-707 Ruda Śląska
14/15 października 2017
VII REGIONALNY KONKURS MODELI KARTONOWYCH. Wstęp wolny
Konkurs ma charakter otwarty. Jest przeznaczony dla modelarzy indywidualnych i zrzeszonych w różnych organizacjach i modelarniach. TERMIN I MIEJSCE
ZAWODÓW: 14-15.10.2017 r. - In-nY Dom Kultury ul. Oświęcimska 87, 41-707 Ruda Śląska. PROGRAM WYSTAWY: 14.10 – sobota, 9:00-13:00
– przyjmowanie modeli i zwiedzanie wystawy, 13:00-16:00 – ocena modeli i zwiedzanie wystawy; 15.10 – niedziela: 9:00 - 14:00 - zwiedzanie wystawy
14:00 - zakończenie wystawy i ogłoszenie wyników. Istnieje możliwość przywiezienia modeli w piątek 13.10.2017 po wcześniejszym ustaleniu
telefonicznym.
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Od 3 października ulica Niedurnego na odcinku od ul. Planty Kowalskiego do skrzyżowania z ulicami Czarnoleśną i Chorzowską jest ponownie dwukierunkowa. Obowiązujący obecnie w tym rejonie ruch jednokierunkowy związany był z wymianą torowiska linii nr 9 przez Tramwaje Śląskie S.A. W ramach tej inwestycji również od 3 października wymieniana jest nawierzchnia drogi na odcinku od przejazdu kolejowego przy Hucie
Pokój do skrzyżowania z ul. Hallera, co powoduje utrudnienia w ruchu.

Ulica Niedurnego znowu dwukierunkowa
Rozpoczęta w marcu br. inwestycja
Tramwajów Śląskich obejmuje przebudowę jednotorowego torowiska przy
ul. Niedurnego na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej. Zadanie obejmuje m.in. rozbiórkę dotychczasowego
torowiska na odcinku ok. 900 m, wykonanie nowej podbudowy oraz położenie nowego toru pojedynczego, zabudowanego
płytami prefabrykowanymi.
Od czerwca br. na odcinku ul. Niedurnego od ul. Planty Kowalskiego do skrzyżowania z ulicami Czarnoleśną i Chorzowską obowiązywał ruch jednokierunkowy w stronę dzielnicy Wirek. – 3 października przywrócony został tam ruch
dwukierunkowy, nie oznacza to jednak
jeszcze przywrócenia ruchu tramwajów
– zapowiada Zdzisław Długaj z Wydziału
Dróg i Mostów UM.
Nadal funkcjonuje zastępcza komunikacja autobusowa o numerze T-9 na od-

cinku pomiędzy Chebziem Pętlą a przystankiem przy kopalni Pokój. Z kolei od
Chorzowa do tymczasowego przystanku
utworzonego przy ul. Niedurnego, zlokalizowanego na wysokości ul. Grochowskiej, kursuje tramwaj linii nr 10. Przywrócenie ruchu dwukierunkowego oznacza również, że autobusy jadące w kierunku dzielnicy Chebzie, które korzystały
z objazdu przez ulice Objazdową i Hallera, wróciły na normalną trasę, obsługującą przystanek „Nowy Bytom Urząd Miasta”.
Również od 3 października br. w ramach inwestycji Tramwajów Śląskich
wymieniana jest nawierzchnia ulicy Niedurnego na odcinku od przejazdu kolejowego przy Hucie Pokój do skrzyżowania
z ul. Hallera. – Jest to pełna przebudowa,
obejmująca konstrukcję jezdni – mówi
Zdzisław Długaj. – W związku z pracami
w tym miejscu obowiązuje ruch wahadło-

wy, regulowany sygnalizacją świetlną. Co
ważne, zamknięte jest połączenie
ul. Niedurnego z ul. Hallera, która od tej
strony jest bez przejazdu – dodaje. Zakończenie prac w tym miejscu zaplanowano
na połowę października.
Modernizację torowiska przy ul. Niedurnego wykonuje ﬁrma TOR-KRAK
Sp. z o.o. z Krakowa. Inwestycja realizowana jest w ramach „Zintegrowanego
projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji
Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem
taboru tramwajowego”. W pierwszym
etapie tego projektu poza odcinkiem
wzdłuż ul. Niedurnego, w Rudzie Śląskiej
planowana jest też modernizacja torowiska linii nr 9 wzdłuż ul. Goduli oraz wymiana 4 rozjazdów na pętli Chebzie.
Wszystkie prace z zakresu etapu pierwszego mają się zakończyć do końca
2019 r.
WG

Ruch na ulicy Niedurnego odbywa się znowu w obu kierunkach.

Nowe oświetlenie z oprawami typu LED zostało wykonane na ul. Hallera w Rudzie Śląskiej. Inwestycja kosztowała prawie 390 tys. zł. W tym roku miasto
na modernizację oświetlenia ulicznego przeznaczy ponad 1,3 mln zł. Prace w tym zakresie prowadzone są obecnie na ulicach Weteranów i Obrońców Westerplatte, a wkrótce rozpoczną się na ulicach Rencistów i Imieli. Do końca roku powstanie też dokumentacja modernizacji oświetlenia ul. 1 Maja, czyli
drogi wojewódzkiej nr 925. Zadania w tym zakresie realizowane są również w ramach inwestycji drogowych.

Ulica Hallera z nowym oświetleniem

– Systematycznie modernizujemy
oświetlenie będące w złym stanie technicznym oraz uzupełniamy je w miejscach do tej pory nieoświetlonych,
z zastosowaniem energooszczędnych
opraw – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic. – Trzeba pamiętać, że zadania związane z oświetleniem ulicznym
wchodzą też w skład inwestycji drogowych. Tak jest na przykład w przypadku
prowadzonej właśnie przebudowy
ul. Górnośląskiej, gdzie przy okazji wymieniamy również oświetlenie – dodaje.
Modernizacja oświetlenia ul. Hallera
kosztowała 387 tys. zł. – Istniejące tam
wcześniej słupy betonowe z oprawami
sodowymi były w złym stanie technicznym, dlatego też zostały zastąpione
aluminiowymi z energooszczędnymi
oprawami typu LED – mówi Marcin
Lis z Wydziału Gospodarki Komunalnej UM. – W ramach tego zadania zamontowane zostały 42 słupy. Na
12 z nich znajdują się dodatkowe oprawy, doświetlające chodnik na odcinku
od cmentarza do zjazdu do Straży Miejskiej – dodaje. Część słupów zlokalizowana została na drogach dojazdowych

do siedziby Straży Miejskiej oraz hali
sportowej.
Trwa modernizacja oświetlenia
ul. Weteranów. – Oprawy oświetleniowe na części tej ulicy zamontowane były
dotąd na wysięgnikach przymocowanych do elewacji budynków i zasilane
z sieci napowietrznej – opisuje Marcin
Lis. – W ramach inwestycji na odcinku
od ul. Łąkowej do ul. Piłsudskiego zostanie zbudowanych 15 słupów z oprawami typu LED, zasilanych siecią wydzieloną w ziemi – zapowiada. Koszt
zadania to ponad 125 tys. zł, a zakończenie prac zaplanowane jest na drugą
połowę października br.
Kolejna realizowana obecnie inwestycja to warta 265 tys. zł modernizacja
oświetlenia ul. Obrońców Westerplatte.
Tutaj również słupy betonowe są w złym
stanie technicznym i zostaną wymienione. – To zadanie obejmuje budowę
24 słupów aluminiowych z 26 oprawami
typu LED – informuje Marcin Lis. Wyłoniony został już także wykonawca budowy oświetlenia przy ul. Rencistów
oraz Imieli, realizowanej w formule
„zaprojektuj i wybuduj”, która ma się
zakończyć do 22 grudnia br.

Do końca tego roku powstanie dokumentacja projektowa dla kolejnej, dużej
inwestycji w tym zakresie – modernizacji oświetlenia ul. 1 Maja, czyli drogi
wojewódzkiej nr 925. Rozpoczęcie prac
planowane jest na 2018 r.
Przypomnijmy, że na modernizację
oświetlenia ulic Hallera, Weteranów
i Obrońców Westerplatte miasto pozyskało w ubiegłym roku doﬁnansowanie
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, będących częścią Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020. Złożone
zostały dwa wnioski na łączną kwotę
doﬁnasowania 675 tys. zł. Oprócz trzech
wymienionych ulic wnioski obejmowały również ubiegłoroczne inwestycje na
części ul. Niedurnego, Bielszowickiej,
Tołstoja, Macieja, Kościelnej, Konstytucji, Żelaznej i Ustronnej.
Zadania tego typu w ubiegłym roku
realizowane były też na części ul. Halembskiej i Oświęcimskiej, towarzyszyły również prowadzonym w mieście
modernizacjom dróg.
– Ruda Śląska oszczędza na energii
nie tylko poprzez montaż nowego

LED-owego oświetlenia, ale również kupując
tańszy prąd – podkreśla
wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Miasto
jest jednym z 30 samorządów, które wzięły
udział w ubiegłorocznym wspólnym przetargu na zakup energii
elektrycznej, przeprowadzonym przez Górnośląski Związek Metropolitalny. Dzięki temu rudzkie instytucje w ciągu
najbliższych dwóch lat
zapłacą za prąd ponad
dwa miliony złotych
mniej niż poprzednio
– dodaje. Miasto w 2017
i 2018 roku zakupi okoNa części słupów przy ul. Hallera zamontowano
ło 66 GWh energii elekdodatkowe oprawy oświetlające chodnik.
trycznej. Zostanie ona
wykorzystana na potrzeby wszystkich jednostek budżetowych rzyszeń sportowych, a także na potrzeby
miasta, placówek oświatowych, szpitala zasilania sygnalizacji świetlnej i miejmiejskiego, ośrodków kultury, miejskich skiego oświetlenia ulicznego. Łącznie
spółek, Powiatowego Urzędu Pracy, za- tańsza energia elektryczna traﬁ do 112
kładów opieki zdrowotnej, części stowa- podmiotów.
WG
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Rolkowisko przy parku Strzelnica oraz dziesięć zadań o charakterze lokalnym, również dotyczących miejsc do spędzania wolnego czasu – to inwestycje, które zostaną zrealizowane w Rudzie Śląskiej w 2018 roku w ramach budżetu obywatelskiego. W głosowaniu wzięło udział prawie 3,9 tys. osób, które zdecydowały o podziale ponad 2,8 mln zł.

Inwestycje do budżetu obywatelskiego
na 2018 rok wybrane

– Miejsca do rekreacji i uprawiania
sportu dominowały w poprzednich edycjach naszego budżetu obywatelskiego,
ale jak widać mieszkańcy potrzebują ich
jeszcze więcej. Podoba mi się ten trend,
zwłaszcza w kontekście zachęcania młodzieży do aktywnego spędzania wolnego
czasu – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
Budżet obywatelski w Rudzie Śląskiej na 2018 rok wyniesie 2 mln 815
tys. zł, z tego 1 mln zł przeznaczony został na zadania ogólnomiejskie. Taka
właśnie jest wartość jedynego projektu,
który w tej kategorii pozytywnie przeszedł weryfikację. Mowa tu o „rolkowisku” przy parku Strzelnica, czyli torze
do jazdy na rolkach i wrotkach, wyposażonym w pachołki do slalomu, z zielenią i ławkami w otoczeniu. Całość ma
stworzyć miejsce sportowo-rekreacyjne, gdzie mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzać czas.
– Pomimo tego, że tylko jeden wniosek o charakterze ogólnomiejskim został
zweryfikowany pozytywnie, a jego war-

tość wynosi tyle, ile pula środków przeznaczonych na zadania ogólnomiejskie,
musiał on zostać poddany pod głosowanie, aby mógł osiągnąć określoną
uchwałą minimalną liczbę głosów potrzebną do jego realizacji, czyli 30
– mówi Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta. – Nie było z tym żadnego
problemu, na rolkowisko zagłosowało
2545 osób – dodaje.
Na projekty lokalne, dotyczące poszczególnych dzielnic, przeznaczono
1 mln 815 tys. zł, po 165 tys. zł na każdą dzielnicę. W tej kategorii do głosowania zakwalifikowało się 31 zadań,
z których do realizacji wybrano następujące: mini park linowy z tyrolką
i trampolinami przy ul. Kolberga w Wirku, kort tenisowy w parku Strzelnica
w Bielszowicach, mini boisko, ławki
i urządzenia zabawowe w ogrodzie
Miejskiego Przedszkola nr 39 w Halembie, zagospodarowanie terenu przy
zabytkowym piecu chlebowym, tzw.
piekaroku w Rudzie, kreatywna strefa
gier przy Szkole Podstawowej nr 40

w Goduli, boisko wielofunkcyjne na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Czarnym Lesie, rozbudowa
infrastruktury sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 6 w Orzegowie, modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 42 w Kochłowicach, strefa sportu i rekreacji w Parku
Dworskim w Nowym Bytomiu, rozbudowa strefy aktywności przy ul. Górnośląskiej w Bykowinie.
Niewykorzystane zostały środki przeznaczone dla Chebzia, ponieważ żaden
z projektów zgłoszonych w tej dzielnicy
nie zakwalifikował się do głosowania.
Z uwagi na wzrastające koszty realizacji
inwestycji, spowodowane utrzymującą
się bardzo dobrą koniunkturą w budownictwie oraz rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników przy niskiej podaży ludzi do pracy, niewykorzystane
środki w tej kwocie zabezpieczone zostają na pokrycie ewentualnych różnic
pomiędzy planowanym kosztem realizacji wybranych zadań a rzeczywistym
kosztem ich wykonania.

W głosowaniu wzięły udział 3894
osoby. Wśród projektów dzielnicowych
najwięcej głosów – 399 – zdobyło mini
boisko ławki i urządzenia zabawowe
w Halembie. Wykaz wszystkich zadań
wraz z informacją o liczbie uzyskanych
głosów można znaleźć na stronie
www.rudaslaska.pl/budzet-obywatelski.
Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej 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 ramach tegorocznego budżetu
obywatelskiego w Rudzie Śląskiej realizowanych jest 12 zadań – dwa ogólnomiejskie i dziesięć dzielnicowych. Największą inwestycją jest budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Kolberga, na którą przeznaczono 750 tys.
zł. Opracowana jest już dokumentacja,
trwa ponowiona procedura przetargowa
na wykonanie tej inwestycji. Drugie zadanie ogólnomiejskie to zrealizowana

już modernizacja boisk sportowych na
terenie Szkoły Podstawowej nr 18 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3.
Zadania dzielnicowe to: budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 41 (w realizacji), wymiana
nawierzchni oraz montaż urządzeń zabawowych w ogrodzie Miejskiego
Przedszkola nr 25 (zrealizowane), budowa kreatywnych stref gier przy Szkole Podstawowej nr 6 (ponowny przetarg)
i Szkole Podstawowej nr 1 (ponowny
przetarg), budowa parkingu przy
ul. Okopowej (zrealizowane), budowa
siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 6 (ponowny
przetarg), plac zabaw w formie statku
w strefie aktywności przy ul. Górnośląskiej (zrealizowane), budowa boiska do
siatkówki w strefie aktywności przy
ul. Plebiscytowej (wybrany wykonawca, realizacja do grudnia br.), budowa
chodnika łączącego ul. Dworaka
z ul. 1 Maja (trwa opracowanie dokumentacji) oraz budowa ścieżki rowerowej przy ul. Joanny (zrealizowane).WG

Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach
budżetu obywatelskiego na 2018 rok
zadanie ogólnomiejskie
nazwa zadania

dzielnica

zweryfikowany
koszt

liczba
głosów

Rolkowisko przy Parku Strzelnica

Bielszowice

1 000 000 zł

2545

liczba
głosów

„Kreatywna Strefa Gier” przy Szkole Podstawowej
nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej

Godula

165 000 zł

82

Modernizacja istniejącej infrastruktury
sportowej – budowa boiska wielofunkcyjnego do
siatkówki i koszykówki na terenie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej

Czarny Las

165 000 zł

182

Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej. Budowa bieżni
dwutorowej zakończona skocznią do skoku w dal

Orzegów

165 000 zł

77

Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego
Przedszkola nr 42  w Rudzie Śląskiej Kochłowicach  
przy ul. Brzozowej 2

Kochłowice

165 000 zł

188

Sport i rekreacja w Parku Dworskim w Nowym
Bytomiu

Nowy Bytom

165 000 zł

56

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

Bykowina

165 000 zł

361

Zadania lokalne
nazwa zadania

dzielnica

zweryfikowany
koszt

Mini park linowy z tyrolką i trampolinami

Wirek

165 000 zł

113

Kort tenisowy – Bielszowice. Budowa boiska ze
sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego przy
istniejącym kompleksie boisk w parku „Strzelnica”
w Bielszowicach

Bielszowice

165 000 zł

135

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

Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym piecu
chlebowym tzw. piekaroku

Ruda

165 000 zł

165 000 zł

399

99

Niewykorzystane środki z zadań lokalnych: 165 000 zł.
Z uwagi na wzrastające koszty realizacji inwestycji, spowodowane utrzymującą się bardzo dobrą
koniunkturą w budownictwie oraz rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników przy niskiej podaży
ludzi do pracy, niewykorzystane środki w wyżej wymienionej kwocie zabezpieczone zostają na pokrycie
ewentualnych różnic pomiędzy planowanym kosztem realizacji wybranych zadań a rzeczywistym
kosztem ich wykonania.
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Ludzie z pasją

REKLAMY

Z Rudy do Miami
– Sukienka nie może wisieć na ciele lecz podążać za jego kształtem. Musi towarzyszyć kobiecie, a gdy ta się uśmiecha,
suknia ma się uśmiechać wraz z nią – to jedna z sentencji, którą kieruje się w swojej pracy Grażyna Pander-Kokoszka,
rudzka projektantka. Kreacje z jej pracowni pojawiają się na imprezach w Polsce i za granicą.

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna
ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

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

Foto: AW

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

Dzięki Marcie sukienka uszyta w Rudzie
trafiła na okładkę magazynu o modzie Scorio
Jin wydawanego na Florydzie. To kolejny sukces, który cieszy, ale najważniejsze zdaniem
rudzkiej projektantki jest szycie i uśmiech zadowolonej klientki. – Uwielbiam to, co robię
i staram się, aby każda z klientek wyszła z mojej pracowni zadowolona, rozpromieniona,
z błyskiem w oku. A co najważniejsze uważam,
że każda kobieta powinna mieć w domu sukienkę, a nawet kilka. Dlatego serdecznie zapraszam do swojej nowej siedziby w Rudzie 1
przy ul. Janasa 7 – zachęca Grażyna PanderKokoszka.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: AW

Dla Grażyny Pander-Kokoszki szycie
i projektowanie to przede wszystkim ogromna pasja. – Moim zadaniem jest tak zaprojektować sukienkę, aby kobieta niezależnie od
wieku czy figury mogła poczuć się w niej cudownie. Poczuć, że jest piękna i idealna
– podkreśla projektanka. Od wielu lat w swoich projektach rudzianka łączy klasyczną prostotę z nutką nowoczesności. – Staram się,
aby moje sukienki były nie tyle modne, co dobrze dobrane do kształtu, wieku kobiety. By
podkreśliły jej mocne atuty, a zakrywały to, co
mało idealne – wylicza Grażyna Pander-Kokoszka.
Sukienki z rudzkiej pracowni oglądać można podczas wielu imprez organizowanych
w całym kraju. Z usług rudzianki korzystają
konferansjerki, modelki i kobiety biznesu. Jej
projekty spodobały się także jurorom telewizyjnego show „Mam talent”, w którym Grażyna Pander-Kokoszka miała okazję je zaprezentować. Obecnie sukienki prezentuje Marta
Barczok, miss Euro 2016. – Suknie G-Style są
jedyne w swoim rodzaju, intrygują, zwracają
na siebie uwagę. Są odważne i nietuzinkowe,
nie są nudne. Każdy projekt jest inny, a Grażyna idealnie komponuje i łączy materiały.
Suknie są bardzo kobiece. Kreacje G-Style są
naprawdę wyjątkowe, dlatego z chęcią je
ubieram – mówi Marta Barczok.

Fabryka Mebli Tapicerowanych w Rudzie Śląskiej

poszukuje:
• Panie do przyuczenia na różnych stanowiskach pracy typu: krojczy, składanie, kosmetyka
mebli, szycie, itp.
• Panów do przyuczenia na stanowisku pomocnik tapicera
Praca na dwie zmiany, nie jest to praca sezonowa.

Zapewniamy:
• umowę o pracę na pełny etat
• atrakcyjną stawkę wynagrodzenia
• stabilne zatrudnienie w firmie z 25-letnim stażem
Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem: RESTYL Sp. zo.o 41-708 Ruda Śląska , ul. Pawła 43
w godz. 8.00-15.00 lub o przesłanie dokumentów na adres, e-mail: wala@restyl.pl

15

www.wiadomoscirudzkie.pl

RSM | 4.10.2017
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MAKSYMA NA PAŹDZIERNIK
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Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751

Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA

„Jeśli możesz coś zrobić lub
marzysz, że mógłbyś to zrobić,
zabierz się za to. Odwaga ma
w sobie moc i geniusz”.
Johan Wolfgang Goethe

Sprawozdanie z realizacji rzeczowego funduszu remontowego
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za I półrocze 2017 r.
ADMINISTRACJA NR 1
– GODULA,ORZEGÓW
Lp. Nazwa, obiektu adres
Zakres rzeczowy Wykonanie w PLN
1 Zasoby A-1
Wymiana stolarki okiennej
53.807,63
2 Zasoby A-1
Refundacja za wymianę stolarki
2.527,00
okiennej
3 Dyrekcja,
Roboty remontowe
3.356,53
Administracja nr 1
4 Podlas 22E
Wymiana opraw oświetleniowych
1.767,37
na oprawy z czujnikiem ruchu
i zmierzchowym
5 Podlas 20, A, B, C, D, E, F
11.705,25
6 Heleny
Wymiana opraw oświetleniowych
7.398,87
Modrzejewskiej 20, A, B
i rozdzielni głównej
7 Czereśniowa 3, 3A Wymiana opraw oświetleniowych, 28.963,49
wlz,skrzynek rozdzielczych
8 Przedszkolna 7B- IV p. Wymiana rozdzielnicy piętrowej
1.759,86
9 Joanny 9
Konserwacja kominów i dachu
5.892,65
10 Joanny 3
Naprawa,konserwacja kominów
4.456,29
oraz wykonanie obróbek blacharskich
11 Zasoby A-1
Wymiana wodomierzy w lokalach 103.406,21
mieszkalnych i użytkowych
12 Przedszkolna 5B
Remont instalacji domofonowej
2.538,00
13 Przedszkolna 11B
2.052,00
14 Przedszkolna 13
2.052,00
15 Heleny Modrzejewskiej 14
2.738,88
16 Przedszkolna 7
2.818,20
17 Podlas 10D
2.268,00
18 Podlas 22B
2.246,40
19 Podlas 22C
2.246,40
20 Heleny Modrzejewskiej 1,1D
5.076,00
21 Przedszkolna 9
2.538,00
22 Podlas 36/2, 5, 8, 11
Wymiana pionu wod.-kan.
7.816,27
kuchenno-łazienkowego
23 Joanny 7/1, 5, 9, 13, 17 Wymiana pionu wod.-kan.
15.223,06
w kuchni i łazience
24 Joanny 9/2, 6, 10, 14, 18 Wymiana pionu wod.-kan.
7.277,44
w łazience
25 Przedszkolna 12
Wymiana odcinka kanalizacji
2.521,04
wewnętrznej w piwnicach
26 Podlas 12E/1, 3, 5, 7, 9 Wymiana pionu wod.-kan.
9.340,40
w łazience
27 Wojciecha
Wymiana pionu zimnej wody
4.668,63
Bogusławskiego
7/4,8,12,16,20
28 Bytomska
Wymiana pionu zimnej wody w łazience 4.825,53
5B/1,4,7,10,13
29 Podlas
Wymiana pionu zimnej wody
10.547,90
36D/3, 6, 9, 12, 15
w łazience i wc
30 Fabryczna
Wymiana pionu wod.-kan.w kuchni
7.228,16
6/3, 7, 11, 15, 19
31 Przedszkolna
Wymiana pionu zimnej wody w łazience 5.470,16
12/3, 9, 15, 21, 27
32 Przedszkolna
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience 8.311,97
13A/1, 3, 5, 7
33 Podlas 4/2,8,14, Wymiana pionu wod.-kan.w łazience 17.451,37
20, 26, 32, 38,
44, 50, 56, 62
34 Joanny
Wymiana pionu wod.-kan. w wc
9.019,37
11/2, 6, 10, 14, 18

35 Podlas 2/21, 27,
33, 39, 45, 51, 57, 63
36 Podlas 2/3,9,15
37
38
39
40
41

42
43

44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70

71
72

Wymiana pionu wod.-kan.
24.506,09
w kuchni i łazience
Wymiana pionu wod.-kan.
7.777,80
w kuchni i łazience
Podlas 6/4, 9,
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience 17.354,68
15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63
Podlas
Wymiana pionu wod.-kan.
10.162,20
12I/2,4,6,8,10
kuchenno-łazienkowego
Przedszkolna 7A Wymiana poziomów kanalizacyjncyh 8.091,85
Kardynała Augusta Wymiana pionu wod.-kan.w łazience 10.453,73
Hlonda 5/3,7,11,15,19
Podlas 4/6,12,
Wymiana pionu wod.-kan.w kuchni
13.683,1
18, 24, 30, 36, 42,
48, 54, 60, 66
Fabryczna
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience 10.490,43
6/1, 5, 9, 13, 17
Heleny
Wymiana pionu wod.-kan.
9.694,62
Modrzejewskiej
kuchenno-łazienkowego
1B/ 1,4,7,10,13
Heleny
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience 10.529,92
Modrzejewskiej
8A/2,4,6,8,9
Podlas
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience 10.566,61
12B/2,4,6,8,10
Karola Goduli 25/ Wymiana pionu wod.-kan.w łazience 7.587,51
lok.użytkowy,2,4,6
Joanny
Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego 5.393,98
zimnej wody
Podlas 10C/7,8
Usunięcie nieszczelności
1.938,90
na pionie instalacji gazowej
Kardynała Augusta
Hlonda 7/1,2
1.830,68
Podlas 36E/9
980,41
Czereśniowa 7/8,9
1.682,50
Przedszkolna 5/15
Remont instalacji
1.512,03
gazowej w mieszkaniu
Podlas 8/11
2.148,78
Czereśniowa 7A/11
1.725,83
Kardynała
Remont poziomej instalacji gazowej
5.771,06
Augusta Hlonda 1
Kardynała Augusta Hlonda 5
5.691,25
Wojciecha Bogusławskiego 7
6.048,99
Wojciecha Bogusławskiego 9
6.048,99
Stanisławy Wysockiej 31
5.931,19
Podlas 14
6.461,12
Podlas 10C
4.176,85
Podlas 36A
4.547,58
Czereśniowa 5
Remont parkingu
128.896,88
Przedszkolna 5
Rozbudowa parkingu
26.279,10
Przedszkolna 9
Wykonanie miejsc parkingowych
36.900,00
Podlas 4
Remont nawierzchni asfaltowych
36.900,00
Podlas 22
Remont chodnika
17.828,31
Królowej Jadwigi 6/1 Remont pustostanu (bez okien)
7.691,82
Podlas 12D,12E
Usunięcie nieszczelności wraz
3.698,16
z dociepleniem dylatacji
pomiędzy klatkami
„Kard.Augusta”
Roboty remontowe na instalacji c.o.
4.410,36
Hlonda 7/19,Podlas 26/4,
Podlas 4/64,Fabryczna 2/18
Przedszkolna 7
2.699,61
„Stanisławy Wysockiej 29,
4.957,85
Podlas 12C/9,
Wojciecha Bogusławskiego 14

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Królowej Jadwigi 6A/2
Montaż instalacji c.o.
4.665,11
Os.Podlas
Remont placu zabaw
34.879,21
Przedszkolna 13/Stara 5
4.040,21
Adama Huloka 5 Uszczelnienie fundamentów budynku 5.062,82
Przedszkolna 9
9.801,23
„Stanisławy Wysockiej/
Budowa oświetlenia
84.868,34
Kard.Augusta Hlonda”
ścieżki osiedlowej
Podlas 2
Wymiana drzwi do wejścia na dach
555,25
Podlas 14
Wymiana drzwi do wózkowni,
863,02
naprawa tynków
Karola Goduli 25
Wymiana wkładu okiennego
693,36
Joanny 11
Wymiana szyby bezpiecznej
113,83
Przedszkolna 13
278,01
Zasoby A-1
Wymiana samozamykaczy
847,08
Czereśniowa 3,3A,3B Częściowe malowanie klatek
4.851,77
schodowych po robotach elektrycznych
Zasoby A-1
Montaż nawiewników
4.553,28
Przedszkolna 5
Montaż okładzin poręczowych
1.296,00
Podlas 34
Remont nawierzchni asfaltowych
1.747,92
Podlas 34
„Konserwacja kominów i położenie 29.270,11
papy termozgrzewalnej na dachu „
Hlonda 3
29.686,18
Joanny 14
Wymiana 2 szt.drzwi
1.653,97
Joanny 14
Wymiana okna w wc
800,51
Joanny 14
Wymiana instalacji c.o. (½ kosztu)
54.986,23
Stanisławy Wysockiej 29 Docieplenie budynku
726.519,78
+ roboty dodatkowe
Stanisławy Wysockiej 31
752.174,33
Heleny Modrzejewskiej 8„Ekspertyza ornitologiczna
1.650,00
i chiropterologiczna przed dociepleniem budynku”
Heleny Modrzejewskiej 14
1.650,00
Heleny Modrzejewskiej 20
1.650,00
Królowej Jadwigi 6-6A
Mapa własności
676,50
Adama Huloka 5
676,50
Królowej Jadwigi 6-6A
Audyt energetyczny,
9.114,30
projekt budowlany
Adama Huloka 5
8.413,20

ADMINISTRACJA NR 2
– NOWY BYTOM
Lp. Nazwa obiektu, adres
Zakres rzeczowy Wykonanie w PLN
1 Zasoby Adm-2
Wym. stolarki okiennej u lokatorów 28.380,87
ref.za wym.okien
9.459,00
2 Ks.J.Szymały 4,6,8
Wyk. odcinka drogi dojazdowej
71.203,41
Pokoju 10
wykonanie chodnika
25.300,19
Obr. Westerplatte 13 Wykonanie dojazdu do parkingu
1.498,59
3 Obr. Westerplatte 9b,c, Odmalowanie klatek schodowych 30.503,98
Obr. Westerplatte 10
jw.
30.544,08
Pokoju 8
jw.
15.066,24
4 Obr. Westerplatte 11b,c,d Wym.WLZ,RG,RL,TM,
57.655,04
wym.opraw ośw.na energoosz.
Obr. Westerplatte 17-17b Wym.WLZ,R.P.,T.M.
40.339,27
oraz opraw oświetl..kl.schod.
Obr. Westerplatte 17a,d
Wymiana R.G.
12.955,13
Obr. Westerplatte 17c,d
Wym.WLZ,RP,TM
29.128,95
Objazdowa 15,17
Modernizacja inst.domofonowej
5.514,48
Objazdowa 17
Modern. instalacji i osprzętu
10.529,50
oświetl. klatek schod.
P.Niedurnego 38
Rozbudowa serwera monitoringu
22.832,49
J.S.Dworaka 9,11 Wymiana oświetlenia zewnętrznego 384.480,00
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Chorzowska 23b wym.pionu wod.kan.w mieszkaniach 9.914,41
Chorzowska 29
jw.
10.096,78
Pokoju 16
jw.
16.075,00
Pokoju 20
jw.
10.144,42
J.Markowej 15a,c
jw.
28.239,32
J.Markowej 17,a
jw.
16.786,79
Ks.J.Szymały 6a
jw.
21.531,70
Ratowników 9b
jw.
10.683,72
Kolista 7c,5,5a
jw.
34.690,12
Smolenia 2
Wym.pionu wod.kan.
21.600,27
oraz poziomu kanal.w piwnicy
P.Niedurnego 38
Zabud.wodom.redukt.
5.547,31
ciśnień dla inst.p.poż.
J.S.Dworaka 11
Remont instalacji kanal.sanitarnej
9.760,01
Objazdowa 15
jw.
5.903,25
Obr.Westerplatte 8
Wym. pionu kanal.
13.051,36
sanit. i deszczowej
J.S.Dworaka 11a
Wym. pionu z.w.,
21.753,81
cyrkulacji i kanalizacji
Pokoju 8
Wymiana poziomów gazowych
4.420,39
Pokoju 10
jw.
4.420,39
Pokoju 12
jw.
4.420,39
Pokoju 16
jw.
9.138,97
Pokoju 20
jw.
4.420,39
Kolista 5
jw.
17.643,13
Ks.J.Szymały 6
Wymiana wodomierzy w mieszkaniach 5.916,24
Kolista 7
jw.
6.364,44
Objazdowa 17
jw.
8.329,88
J.S.Dworaka 9
jw.
46.158,53
J.S.Dworaka 11
jw.
16.994,45
P.Niedurnego 38
jw.
1.075,32
Spółdzielcza 7
jw.
179,28
Chorzowska 23
jw.
537,84
Obr. Westerplatte 10 Rem. daszków nad wejściami
21.224,81
do klatek schod.
Obr. Westerplatte 10
Naprawa i czyszczenie
18.206,93
osłon balkonowych
Obr. Westerplatte 10
Roboty dociepleniowe
332.233,36
poza audytem
Obr. Westerplatte 9 Uszczelnienie przew.kominowych
4.269,58
Obr. Westerplatte 8d
jw.
3.045,39
Objazdowa 7
Ocieplenie ścian,białkowanie suszarni 1.852,49
Objazdowa 5
uszczelnienie
15.252,31
z dociepleniem fundamentów
P. Niedurnego 38
Przebudowa pom.gospodarczych
11.640,21
P. Niedurnego 38 Wyk. i montaż kieszeni do zamków,
6.675,37
zabud.samozam.
Objazdowa 15
Zabudowa daszków nad wejściami 21.239,29
Objazdowa 17
Udrożnienie dylatacji
23.641,75
Objazdowa 15,17 Rem. kominów, inst. odgromowej, 59.901,61
licowanie ścian i cokoł.
Objazdowa 17
Roboty dociepleniowe poza audytem 100.203,22
Objazdowa 13
Projekt budowl. dla zmiany
12.045,39
sposobu użytkowania
Spółdzielcza 5
Uszczelnienie fundamentów
15.252,31
Spółdzielcza 3
Zabudowa nawiewników
5.096,58
w kl. schodowych
Ks.J.Szymały 6
jw.
5.096,58
Ks.J.Szymały 10
jw.
5.096,58
Ratowników 7,9
jw.
6.795,46
Ratowników 7a,7b Uszczelnienie przew. kominowych
9.448,08
Pokoju 16
Dostawa i montaż detektorów c.o.
8.607,24
zabud. nasad kom.
J.S.Dworaka 11
Zabudowa nasad kominowych
507,05
Pokoju 16
Remont przew.kominowych
24.426,81
ponad dachem
Ratowników 7,9
jw.
39.209,38
J.S.Dworaka 11,9
Zabudowa zestawu zabawowego
32.971,86
P.Niedurnego 38
Konserwacja dźwigów
401,22
Pokoju 3,3a
Wymiana okien na kl.schodowej
9.264,84
Ks.J.Szymały 8c
jw.
6.434,21
Obr.Westerplatte 10
Docieplenie budynku
616.901,11
Objazdowa 17
jw.
633.814,00
Magazynowa 12
Prace remontowe RSM
1.427,58
Pokoju 18-Adm-2
Zwrot nadpłaty fun.rem.
2.197,29
za lokal Obr. Westerplatte 7
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ADMINISTRACJA NR 3
– RUDA ŚLĄSKA 1
Lp. Nazwa obiektu, adres
1

Wolności 23

ADMINISTRACJA NR 4
– HALEMBA, KOCHŁOWICE

Wykonanie w PLN Lp. Nazwa, obiektu adres
Roboty dodatkowe związane
83 044,59 1 Zasoby ADM-4
Zakres rzeczowy
z ociepleniem
Ocieplenie ścian budynku

2

Norwida 24

Konserwacja instalacji elektrycznej

1 993,19

Zajęcie pasa drogowego

7 469,10

Montaż kratek wentylacyjnych

10 071,98

Wymiana falownika

6 816,70

konserwacja dżwigu

150,66

3

Nałkowskiej 2

Montaż kratek wentylacyjnych

4

Nałkowskiej 4

Montaż kratek wentylacyjnych

Konserwacja dżwigu
Konserwacja dżwigu
Wymiana zaworu podpionowego gazu
5

Mickiewicza 6

Wymiana stopnic schodowych
w klatce schodowej
Konserwacja dźwigu

6

Mickiewicza 8

416 392,37

Wymiana stopnic schodowych

Konserwacja dźwigu
7

Wieniawskiego 14

Wymiana stopnic schodowych

207,57
10 293,32
151,63
3 096,12 5
3 540,19 6
7
304,35 8
4 326,90
2 933,07
236,08
7 867,10

w klatce schodowej
8

Fiołków 1

4

9 850,65

w klatce schodowej
Wymiana ogranicznika prądu

2
3

9
11
12

Wyprowadzenie instalacji gazowej na 117 612,68
klatki schodowe

9

Fiołków 4

Konserwacja instalacji elektrycznej

10 634,63

Wyprowadzenie instalacji gazowej

61 609,36 13
14

na klatki schodowe
10 Fiołków 6

Wyprowadzenie instalacji gazowej

144 596,75
15

na klatki schodowe
Konserwacja inst.elektrycznej
11 Wolności 7

Mapy do projektu na instalację
centralnego ogrzewania
Projekt na centralne ogrzewanie

12 Norwida 18

14 396,66

1 845,00 16
17
4 182,00

Wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego 8 666,72
Konserwacja instalacji elektrycznej

18

3 892,22

19
20
6 951,67
21
5 879,55

13 Szyb Powietrzny 5 Wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego 8 520,22
14 Fiołków 2

Wymiana pionu zimnej i ciepłej wody
Konserwacja instalacji elektrycznej

15 Fiołków 8

Wymiana pionu wodnego
Konserwacja instalacji elektrycznej

16 Magazynowa 6

Wymiana przykanalika instalacji sanitarnej 5 034,12 23
Wymiana poziomu kanalizacyjnego 14 123,61 24
Konserwacja instalacji elektrycznej
2 101,62
Remont domofonu
2 246,40 25

17 Norwida 20

Konserwacja instalacji elektrycznej

18 Magazynowa 8

Konserwacja instalacji elektrycznej

19 Szyb Powietrzny 7

Konserwacja instalacji elektrycznej

20 Bzów 3
21 Wolności 90
22 Wolności 92
23 Norwida 22 a,b

12 612,52

10 740,44 26
1 153,22 27

Malowanie klatek schodowych

45 993,05

Konserwacja instalacji elektrycznej

12 065,79

Konserwacja instalacji elektrycznej

18 133,85

Remont drogi

36 445,63

Wymiana rozdzielni głównej

32 010,12

Remont chodnika

33 892,40

24 Norwida 14

Konserwacja dzwigu

25 Wolności 20

Remont lokali własnych

26 Zasoby ADM 3

6 877,80 22
7 881,40

Wymiana okien

27 Zasoby ADM 3

Refundacje za okna

28 Zasoby ADM 3

Wymiana wodomierzy

28
29
30

841,32 31
78 020,06
74 870,41 32
16 207,00 33
66 537,78

Zakres rzeczowy
Wykonanie w PLN
Refundacja za wymianę
3 514,00
stolarki okiennej
Zasoby ADM-4
Montaż nawiewników okiennych
6 260,75
Energetyków 1,8,
Uszczelnienie przewodów
71 651,66
Międzyblokowa 7,14,
kominowych
Solidarności 4 6,10,19,
Miodowa 18,Łukasiewicza 9
Olszynowa 5,
Wymiana legalizacyjna wodomierzy 117 799,41
Solidarności 4,6,8,10,
11,13,15,19,26,
Międzyblokowa 5,7,
Racławicka 1,Łukasiewicza 9,
Oświęcimska 79,85
Solidarności 6
Modernizacja instalacji domofonowej 11 275,20
Solidarności 8
Modernizacja instalacji domofonowej 11 980,00
Energetyków 17,17A,17B Remont instalacji elektrycznej 97 054,70
Miodowa 16,
Naprawa wylewek balkonowych,
8 077,51
Oświęcimska 85,79
Uszczelnienie elewacji
Międzyblokowa Wymiana pionowej instalacji wodnej 2 544,82
14A/4-12
Międzyblokowa Wymiana pionowej instalacji wodnej 2 890,90
7D/1-13
Olszynowa 5,
Wywóz gruzu po wymianie
1 185,12
instalacji wod.-kan.
Energetyków 1,7,17,
Międzyblokowa 12,Solidarności 4,
6,Racławicka 1,Miodowa 20
Solidarności11,13
Naprawa rur spustowych
1 456,02
Międzyblokowa 7
Wymiana zdewastowanych
3 132,00
skrzynek gazowych
Solidarności 19
Montaż oprawy ledowej
925,16
na ścianie szczytowej
Miodowa 16
Naprawa pokrycia dachowego
14 355,57
Solidarności 6
Ocieplenie budynku
1 541 070,66
wraz z robotami towarzyszącymi
Solidarności 8
Ocieplenie budynku wraz
1 538 072,76
z robotami towarzyszącymi
Zasoby ADM-4
Remont mienia gruntowego
6 473,65
Magazynowa 12+ADM4 Remont lokali własnych
30 613,41
Energetyków 17
Wykonanie PT termomodernizacji
11 635,80
+mapy własnościowe
Solidarności 4
Wykonanie PT termomodernizacji
13 271,70
+mapy własnościowe
Łukasiewicza 9
Naprawa systemu oddymiania
4 860,00
Łukasiewicza 9
Wykonanie przeglądu gwarancyjnego 3 083,12
zestawów hydroforowych
Łukasiewicza 9
Wymiana falownika w tablicy
7 065,09
sterowej windy
Oświęcimska 85
Wypłata odszkodowań
150,98
Oświęcimska 79,85, Remont schodów terenowych
35 810,96
Łukasiewicza 9
Łukasiewicza 9C/4-44
Wymiana pionowej
23 607,40
instalacji wod.-kan. i c.o.
Łukasiewicza 9C/1-41 Wymiana pionowej instalacji
23 098,04
wod.-kan. i c.o.
Łukasiewicza 9A/4-44
Wymiana pionowej
13 397,44
inst. wod.-kan.
Oświęcimska 85B
Wymiana poziomej
16 151,13
instalacji kanalizacyjnej
Oświęcimska 79
Wykonanie PB budowy śmietnika
3 567,00
Oświęcimska 79
Wykonanie ocieplenia
17 540,50
szczelin dylatacyjnych
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ADMINISTRACJA NR 5
– WIREK,BIELSZOWICE
Lp Nazwa obiektu, adres
1 Zasoby ADM-5
2 Zasoby ADM-5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Zakres rzeczowy
Wykonanie w PLN
Wymiana stolarki okiennej
14 940,01
Refundacja za wymianę
22 751,63
stolarki okiennej
Zasoby ADM-5
Montaż nawiewników
2 394,36
ul.Paderewskiego
Wymiana wodomierzy
38 050,52
7,9,13,15 ul.Równoległa 1,5
ul.Elsnera 4
ul.Równoległa 1,5
Modernizacja instalacji
23 225,40
ul.Ks.Niedzieli 33
domofonowej
ul.Paderewskiego 3
ul.Chroboka 24,28
Frezowanie przewodów komin.
30 066,79
dymowych oraz montaż wkładu
kwaso-żaroodpornego oraz wkładu Alufol
Zasoby ADM-5 Wymiana poziomej instalacji kanalizacji 27 821,14
Zasoby ADM-5
Wymiana pionu wod.-kan.
119 514,44
ul.Ks.Niedzieli 31,33
Uciepłownienie budynku
35 144,34
ul.Ks.Niedzieli 35b/5 Przebudowa pieca kaﬂowego
6 703,77
ul.Jankowskiego 18-18a Wyprowadzenie instalacji
148 942,00
gazowej na klatki schodowe
ul.Jankowskiego
Wymiana instalacji gazowej
5 464,46
16,18,
wymiana zaworów pod pionam
ul.Paderewskiego 9
i na poziomach c.o.
ul.Jankowskiego
Projekt przebudowy instalacji gazu 12 300,00
16-16c
ul.Główna 26b/12
Wymiana instalacji gazowej
1 536,80
ul.Jankowskiego 18-18c
Domocowanie
2 659,02
obróbek blacharskich
ul.Paderewskiego 3
Docieplenie budynku
2 305 439,06
oraz roboty towarzyszące
ul.Elsnera 3
Malowanie klatki schodowej
27 989,66
Zasoby ADM-5
Roboty elektryczne
34 707,33
ul.Główna 26,28
Wymiana nawierzchni chodnika
21 587,14
ul.Główna 26 28
Budowa parkingu i zjazdu
85 772,28
z drogi publicznej
ul.Chroboka
Wykonanie parkingu
47 848,70
28,30,32,34

ADMINISTRACJA NR 6
– BYKOWINA
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nazwa obiektu, adres
Zakres rzeczowy
Wykonanie w PLN
Gwarecka 23
Remont chodnika
5 724,00
Kombajnistów 1
Remont nawierzchni placu
35 670,00
Poloczka 2-4
Remont chodnika z odwodnieniem
984,00
Brygadzistów 1
Dojazd do budynku
36 285,00
Drozdów 4
Remont nawierzchni parkingu
5 904,00
Gwarecka -Grzegorzka
Remont chodnika
1 230,00
A.Zgrzebnioka 4,16, Remont nawierzchni parkingu
2 427,82
Kopalniana 20,Kopalniana – garaże
Szpaków 15-17
Wyk. dojść do urządzeń ﬁtnes
5 535,00
W.Korfantego 19,21
Remont parkingu
35 489,72
i schodów terenowych
Gwarecka 21,21a Malowanie klatek schodowych
19 008,00
i ganków piwnicznych
Gwarecka 23,23a
Zabudowa rur inst.,
5 184,00
malowanie parterów
P.Poloczka 12-12b
Malowanie klatek schodowych
45 574,35
Fr.Wilka 8
Malowanie części ścian po
3 456,00
wymianie drzwi do windy
Szpaków 17,13
Docieplenie części stropodachów
12 636,00
Skowronków 14,
i ścian elewacyjnych
Kanarków 5
Szpaków 13,51,
Uszczelnienie elewacji,
2 646,00
Skowronków 16a,
Wymiana obróbek
Kombajnistów 3
blacharskich dylatacji
Drozdów 4,
Docieplenie części stropodachów
7 344,00
Skowronków 14
Szpaków 3,17,25
Naprawa tynków,uszczeln.
43 687,14
elewacji,malowanie galerii
Skowronków 16a,
Montaż listew okapowych
18 684,00
Szpaków 15 13,
na krawędziach suﬁtu galerii,
25,27,31,29,31
naprawa tynku,uszczelnienie elewacji

17
19 Gwarecka 21,21a
Docieplenie stropów wiatrołapu
3 132,00
20 Gwarecka 23,23a
Docieplenie stropów wiatrołapu
1 620,00
21 J.Grzegorzka 9,
Montaż listew okapowych
2 160,00
Skowronków 4,
na krawędziach suﬁtu balkonów,
Gwarecka 27,
Naprawa tynku
A.Zgrzebnioka 4b
22 Skowronków 4, Montaż listew okapowych na krawędziach 2 484,00
Grzegorzka 9
suﬁtu balkonów,naprawa tynku
23 Kopalniana
Montaż kratek wentyl.
8 418,00
8,12,14,22-22b,
w części stropodachu
Sztygarska 3,5,7,7a,
P.Poloczka 10
24 Zasoby ADM-6
Wymiana stolarki okienno-drzwiowej 36 146,42
+ refundacje
25 Szpaków 15-17
Montaż zestawu gimnastycznego
34 440,00
26 Kopalniana 22 Remont urządzenia zabawowego „Ważka” 1 476,00
27 Sztygarska 7a
Naprawa pokrycia dachu
7 560,00
28 Sztygarska 3,5
Naprawa pokrycia dachu
23 976,00
29 Brygadzistów 5a
Naprawa koryta ściekowego dachu
2 214,00
30 P.Poloczka 4-4b
Wym. RG,WLZ,zabezp.
30 240,00
inst.p.przepięciwej,opr.LED
31 P.Poloczka 12-12b
Wymiana opraw oświetl.
1 728,00
-parter kl.sch
na oprawy z lampami LED
32 Brygadzistów 1 Montaż przyłącza do lokalu użytkowego 2 460,00
33 Fr.Wilka 6a,6b
Montaż inst.p.przepięciowej,
15 984,00
wymiana tablicy zas.wentylatory
34 Gwarecka 23,23a Naprawa inst.elektr.,wymiana RG,
21 060,00
montaż inst.p.przepięciowej,
wymiana tablicy zas.wentylatory
35 W.Pośpiecha2-2d
Zabudowa wentylatorów
12 960,00
36 Sztolniowa 1-1a,4-4a
Zabudowa wentylatorów
13 348,80
37 Szpaków 47
Wym.zaworów pod pionami
4 212,00
38 Szpaków 41-43
Wymiana pionów z.w,c.w,
35 044,30
ccw.kan.san.-deszcz.
39 Szpaków 49
Wymiana pionów z.w,c.w,
45 302,30
ccw.kan.san.-deszcz.
40 Szpaków 53-1pion
Wymiana pionów z.w,c.w,
7 537,23
ccw.kan.san.-deszcz.
41 Gwarecka 15a
Wymiana pionów z.w,z.w,ccw
6 129,14
– 1pion
42 Gwarecka 31-1pion Wymiana pionów z.w,z.w,ccw
8 007,22
43 Gwarecka 31
Wymiana inst.c.o.wraz z grzejnikami
8 292,95
-lokal użytk.
44 Fr.Wilka 10a
Wymiana pionów z.w,z.w,ccw
10 658,88
45 Fr.Wilka 5- 1 pion
Wymiana pionów z.w,z.w,ccw
17 250,80
46 Kopalniana 10a
Wymiana pionów z.w,c.w,
9 138,73
-1pion
ccw.kan.san.-deszcz.
47 Kopalniana 12
Wymiana pionów z.w,c.w,ccw.
9 134,37
- 1pion
kan.san.-deszcz.
48 Kopalniana 22b,22c
Wymiana pionów z.w,c.
18 227,78
-2piony
w,ccw.kan.san.-deszcz.
49 Kombajnistów 2b
Wymiana pionów z.w,c.w,ccw.
7 856,85
-1 pion
kan.sanit.
50 Kombajnistów 3b Wymiana pionów z.w,c.w,ccw.kan.
9 062,45
- 1pion
san.-deszcz.
51 Skowronków 16,16a
Wymiana pionów z.w,c.w,
70 998,12
ccw.kan.san.-deszcz.
52 Zgrzebnioka 4a- 1pion Wymiana pionów z.w,c.w,
7 979,17
ccw.kan.sanit.
53 Sztygarska 3,3a
Wymiana pionów z.w,c.w,
19 381,03
ccw.kan.sanit.
54 J.Grzegorzka 10b
Wymiana pionów z.w,c.w,ccw.
12 320,80
55 Brygadzistów 3
Wymiana przył.kan.sanit.
6 186,04
56 Brygadzistów 5
Wymiana przył.kan.sanit.
2 499,93
57 Zasoby ADM-6
Wymiana wodomierzy
89 003,11
58 Sztygarska 3
Zabudowa inst. domofonowej
1 620,00
59 Gwarecka 21,21a
Zabezpiecznie inst. domofonowej
1 620,00
60 P.Poloczka 12-12b Modernizacja inst. domofonowej
5 832,00
61 Kopalniana 8
Modernizacja inst. domofonowej
1 728,00
62 P.Poloczka 4-4a
Modernizacja inst. domofonowej
3 240,00
63 Kopalniana 18,20,20a
Docieplenie budynku
411 578,00
wielorodzinnego plan 2016 r.
64 Budynek Zarządu
Remonty bieżące
1 901,77
65 Wilka 8
Modernizacja dźwigu osobowego 124 286,40
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ADMINISTRACJA NR 7
– ORZEGÓW, GODULA
Lp. Nazwa obiektu, adres

Zakres rzeczowy

Wykonanie w PLN

1

Zasoby ADM 7

Wymiana okien,refundacje

29.962,00

2

Lipińska 12

Malowanie klatek schodowych

26.804,62

3

L.Piechy 10

Malowanie klatek schodowych

17.606,35

4

K.Latki 7

Malowanie klatek schodowych

1.578,67

5

W.Lipa 7,7a

Wymiana tablic rozdz.,

59.873,11

6

Lipińska 12

7

W.Fojkisa 6

8

K.Latki 2

9

L.Piechy 4,a,b

wym. inst. elektrycznej
Montaż inst. oświetlen. klatki schodowej 1.753,46
Remont chodnika

15.684,85

Remont nawierzchni asfaltowej

26.568,00

Wymiana poziomów zw i ccw

25.008,74

10 W.Lipa 7

Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody

6.806,89

11

Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody

7.244,19

Lipińska 4b

12 L.Piechy 7

Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 11.817,05

13 L.Piechy 8a

Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody

6.893,81

14 W.Fojkisa 5a

Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody

6.806,89

15 W.Fojkisa 8

Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody

5.677,28

16 K.Latki 6d

Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody

7.431,22

17 A.Zielińskiego 2

Legalizacja wodomierzy

10.441,14

18 A.Zielińskiego 4

Legalizacja wodomierzy

12.608,78

19 A.Zielińskiego 6

Legalizacja wodomierzy

10.598,69

20 W.Fojkisa 13,15

Legalizacja wodomierzy

12.060,58

21 W.Fojkisa 1,3,5

Legalizacja wodomierzy

20.466,43

22 L.Piechy 10,12

Wymiana inst. domofonowej

10.724,40

23

Lipińska 12

Wymiana inst. domofonowej

7.614,00

24 K.Latki 1,3,5

Wymiana inst. domofonowej

15.768,00

25 A.Zielińskiego 5 Wymiana drzwi wejściowych do budynku 5.068,97
26 J.Waniora 1
27

Wymiana drzwi wejściowych do budynku 4.372,97

Lipińska 4

28 W.Fojkisa 3,

Wymiana drzwi do wózkowni

119,75

Naprawa drzwi wejściowych

7.318,39

A Zielińskiego.13,

do budynków

J.Waniora 3,K.Latki 6
29 W.Fojkisa 8,

Wymiana szyb

463,57

w drzwiach wejściowych

J.Waniora 1
30 Lipińska 10,

Naprawa stolarki okiennej

2.215,36

Lipa 9a,A.Zielińskiego 2,4b,
W.Fojkisa 8,2
31 Zasoby ADM 7

Wykonanie zaleceń kominiarskich

14.875,96

32 A.Zielińskiego 7

Remont inst. odgromowej

2.503,92

33 A.Zielińskiego 3

Remont inst. odgromowej

1.386,33

Montaż kratek wentylacyjnych

36.288,00

34 L.Piechy 5,7,
W.Fojkisa

na elewacji budynku

2,4,6,8,10,12
35 L.Piechy 12

Likwidacja wymiennika ciepła

36.900,00

36 Zasoby ADM 7

Przegląd i naprawa urządzeń

6.880,96

zabawowych
37 W.Fojkisa

Wykonanie projektu oświetlenia

2.214,00

osiedlowego
38 RSM.ODK

Bieżące remonty lokali własnych

1.113,06

Jowisz,ADM 7
Fundusz termomodernizacyjny
39 W.Lipa 7

Ekspertyzy związane

1.510,00

z dociepleniem .budynku
40 L.Piechy 1

Audyt energetyczny ekspertyzy

13.288,20

związany z dociepleniem budynku
41 L.Piechy 3

Audyt energetyczny mapki własn.

13.288,20

związany z dociepleniem budynku
42 L.Piechy 5

Audyt energetyczny mapki własn.

12.687,45

związany z dociepleniem budynku
43 L.Piechy 7

Audyt energetyczny związany
z dociepleniem budynku

10.399,65
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EKOwiadomości

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

Czym jest odpad? Czy to tylko bezużyteczny śmieć, czy materiał, który da się wykorzystać po raz kolejny?
Czym jest cyrkulacja w obiegu zamkniętym? Na te pytania m.in. będą odpowiadać eksperci już 10 października na zamku w Cieszynie.

Drugie życie odpadu

Odpady w Polsce to nadal kłopot.
Trudno nam wyobrazić sobie, że mogą być one przetwarzane i wykorzystywane ponownie. System segregacji
i recyklingu nadal pozostawia wiele
do życzenia. Pomimo narzucanych
norm przez Unię Europejską na składowiska odpadów wciąż trafia ponad
70% odpadów. Rocznie na likwidację
dzikich wysypisk, w tym oczyszczanie lasów, wydajemy ponad 16 milionów złotych.
O tym, że problem istnieje wiedzą
już wszyscy. Pytanie co my możemy
dziś zrobić, aby przyszłym pokoleniom żyło się lepiej? 10 października
na zamku w Cieszynie przedstawiciele samorządów, ekspertów, firm komunalnych, artyści i wszyscy ci, którym nie jest obojętne, jak będzie wyglądało nasze otoczenie jutro, będą
zastanawiać się co możemy dla tego
świata uczynić już dziś.
„Dizajn w przestrzeni publicznej.
Mamy problem?” – pod takim hasłem

odbędzie się konferencja
w pełni dedykowana
ekonomii
cyrkularnej
oraz projektowaniu systemów gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Dwudniowa konferencja obejmuje m.in.: wystawę polskich i zagranicznych projektantów
ukazującą
najlepsze
przykłady ponownego
wykorzystywania odpadów np. przetwarzanie,
kompresowanie czy segregacja dla niewidomych, publikację towarzysząca wystawie – promującą najlepsze rozwiązania i idee ekonomii
cyrkularnej oraz rolę projektantów i lokalnych aktywistów w rozwiązywaniu problemu odpadów.
Dwudniowe warsztatyodbędą się dla przedstawicieli samorządów, firm
zajmujących się utylizacją śmieci, projektantów
i mieszkańców. Prowadzone metodą
design thinking, pozwolą na wypracowanie
wspólnych
rozwiązań
i
sformułowanie
wyzwań
przed jakimi stoją samorządy. Całość
przedsięwzięcia ma potrwa do końca
października. Inicjatywa ta została
również wsparta przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwotą 10.640,00 zł.
Udział w warsztatach i konferencji
jest bezpłatny. Zgłoszenia należy dokonać do 6 października na adres:
mlinert@zamekcieszyn.pl, podając:
imię i nazwisko, nazwę i adres instytucji / organizacji, a także tytuł warsztatu. Więcej informacji: 33 851-08-21
wew. 30
Program konferencji obejmuje:
• 10.00-10.20: Otwarcie konferencji,
przywitanie i wprowadzenie – Ewa
Gołębiowska, dyrektorka Zamku
Cieszyn,
• 10.20-10.40: Circular by design –

trendy w projektowaniu w obliczu
gospodarki o obiegu zamkniętym
– Katarzyna Dorda, architektka
krajobrazu, kuratorka wystawy
„Dizajn w przestrzeni publicznej.
Mamy problem?”,
• 10.40-11.00: Odpady komunalne
w gospodarce o obiegu zamkniętym – problem czy szansa miasta?
Jak organizować system selektywnej zbiórki odpadów w przestrzeni
miejskiej? – Paweł Ryczan, London Borough of Islington, Londyn,
• 11.00-11.30: Jak wprowadzić
w mieście skuteczny system zarządzania odpadami? – Nina Sankovic, Sanga, Lublana,
• 11.30-12.30: Przerwa połączona ze
zwiedzaniem wystawy,
• 12.30-13.00: Obieg zasobów w Brighton na przykładzie Waste House
(Dom z odpadów) – Cat Fletcher,
City Reuse Depot, Brighton,
• 13.00-13.30: Dyskusja z udziałem
wszystkich prelegentów, moderator Bartosz Piłat,
• 13.30-15.00: Warsztaty (do wyboru):
1. Ekologiczne sposoby prowadzenia ogrodu: kompostowanie, naturalne
nawożenie
i eko-sprzymierzeńcy – Tomasz Domański, Eneris,
2. Jak minimalizować
odpady we własnym
gospodarstwie domowym – Katarzyna Wągrowska, autorka książki „Życie
zero waste. Żyj bez
śmieci i żyj lepiej”,
3. Przetwarzanie – co
można zrobić z butelką PET? – Łukasz
Roth, projektant,
• 15.00-15.30 Dyskusja podsumowująca
konferencję i warsztaty,
• 15.30 Obiad.
Każdy z nas powinien dokonywać świa-

domych wyborów codziennie. To jak
wygląda nasza przestrzeń, zależy tak
naprawdę od nas samych. Odpad to
już nie tylko zwykły śmieć, który nadaje się tylko do wyrzucenia. To zasób, materiał, z którego może powstać
coś zupełnie nowego. Zwykła butelka
plastikowa ma szansę stać się np. polarem. Pod warunkiem oczywiście, że
zostanie przez nas wrzucona do odpowiedniego pojemnika. Ta sama butelka może również zostać wykorzystana
ponownie przez nas samych. Każdy
z nas z pewnością w kopalni swojego
umysłu posiada wiele nieodkrytych
pomysłów. Może warto zastanowić się
nim odpady trafią do kosza na śmieci?
Może nie my, ale jest ktoś kto mógłby
wykorzystać je po raz kolejny?
Wystawa „Dizajn w przestrzeni publicznej. Mamy problem?” jest dostępna dla zwiedzających do 22 października br. może warto wybrać się
i zobaczyć jak odpady mogą być wykorzystywane ponownie. A może to
właśnie podczas zwiedzania wystawy
wpadnie nam do głowy ciekawy pomysł na wykorzystanie „odpadów”
zalegających na naszych strychach,
czy w piwnicach…
Agnieszka Kominek
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu
najmu lokali mieszkalnych
Lp.

Pow.
użytkowa

Adres lokalu

Wyposażenie
w instalacje

Stawka
wywoł.

Wadium

Termin
oględzin
lokalu

Lokale mieszkalne wchodzące w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta.

1.

2.

3.

Ruda Śląska
33,50 m2
Wirek
(1p+k)
ul. 1 Maja 230/3
Ruda Śląska
Wirek
ul. Sienkiewicza
10a/5
Ruda Śląska
Orzegów
ul. Bytomska
26/4

37,95 m2
(1p+k)

48,88 m2
(2p+k)

4.

Ruda Śląska
Orzegów
ul. Janty 15/5

37,17 m2
(1p+k)

5.

Ruda Śląska
Ruda
ul. Górnicza 1/5

39,48 m2
(1p+k)

6.

Ruda Śląska
Ruda
ul. Górnicza 1/9

38,73 m2
(1p+k)

7.

Ruda Śląska
Ruda
ul. Górnicza 2/3

48,62 m2
(2p+k)

inst. elektr., inst.
wod.-kan., inst.
gazowa, ogrzewanie
piecowe, wc na klatce
schodowej
inst. elektr., inst.
wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce
schodowej
inst. elektr., inst.
wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce
schodowej
inst. elektr., inst.
wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce
schodowej
inst. elektr., inst.
wod.-kan., ogrzewanie
etażowe, wc na klatce
schodowej
inst. elektr., inst.
wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce
schodowej
inst. elektr., inst.
wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce
schodowej
inst. elektr., inst.
wod.-kan., ogrzewanie
etażowe, wc na klatce
schodowej

5,18 zł/m

2

Październik 2017 r.

Wyposażenie
w instalację

Stawka
wywoł.
(netto/
zł/m2)

Wadium
(zł)

Termin
oględzin
lokalu

Lp

Adres lokalu

Pow.
lokalu
(m2)

1

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Janasa 13/02 lokal na parterze
w budynku mieszkalnym,

13,40

elektryczna
wod.kan,

6,00

500,00

12.10.2017 r.
godz. 8.30

2

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Janasa 13/05 lokal na parterze
w budynku usługowym

58,94

elektryczna
wod.kan,

6,00

500,00

12.10.2017 r.
godz. 8.45

3

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

43,30 +
piwnica
16,40

elektryczna
wod.kan,

6,00

500,00

12.10.2017 r.
godz. 9.15

64,27

elektryczna,
wod.kan, c.o.

9,00

1.000,00

12.10.2017 r.
godz. 9.45

16.10.2017 r.
godz. 11.00

700 zł

16.10.2017 r.
godz. 12.00

4

Ruda Śląska 6 – Halemba
ul. Solidarności 5/7 lokal
użytkowy na piętrze w budynku
usługowym

700 zł

16.10.2017 r.
godz. 12.40

5

Ruda Śląska 9 – Nowy Bytom
ul. ks. Szymały 1/3
lokal użytkowy na parterze
w budynku usługowym

130,91

elektryczna
wod.kan, c.o.

10,00

1.000,00

12.10.2017 r.
godz. 10.30

4,69 zł/m2

700 zł

16.10.2017 r.
godz. 13.40

6

Ruda Śląska 9 – Nowy Bytom
ul. Niedurnego 53B/1
lokal mieszkalny – konieczność
zmiany sposobu użytkowania na
lokal użytkowy

23,00 +
piwnica
4,74

elektryczna
wod.kan,

5,00

500,00

12.10.2017 r.
godz. 11.00

4,69 zł/m2

700 zł

16.10.2017 r.
godz. 13.50

7

Ruda Śląska 10 – Wirek
ul. Sienkiewicza 1A/2
lokal użytkowy na II piętrze
w budynku usługowym

110,11

elektryczna,
wod.kan, c.o.

6,00

1.000,00

12.10.2017r.
godz. 11.30

4,69 zł/m2

700 zł

16.10.2017 r.
godz. 14.10

8

Ruda Śląska 10 – Wirek
ul. Tuwima 8/02 lokal użytkowy
na parterze w budynku
mieszkalnym

elektryczna,
wod.kan, c.o.

9,00

500,00

12.10.2017r.
godz. 11.45

9

Ruda Śląska 10 – Wirek
ul. 1 Maja 230/01 lokal na
parterze w budynku mieszkalnym

21,96

elektryczna,
wod.kan.,

9,00

500,00

12.10.2017r.
godz. 12.30

10

Ruda Śląska 10 – Wirek
ul. Osiedlowa 1/10
lokal użytkowy na parterze
w budynku usługowym

+ powierzchnia
. wspólnego
użytku

elektryczna,
wod.kan, c.o.

10,00

500,00

12.10.2017r.
godz. 13.00

4,69 zł/m

2

4,40 zł/m

2

Ruda Śląska
Ruda
ul. Górnicza 4/3

9.

Ruda Śląska
91,50 m
inst. elektr., inst.
Bielszowice
(3p + k + wod.-kan., ogrzewanie 5,82 zł/m2
ul. Główna 38/1 łaz. + w.c.)
piecowe

4,69 zł/m2

700 zł

2

1.200 zł

16.10.2017 r.
godz. 14.30

17.10.2017 r.
godz. 14.00

Lokale mieszkalne stanowiące własność osób ﬁzycznych.

1.

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

700 zł

4,40 zł/m2

8.

38,70 m2
(1p+k)

700 zł

16.10.2017 r.
godz. 10.00
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Ruda Śląska
67,00 m2
inst. elektr., inst.
-Bielszowice
(2 p+k, wod.-kan., ogrzewanie 5,00 zł/m2
ul. Kokota 167/3
łaz.,w.c.)
piecowe
(*)

700 zł

17.10.2017 r.
godz. 13.00

(*) Uwaga: w tym przypadku nie stosuje się regulaminu przetargowego obowiązującego dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
w Rudzie Śląskiej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Biurze Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o.,
pokój nr 34 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 20
października 2017 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000
0010 0109 0321 do dnia 23 października 2017 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp.
z o.o.).
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 34 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 242-01-75
wew. 743.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.

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

13,41
+

powierzchnia
wspólnego
użytku

4,25

10,78
5,67

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 25 października 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale
użytkowe przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321
w terminie do dnia 20 października 2017 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie
Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek
od godz. 7.30 do 16.30 ( w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie
podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 25.10.2017 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 20 października
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 remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym
licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.
mpgm.com.pl.
Dodatkowych informacji udziela: Anna Starostka – tel. 32 242-01-33 w. 745 Dział Eksploatacji MPGM
TBS Sp. z o.o.
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Serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Matki

Pani Monice Grzybek oraz całej Rodzinie
składają
pracownicy
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta, wykazu części nieruchomości gruntowych
położonych przy ul. Juliusza Słowackiego – Adolfa
Kempnego, Powstańców – Wolności i Starowiejskiej
7, które przydzielone zostaną w trybie
bezprzetargowym na podstawie umów najmu na
czas oznaczony do 3 lat.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku
mieszkalnym na terenie Miasta Ruda Śląska:
– ul. Międzyblokowa 2/85
stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda Śląska a
przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na
rzecz jego najemcy.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku
mieszkalnym na terenie Miasta Ruda Śląska:
– ul. Ignacego Nowaka 5/10
stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda Śląska a
przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na
rzecz jego najemcy.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o
oznaczeniu geodezyjnym 1708/54 o pow. 271 m2, KW
GL1S/00023061/0 zapisanej na karcie mapy 2, obręb Nowa
Wieś, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Wyzwolenia 166B,
przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz
jej użytkowników wieczystych w trybie art. 32 ustawy z dnia
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowej znajdującej się w rejonie ulicy Bytomskiej, która
zostanie oddana w użyczenie na czas nieoznaczony, jako
stała droga dojazdowa do garażu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego i parkingów.
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KUPIĘ AKCJE
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA
TEL. 510-806-072

| 519-700-062

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

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 remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel.
507-055-024.

Zatrudnię

Centralne ogrzewanie: gazowe
węglowe. Remonty mieszkań, łazienek. Tel. 512-121-532.

Wymagania: Doświadczenie w pracy. Mile widziane prawo jazdy kat. B.
Oferujemy: Atrakcyjne wynagrodzenie wg stawki godzinowej,

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

PRACOWNIKA BUDOWLANEGO
zakwaterowanie oraz transport Praca na terenie Śląska.

Nie przyjmujemy osób z problemami alkoholowymi.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:
biuro@buduj-remontuj.com lub kontakt tel. na nr tel: 734-462-544

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. Heleny Modrzejewskiej 11/2,
– ul. Jana Gierałtowskiego 3B/6
stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na
rzecz ich  najemców.

OGŁOSZENIA | 4.10.2017
Kupię mieszkanie w bloku zadłużone, do remontu, Ruda Śląska, okolice.
Tel. 502-752-634.

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 32 260-0033. Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp. z o.o.
Przeprowadzki tanio, dojazd
gratis. Tel. 605-109-517.
Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274056.
Gazownik! Piece gazowe, instalacja
wod.-kan. Tel. 502-510-340.
Usługi tapicerskie. Tel. 697-630856.

Usługi pogrzebowe

Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.

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

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

Nieruchomości

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

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

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.

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

Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.

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

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.

Halemba, dwupokojowe, 46,5 m ,
129 tys., I p. www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780116-672.

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

Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32 30720-99, 784-699-569.

Halemba, trzypokojowe, 46,5 m2,
129 tys., I p., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
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Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej,
pilne. Tel. 502-107-384.
Atrakcyjne oferty kawalerek, dwupokojowych, trzypokojowych na Bykowinie, Halembie, Wirku, Kochłowicach,
dobre ceny, zadzwoń 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 ŚląskiejBielszowicach, cena 450 tys. do negocjacji, tel. 601-934-091, 667-588-400.
Do wynajęcia kawalerka w Goduli.
Tel. 509-147-563.

Wynajmę lokal użytkowy 40 m2,
na biuro, salon, gabinet lub sklep.
Centrum Nowego Bytomia. Tel. 603372-240.
Sprzedam bezpośrednio M-3 45
m2 komfortowe do zamieszkania Halemba I. Cena 95 tys. zł. Tel. 501-581052.
Do wynajęcia mieszkania i kwatery pracownicze również dla obcokrajowców. Dzielnica Nowy Bytom ul.
Niedurnego i Wirek ul. Dąbrowskiego. Tel. 725-025-008. Rozmawiamy
po rosyjsku.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel.
507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich
marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502865-808.
Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA.
Tel. 733-031-261.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.
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. 697-646492.
Skup samochodów na części. Tel.
697-646-492.
Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie
zaświadczeń. Cena 0,60 za kg. DOBRA
CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300.
Ruda Śląska - Chebzie ul. Kokotek 52
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 509-737781.
Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech. Tel. 32 271-09-66 781989-873.
Restauracja i Pizzeria Kuźnia Smaku poszukuje osób na stanowiska:
pizzerman oraz kelner/barman. Mile
widziane doświadczenie w zawodzie.
Cv prosimy składać osobiście w lokalu.
Zatrudnię: spawaczy MAG 135,
ślusarzy ze znajomością rysunku
technicznego, operatora wypalarki
plazmowo-tlenowej tokarz-wytaczacz (Gliwice), tel. 32-270-46 85, CV
e-mail: j.dybich@mosten.pl.
Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych pracowników ogólnobudowlanych (wykończenia), elektryków z uprawnieniami, instalatorów
wod.-kan. Prawo jazdy mile widziane. Kontakt, 32 740-91-63, 604-908300.
Elektryków zatrudnię do pracy
z uprawnieniami SEP. Tel. 668-189468.
Zatrudnię Technika Dentystycznego do Pracowni Protetycznej w Rudzie Śląskiej (Halemba). Tel. 690-048839.
Zatrudnię murarzy i pomocników.
Kontakt: 603-580-070.
Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę, pomoc fryzjerską oraz uczni. Tel 32 24365-99.
Zatrudnię murarzy i pomocników.
Kontakt: 603-580-070.
Praca dla osób dozoru specjalności
górniczej, górników oraz osób do
przyuczenia w zawodzie górnika
w wieku do 45 lat na terenie kopalni
KWK BUDRYK, tel. 32 239-53-43, 34
362-66-95.
Zatrudnię emerytów, rencistów do
bram i balustrad. Zabrze Pawłów. Tel.
514-932-896.

Różne
Drewno kominkowe. Tel. 530-412007.

Praca

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.

Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pracowników budowlanych
doświadczenie min 2 lata, kierownika budowy, brygadzistę z prawem
jazdy kat. B, tel. 601-504-030
w godz. 7-16, 32 242-24-11.

Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507851-852.
Kupię wszelkie starocie porcelanę, szkło, zegary, figurki, obrazy. Tel.
603-280-675.

| Polecamy
Kajetan Kajetanowicz, Krzysztof Pyzia

Kajto. Jadę po swoje

Marzenia. Upór. Pasja. Poznaj historię najlepszego kierowcy rajdowego w Europie!
Kajetan Kajetanowicz jako mały chłopiec został zabrany przez ojca
na rajd samochodowy. Potem było podkradanie samochodu rodzicom i godziny  spędzane w   warsztacie samochodowym ojca. O karierze rajdowej w tamtym czasie nawet jeszcze nie marzył.  
W młodości był obibokiem, palił papierosy, nie unikał alkoholu,
chodził na wagary. To jednak nie przeszkodziło mu odnieść sukcesu...
Początki nie były łatwe. Na pierwsze auto zarobił sprzedając czajniki,
a kiedy wreszcie z pomocą ojca udało mu się wystartować w rajdzie,
przesadził z prędkością i dachował, paliwo zaczęło ciec z samochodu, a jego pilotka – przyszła żona – w szoku uciekła do lasu. Później
wcale nie było lepiej...
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Pobiegli dla zdrowej psychiki

Biegi
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Uczniowie SP 6 z medalami

Szkołę Podstawową nr 6 reprezentowała pięcioosobowa drużyna.

W biegu wzięło udział prawie 200 osób.
Prawie 200 mieszkańców Rudy Śląskiej i innych miast regionu już po raz trzeci wzięło udział
w Biegu dla Zdrowia Psychicznego. W ten sposób
Szpital Miejski włączył się w obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. W ramach biegu
uczestnicy mogli dodatkowo skorzystać m.in.
z darmowych badań i porad z zakresu: diabetologii, chorób układu krążenia oraz profilaktyki udarowej i chorób narządu słuchu. – Trzy lata temu
zaszczepiliśmy w naszych podopiecznych bakcyla
do biegania. Przygotowania do tegorocznego biegu szły pełną parą, bo spotykaliśmy się regularnie
dwa razy w tygodniu na zajęciach aktywizujących
sportowo i ćwiczyliśmy na Burloch Arenie i na
obiektach rudzkiego MOSiR-u – tłumaczyła Natalia Lonser, terapeutka Oddziału Dziennego Psychiatrii Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
– W zawodach pobiegło 20 naszych pacjentów.
Kilka osób pobiegło na 5 km, kilka poszło z kijkami, reszta służyła pozostałym biegaczom jako pomoc techniczna na trasie, a ogólnie w biegu wystartowało prawie 200 osób – dodała.
Organizatorzy III Biegu dla Zdrowia Psychicznego podkreślają, że celem biegu jest przede
wszystkim przeciwdziałanie stygmatyzacji osób
chorujących psychicznie oraz popularyzacja idei
higieny psychicznej poprzez aktywność fizyczną.

– Ćwiczenia i aktywność fizyczna bardzo korzystnie wpływają na naszą sprawność i samopoczucie fizyczne. Rzadko wspominamy jednak
o profitach aktywnego stylu życia dla dobrostanu
psychicznego – zaznacza Marta Dudzińska, psycholog z Oddziału Psychiatrii Dziennej Szpitala
Miejskiego w Rudzie Śląskiej. – Rosnąca liczba
badań wskazuje na korzystny wpływ systematycznych ćwiczeń pomocniczo w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych. Nie bez powodu mówimy zatem
o tym, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Uprawianie sportu może być również okazją do nawiązania nowych kontaktów interpersonalnych czy spędzenia czasu wspólnie z bliskimi – dodaje. Miłośnicy aktywnego stylu życia mogli sprawdzić
swoje siły w biegu otwartym na 5 km, biegu towarzyszącym oraz w nordic walking na dystansie 2,5
km i wyścigu na wózkach. Co ważne, wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy i koszulki, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach również nagrody rzeczowe. Z kolei na
starcie biegu można było spotkać pacjentów, lekarzy, terapeutów, rodziny osób chorujących psychicznie oraz biegaczy i sportowców, dla których
inicjatywa promowania zdrowia psychicznego jest
ważna, a problemy osób chorujących psychicznie
bliskie sercu.

Piłka nożna w skrócie

Tylko Slavia dała radę

Orzeł Mokre – Slavia Ruda Śląska 0:3

Slavia jako lider Grupy II Zina Klasy Okręgowej w starciu z zespołem wicelidera Orłem Mokre
na jego boisku nie pozostawiła żadnych złudzeń
gospodarzom i pokazała, kto jest prawdziwym liderem. Sukces ten udało się osiągnąć mimo braku
najlepszego napastnika Kamila Moritza i kontuzji
Tomasza Strąka.
Skład: Strąk (85 Kucharski), T. Rejmanowski(65 Lach), Szpoton, Zmitrowicz, Korzeniowski, Ostrowski, Met, Skorupa, Wujec, Maciaszczyk (85 Jamrozy), M. Rejmanowski (70 Strzempek). Rezerwa: P. Badurabramki, M. Rejmanowski, Maciaszczyk, Szpoton.

Wyniki meczÓW 8. kolejki

Grunwald Ruda Śląska
– Sparta Katowice 0:6

0-1 Wawrzyńczok, 32 min., 0-2 Kawulka, 44
min., 0-3 K.Michalski, 48 min., 0-4 Kawulka, 57
min., 0-5 Adamczyk, 76 min., 0-6 K.Michalski,
85 min.

AKS Mikołów – Wawel Wirek, 2:0

1-0 Zamojda, 35 min., 2-0 Prus, 77 min.

Pogoń Ruda Śląska – Sokół Wola 1:3

0-1 Pochopień, 1-1 Zięcik (karny), 1-2 Bereza,
1-3 Porczyński

LKS Łąka – Urania Ruda Śląska 5:0

Pławecki 2, Habor, Słomka, samobójcza

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzegowie zaliczyli udany debiut w mistrzostwach Śląska
w biegach na orientację rozgrywanych w Rybniku.
Podczas tegorocznej edycji mistrzostw Śląska pięcioosobowa drużyna zdobyła worek medali. Zawody
rozegrano na dwóch dystansach. Podczas biegu
sprinterskiego rywalizowano w okolicach rybnickiego rynku, natomiast areną zmagań biegu na średnim
dystansie były lasy dzielnicy Zebrzydowice. Medale
mistrzostw Śląska i podium (do szóstego miejsca)
w kategorii do 12 lat z podziałem na płeć wywalczy-

li: sprint – drugie miejsce Tymon Socha, czwarte
miejsce Zuzia Czyż, szóste miejsce Ola Maciantowicz; średni dystans – pierwsze miejsce Zuzia Czyż,
trzecie miejsce Kinga Kluge, szóste miejsce Dominika Kobierska. – W mocnej międzynarodowej obsadzie pięcioosobowa ekipa SP nr 6 spisała się rewelacyjnie – zaznaczył Jacek Czyż, opiekun drużyny. –
Warto dodać że młodzi rudzianie byli jedynymi zawodnikami, którzy nie są zrzeszeni w klubach lub
klasach sportowych trenujących biegi na orientację
– dodał.

Podnoszenie ciężarów

Strażnik ciężarowiec
Młodszy inspektor Mariusz Grzesik z rudzkiej
jednostki Straży Miejskiej zdobył złoty medal
podczas Mistrzostw Polski Straży Miejskich
i Gminnych w Wyciskaniu Wielokrotnym Sztangi
Leżąc. Zawody odbywały się w kategoriach mężczyźni – 50 kg, „strażnicza seta” mężczyźni – 100
kg, „najsilniejszy zawodnik” – startujący w obu
konkurencjach oraz kobiety – 25 kg. Mariusz
Grzesik, który triumfował w kategorii „najsilniejszy zawodnik” w regulaminowym czasie pięciu
minut sztangę 50 kg wycisnął 92 razy, a 100 kg 28
razy. W kategorii 50 kg najlepszy okazał się MaMariusz Grzesik na co dzień pracuje
rek Zarzycki ze Straży Miejskiej we Wrocławiu,
w rudzkiej Straży Miejskiej.
w kategorii 100 kg Dariusz Krupiński ze Straży
Miejskiej w Gdańsku. Wśród kobiet (kategoria 25
kg) najlepsza okazała się Honorata Bończak ze nośląska Prefektura Krajowej Rady KomendanStraży Miejskiej w Tychach. Organizatorami mi- tów Straży Gminnych i Miejskich. Zwycięzcom
strzostw były Straż Miejska Wrocławia oraz Dol- serdecznie gratulujemy.

Zapasy

Slavia w Sieradzu
Zawodnicy Slavii wzięli udział
w Memoriale Kazimierza Zielińskiego i Jana Szymańskiego rozgrywanego w ramach czterdziestej szóstej
edycji imprezy zapaśniczej o nazwie
Lato Sieradzkie. Młodzicy ze Slavii
zaprezentowali się bardzo dobrze
zdobywając trzy złote medale, dwa
srebrne i trzy brązowe, co w ostatecznym rozrachunku dało trzecie
miejsce w klasyfikacji klubowej.
Złoci medaliści to: Kamil Kaiser,
Sajmon Klepacki, Tomasz Gawron.
Srebrni medaliści: Jakub Lekston
i Kacper Wieczorek. Brązowi medaliści: Wiktor Moskalik, Aleksander
Czarnota i Robert Szyra.

Młodzi zapaśnicy przywieźli z Sieradza worek medali.
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RUGBY

ZAPASY

Zły czas rugbystów
Rudzianki w minioną sobotę (30.09)
rozegrały w Warszawie swój drugi w sezonie 2017/18 turniej mistrzostw Polski.
Wyruszyły na niego z mocnym postanowieniem wygrania grupy I Ligi i upragnionego awansu do Ekstraligi. Przypomnijmy, że mistrzostwa Polski kobiet
toczą się systemem turniejowym, z podziałem na Ekstraligę i I Ligę. Po każdym turnieju ostatnia drużyna z Ekstraligi spada do niższej Ligi, a zwycięzca
I Ligi awansuje do Ekstraligi.
Przez fazę grupową i półﬁnały I Ligi
Diablice przeszły jak burza. Pokonały
kolejno Miedziowe Lubin 27:12, AZS
AWF Warszawa (spadkowicza z Ekstraligi) 29:7, KS Rugby Gietrzwałd
47:0 i ponownie identycznym wynikiem (47:0) zawodniczki z Warmii w ½
ﬁnału. W drugim półﬁnale warszawianki 7:5 pokonały Miedziowe i o awansie
do Ekstraligi miało zadecydować śląsko-warszawskie starcie. Po pewnej
wygranej w meczu grupowym faworytkami były Diablice, ale przegrały decy-

poziomie udzielili w rozgrywkach Grupy Mistrzowskiej II Ligi zawodnicy Arki Rumia. – Pomorzanie dominowali na
boisku od pierwszej do ostatniej minuty,
całkowicie i bez litości wykorzystując
wszystkie błędy Ślązaków, których było
wyjątkowo dużo. Pierwszą akcję na połowie Arki rudzianie przeprowadzili dopiero w 20. minucie (przy prowadzeniu
gospodarzy już 31:0). W drugiej połowie
obraz gry uległ minimalnej zmianie, rudzianie kilkoma akcjami „szarpali” do
przodu, jednak ani na moment pole
punktowe Arki nie było w realnym zagrożeniu – przypomina Wojciech Kołodziej, prezes KS Rugby Ruda Śląska.
Pomorze (Arka Gdynia, Ogniwo Sopot,
Zapaśnicy spotkali się z tegoroczną mistrzynią Europy – Moniką Michalik.
Lechia Gdańsk stanowią czołówkę Ekstraligi) to najsilniejszy w Polsce region
w rugby, więc nie dziwi, że drużyna z RuPod wyraźnie dyktando zawodniczek Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek
mii, będąca de facto sportowym zaple- i zawodników ZKS Slavia Ruda Śląska, w zapasach w stylu wolnym i zapasach
czem ww. klubów z kwitkiem odprawiła rozegrane zostały Międzywojewódzkie kobiet. W zawodach, które odbyły się
najlepszą drużynę ze Śląska. Była to już
druga porażka Gryfów w grupie mistrzowskiej II Ligi, przed nimi runda rewanżowa.

w Gogolinie na Opolszczyźnie, uczestniczyło 179 zawodniczek i zawodników
z 24 klubów. Prestiż zawodów z pewnością podniosła swoją obecnością brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich
w Rio de Janeiro, tegoroczna mistrzyni
Europy Monika Michalik.
Slavia triumfowała w klasyﬁkacji
klubowej, zarówno dziewcząt, jak
i chłopców, zdobywając w sumie 12
medali indywidualnych.
Złote krążki wywalczyli: Tomasz
Gawron (53 kg) i Wiktoria Piasecka
(57 kg).
Srebrne: Magdalena Rutkowska
(37 kg), Jagoda Dziubińska (52 kg), Julia Niemczyk (57 kg), Patrycja Cuber
(62 kg) i Sajmon Klepacki (53 kg).
Brązowe: Oliwia Stróżyk (34 kg),
Aleksandra Cieślik (40 kg), Julia Danisz (44 kg), Martyna Skalec (48 kg)
i Michał Kaik (35 kg).

PŁYWANIE

Manta z workiem medali

Tylko mali rugbyści mogą cieszyć się z sukcesu podczas minionego weekendu.
dujące o awansie spotkanie 5:26. Było
to spore zaskoczenie, gdyż do tego meczu Diablice spisywały się znakomicie.
Na taki wynik miała z pewnością
wpływ kontuzja, której w trakcie meczu uległa podstawowa zawodniczka
rudzkiej drużyny Angelika Piekorz.
II turniej MPK wygrały ponownie Biało-Zielone Gdańsk a z Ekstraligi spadła
Legia Warszawa. Będzie to główny rywal Diablic w I Lidze podczas następnego turnieju. Będzie to trzecia okazja
do awansu do Ekstraligi tym bardziej,
że ostatni turniej MPK w tym sezonie
odbędzie się w Rudzie Śląskiej (28.10)
i byłoby dobrze aby rudzianki przed
własną publicznością zagrały na najwyższym poziomie rozgrywek.
Diablice wystąpiły w składzie: A.
Ładońska, A. Szkudlarek, U. Hojeńska,
A.Piekorz, S. Łuksik, K. Karlińska, M.
Radzikowska, M. Brodacka, M. Gliwińska, N. Pospieszczyk, S. KlinnerHadelka, A. Cebula, A. Pogoda. Trener
A. Oleszczuk.
Szczęście nie uśmiechnęło się także
do Gryfów, którym przed tygodniem
(23.09) srogiej lekcji rugby na wysokim

Slavia pokazała moc

14 października wyjazd na drugi mecz zAZS
AWF Warszawa i na zakończenie sezonu
28 października na Burloch Arenie rudzianie podejmą Arkę Rumia.

A��� R���� – K.S. R���� R���
Ś����� 75:0 (53:0)

Skład Gryfów: Dominik Słaby, Łukasz Fura, Artur Stankiewicz, Jan Muc,
Jakub Krupiński, Marcin Pyrek,
Krzysztof Jopert, Szymon Majchrzak,
Kamil Radzik, Krzysztof Skubik, Łukasz Drab, Michał Jackowiec, Marcin
Mucha, Tomasz Kopeć, Patryk Kołodziej. Trener M. Świerczyński.
Na osłodę rudzkim fanom rugby pozostają wyniki Bajtli – najmłodszych,
dziecięcych grup K. S. Rugby Ruda
Śląska. W rozegranym 30.09 Turnieju
Dzieci i Młodzieży w Krakowie-Nowej
Hucie żacy trenera M. Pyrka zajęli drugie miejsce po wygranych z NHRK
Kraków 3:2, Hegemonem Bytom 7:0,
RC Częstochowa 3:0 i jednej przegranej z Gorcami Raba Niżna 0:6. Z kolei
podopieczni B. Rybaka miniżaki (z których wielu dopiero zadebiutowało
w oﬁcjalnych rozgrywkach) zajęły
trzecie miejsce.

Kochłowicka Manta z impetem weszła w nowy sezon. Pływacy z zawodów
ISM Sobota w Cieszynie wrócili aż z 19
medalami. Pierwsza runda gościnnie
odbyła się na pływalni w czeskiej Karvinie. Tym razem zawodnicy Manty
startowali z jeszcze większą liczbą ekip
z zagranicy i, co za tym idzie, na wyższym poziomie rywalizacji. Pomimo tego w klasyﬁkacji medalowej młodzi
pływacy ukończyli pierwszą rundę na
drugim miejscu. Sukces ten pływacy po
części zawdzięczają swoim trenerom,
czyli Robertowi Mośko, Aleksandrze
Spodzieji oraz Mateuszowi Niegotowi.
Medaliści według konkurencji:
Dziewczęta, 50 m, dowolny – I m.
Marta Poppe, II m. Michalina Skudlik.
Dziewczęta, 50 m, dowolny – II m. Inga
Pieczul. Chłopcy 50 m, dowolny – II m.
Kamil Szafarczyk. Chłopcy, 50 m, dowolny – I m. Dawid Malik, III m. Jakub
Staciwa. Dziewczęta, 200 m, klasyczny

Młodzi pływacy Manty w rewelacyjny sposób rozpoczęli sezon.
– I m. Marta Poppe, I m. Maja Szykowska. Dziewczęta, 200 m, klasyczny – II
m. Natalia Kozubowska. Chłopcy, 200
m, klasyczny – III m. Konrad Zdebel.
Dziewczęta, 100 m, grzbietowy – II m.
Kinga Nowara. Dziewczęta, 100 m,
grzbietowy – II m. Inga Pieczul. Chłopcy 100 m, grzbietowy – III m. Jakub

Staciwa. Dziewczęta, 100 m, motylkowy – II m. Michalina Skudlik, III m.
Natalia Łuczka. Dziewczęta 100 m, motylkowy – II Kamila Gruchel. Chłopcy
100 m, motylkowy – III m. Kamil Szafarczyk. Chłopcy 100 m, motylkowy –
I m. Kamil Staciwa, II m. Dawid Malik.
REKLAMA

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

Raty 0 %

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na
cmentarz paraﬁalny)
tel. 501-303-628, 32-247-02-02
www.kamieniarstwo.slask.pl

RESTAURACJA
KAWIARNIA
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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

OFERTA WAŻNA OD 1.09. DO 31.10.2017 R. PROMOCJE NIE SUMUJĄ SIĘ.
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