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Choroba całkowicie zabrała małemu 
rudzianinowi dzieciństwo i to, co dla  ma-
łego człowieka jest najważniejsze – bez-
troską radość i szczęście. Nadzieją na ich 
powrót jest między innymi codzienna re-
habilitacja ruchowa, psychologiczna, 
neurologopedyczna, wzrokowa oraz inte-
gracji sensorycznej, a także specjalistycz-
ne badania i leczenie. Codzienna rehabili-
tacja wiąże się jednak z ogromnymi kosz-
tami. Na potrzebę pomocy chłopcu uwagę 
zwróciła m.in. prezydent miasta Grażyna 
Dziedzic. Prezydent postanowiła zaape-
lować do wszystkich osób, które zechcia-
ły odwiedzić ją w dniu urodzin, żeby za-
miast kwiatów wesprzeć fi nansowo le-
czenie małego Kamila. – Z całego serca 
dziękuję wszystkim osobom, które z okazji 

POMAGAMY

Kamil potrzebuje wsparcia
Kamilek urodził się 
4 listopada 2015 roku. 
Przez pierwsze trzy 
miesiące życia wszystko 
układało się pomyślnie. 
Jednak nagle prawidłowy 
rozwój chłopca został 
brutalnie zatrzymany 
przez ataki padaczki 
zgięciowej pod postacią 
zespołu Westa. To 
najgorsza postać choroby, 
gdyż jest lekooporna. 
W wyniku badań okazało 
się, że padaczka jest 
konsekwencją wrodzonej 
wady mózgu 
– gładkomózgowia typu 1. 
Na domiar złego Kamil ma 
poważną wadę wzroku. 
Chłopiec nie mówi, nie 
potrafi  sam usiąść czy 
wstać. Jednak cały czas 
czuje, przeżywa i ma 
przebłyski świadomości.

moich urodzin włączyły się w zbiórkę ko-
leżeńską na rzecz Kamila Pieloka. Dzięki 
Państwa hojności i dobremu sercu udało 
się zebrać na jego leczenie i rehabilitację 
2090 zł – napisała na Facebooku prezy-
dent Dziedzic.

Teraz czas na wsparcie z naszej strony, 
bo każdy może mieć wkład w leczenie 
Kamila. Można to zrobić, przekazując 
1% podatku lub darowiznę Fundacji Ava-
lon z dopiskiem PIELOK, 6116. Wpłat 
można dokonać także na konto fundacji 
Avalon. Dane: Fundacja AVALON – Bez-
pośrednia Pomoc Niepełnosprawnym; 
BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A.; 
nr konta – 62 1600 1286 0003 0031 8642 
6001; z dopiskiem: PIELOK, 6116.

 AW

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Z okazji Święta Policji składam wszystkim 
rudzkim funkcjonariuszom 

i pracownikom Komendy Miejskiej 
serdeczne życzenia: 

zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Tegoroczne obchody są wyjątkowe, bo obchodzimy 
100-lecie powołania Policji Państwowej.

Życzę, by kolejny wiek działalności był dla formacji 
czasem stabilnego rozwoju 

i realizacji nawet najbardziej ambitnych zadań. 

Niech Waszym sukcesom zawodowym towarzyszy
spełnienie w życiu osobistym.

Wszystkiego dobrego!

Grażyna Dziedzic 
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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MIESZKALNICTWO

Mieszkanie socjalne – wsparcie w potrzebie
Zapewnienie lokali socjalnych jak największej liczbie osób z orzeczonymi wyrokami eksmisyjnymi to główny cel polityki mieszkaniowej 
miasta na rok 2019. Od 2016 roku do dziś liczba wyroków do realizacji spadła z 2238 do obecnie około 760. Jak udało się to osiągnąć? 
Rozmawiamy o tym z wiceprezydentem miasta, Michałem Pierończykiem.

– Przydział i gospodarowanie 
mieszkaniami socjalnymi to wy-
zwanie dla wielu miast. Jak radzi 
sobie z tym Ruda Śląska?

– Po reformie przeprowadzonej 
w 2014 roku, która uporządkowała 
przydział mieszkań komunalnych 
(liczba wniosków do realizacji spa-
dła z ponad 4300 do 1100), jasnym 
stało się, że większej uwagi wyma-
ga przydział lokali socjalnych, czyli 
przeznaczonych dla osób, wobec 
których orzeczono wyroki eksmi-
syjne. W związku z tym od 2016 r. 
podjęliśmy szczegółową weryfika-
cję sytuacji tej grupy osób, a obec-
nie skupiliśmy się na przygotowa-
niu i remontowaniu lokali nadają-
cych się na mieszkania socjalne tak, 
aby jak najwięcej osób otrzymało 
ofertę. Wyremontowaliśmy już pra-
wie 30 lokali, a do końca roku po-
winniśmy wyremontować kolej-
nych dziesięć, co pozwoli, jak są-
dzę, na realizację około 200 wyro-
ków.

– Skąd taka rozbieżność pomię-
dzy liczbą lokali wyremontowa-
nych a liczbą zrealizowanych wy-
roków?

– To jest tylko oferta, z której 
można skorzystać lub nie. Często 
zdarza się, że osoby eksmitowane są 
w stanie inaczej zaspokoić własne 
potrzeby mieszkaniowe niż poprzez 
zamieszkiwanie w lokalu socjal-
nym, ale czekają aż komornik „za-
puka do drzwi” i dopiero wtedy po-
dejmują realne działania. Wtedy 
dopiero wyprowadzają się np. do 
członków rodziny, u których fak-
tycznie od lat zamieszkują lub in-

nych osób, z którymi wspólnie pro-
wadzą gospodarstwo domowe. Na-
stępuje też weryfikacja osób, które 
de facto „porzuciły” swoje mieszka-
nie i nie ma z nimi żadnego kontak-
tu, a stale zamieszkują w innej miej-
scowości lub za granicą. Niestety 
w świetle obowiązujących przepi-
sów, w sytuacji kiedy lokator w ża-
den sposób z nami nie współpracu-
je, trzeba zastosować długotrwałą 
i kosztowną procedurę eksmisyjną. 
Stąd też ostatecznie do lokali trafia-
ją osoby, które faktycznie są w trud-
nej sytuacji materialnej i nie są 
w stanie same stanąć na nogach. 
Przypomnieć w tym miejscu trzeba, 
że lokal socjalny z zasady powinien 
stanowić czasową pomoc w „stanię-
ciu na nogi”. Tak go traktujemy 
i często zdarza się, że osoby rozu-
miejące swoją sytuację przy pomo-
cy rodziny, przyjaciół oraz pracow-
ników pomocy społecznej „wycho-
dzą na prostą” i są w stanie znaleźć 
sobie inne, lepsze mieszkanie.

– Eksmisja to ostateczne roz-
wiązanie. Nie ma rozwiązań po-
średnich?

– Oczywiście, że są. Jednym 
z elementów wsparcia jest dodatek 
mieszkaniowy, dzięki czemu najem-
ca jest w stanie regulować bieżące 
opłaty. Istnieje także możliwość za-
miany urzędowej mieszkania na 
tańsze w utrzymaniu, pomoc w sko-
jarzeniu dobrowolnej zamiany 
mieszkania, zawarcia ugody na ra-
talną spłatę zaległości, odroczenia 
terminu płatności, a także częścio-
wego umorzenie należności. Dodat-
kowo mieszkańcy mogą w różny 

sposób odpracować część długu 
czynszowego. W dobie poprawiają-
cej się sytuacji społecznej – świad-
czenia społecznego 500+ oraz ni-
skiego bezrobocia (obecnie 3% 
w Rudzie Śląskiej) – proponowane 
przez nas metody ograniczania za-
dłużenia są możliwe. Trzeba tylko 
chcieć. Sądzę, że każdy kto ma 
świadomość, jak ważne jest posia-
danie bezpiecznego dachu nad gło-
wą, korzystając z tych metod, jest 
w stanie sobie pomóc.

– Jaki będzie kolejny krok?
– Obecnie pracujemy nad rozwią-

zaniem, które usprawni umorzenie 
części zadłużenia najemców. Cho-
dzi o należności uboczne – odsetki 
i koszty postępowania. Jesienią za-
proponujemy Radzie Miasta projekt 
tego rozwiązania. Sądzę, że całkiem 
spora grupa osób będzie w stanie  
z niego skorzystać i szybciej po-
nownie stanie się pełnoprawnym 
uczestnikiem naszego miejskiego 
rynku mieszkaniowego. Zależy nam 
też na tym, aby kwoty zadłużenia,  
które niejako są „uśpione”, urucho-
mić i zamienić na dodatkowe do-
chody, które będziemy mogli prze-
znaczyć na ważne wydatki mieszka-
niowe. Poza tym od dwóch lat z po-
mocą naszego zarządcy – Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej TBS – poprawiamy 
monitorowanie lokali socjalnych, 
co skutkuje większym odzyskiwa-
niem lokali, które możemy zapropo-
nować kolejnym osobom z orzeczo-
nymi wyrokami eksmisyjnymi.

– Czyli w tym roku nie budowa 
nowych mieszkań, remonty da-

chów i elewacji, likwidacja pie-
ców, a remonty lokali socjalnych 
są najważniejsze?

– Tak. Oczywiście we wskaza-
nych przez Panią kwestiach też coś 
robimy, np. kończymy budowę  
50 mieszkań przy ul. Bytomskiej 22, 
przygotowujemy wnioski na dofi-
nansowanie do uciepłownienia wraz 
z likwidacją niskiej emisji w kilku-
nastu budynkach, ale to realizacja 
wyroków eksmisyjnych jest w tym 
roku priorytetem. Chcemy ograni-
czyć wydatki na odszkodowania za 
niedostarczenie lokali socjalnych 
oraz koszty wynajętych od spół-
dzielni lokali socjalnych. Zwłasz-
cza po wejściu w życie nowelizacji 

ustawy o ochronie praw lokatorów, 
praktycznie są to wydatki „sztyw-
ne”. Naszym celem jest przezna-
czenie w przyszłych budżetach 
miasta tak „zaoszczędzonych” środ-
ków na rozwój i modernizację zaso-
bu komunalnego. Z uwagi na  
fakt, że nasze mieszkania komunal-
ne w większości były budowane  
w XIX lub XX wieku i czeka nas 
walka z niską emisją, to wiele jest 
jeszcze do zrobienia. Plan jednak 
jest jasno określony i konsekwent-
nie zmierzamy do wyznaczonego 
celu strategicznego, żeby Ruda Ślą-
ska była miastem dobrym do za-
mieszkania.

Joanna Oreł

Michał Pierończyk, zastępca prezydent Rudy Śląskiej.
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

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

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

REKLAMA

Ostatnie w tym roku nasadzenia 
zostały wykonane przez MPGM TBS 
w czerwcu. Jednak w niektórych 
miejscach kwiaty krótko cieszyły 
oko. – Z ogólnej liczby nasadzonych 
w czerwcu około 30 tys. sztuk kwia-
tów (begonie stale kwitnące, starce 
srebrzyste, begonie DragonWing, be-
gonie Tophat, Canny Cannova, Co-
leus Flamex) zostało skradzionych 
lub uszkodzonych ok. 1600 sztuk 
kwiatów – mówi Wioletta Szma-
tłoch, kierownik Biura Utrzymania 
Zieleni MPGM TBS Sp. z o.o. 
– Największą kradzież kwiatów od-
notowaliśmy w parku przy ul. Par-
kowej (Nowy Bytom), na Plantach 
im. K. Gutsfelda w dzielnicy Wirek 
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26 czerwca na ulicy Kościuszki został
 wprowadzony jednokierunkowy ruch.

Jednokierunkowa ulica Kościuszki | NOWY BYTOM
Samochody jadące pod prąd, jedni kierowcy zdezorientowani, a ci jadący z naprzeciwka – poirytowani. Delikatny 
chaos drogowy zapanował 26 czerwca na ulicy Kościuszki w Nowym Bytomiu, bo właśnie w tym dniu wprowadzono 
tam ruch jednokierunkowy.

Jednak tak naprawdę chaos na uli-
cy Tadeusza Kościuszki panował już 
wcześniej. Droga w tym miejscu nie 
jest zbyt szeroka, po jej obydwu stro-
nach parkują kierowcy (na parkingu 
oraz wzdłuż chodnika), a ponadto 
znajduje się tam postój taksówek. Do 
tego ruch jest spory, bo kierowcy, 
chcąc ominąć skrzyżowanie ulic 
Niedurnego, Chorzowskiej i Czarno-
leśnej, jadą na skróty właśnie ulicą 
Kościuszki. Z racji tego, że droga 
ta znajduje się w centrum, również 
ruch pieszych jest wzmożony. To 
wszystko sprawia, że będąc na 
ul. Kościuszki, warto mieć oczy do-
okoła głowy. Zresztą głosy miesz-
kańców mówią same za siebie. 
– W ciągu kilku ostatnich lat dociera-

ły do Wydziału Dróg i Mostów Urzę-
du Miasta interwencje mieszkańców 
i użytkowników ul. Tadeusza Ko-
ściuszki dotyczące ograniczonej moż-
liwości swobodnego i płynnego ruchu 
dwukierunkowego w ciągu tej ulicy 
– wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik 
prasowy rudzkiego magistratu.

W tej sprawie złożona został rów-
nież interpelacja radnej Katarzyny 
Korek. W końcu więc padła propozy-
cja, by na ul. Kościuszki wprowadzić 
ruch jednokierunkowy (od ulicy Woj-
ska Polskiego w kierunku ulicy Nie-
durnego). – Wprowadzone rozwiąza-
nie pozytywnie zaopiniowała Komi-
sja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego – dodaje Adam Nowak.

 Joanna Oreł

Złodzieje kwiatów znów grasują | RUDA ŚLĄSKA
Po tym, jak wiosną i latem m.in. na zieleńcach, kwietnikach oraz w donicach przy ulicach naszego miasta posadzo-
ne zostały kwiaty, przyszedł czas na… plagę kradzieży. To coroczny problem, z którym zmaga się zarządca zieleni 
w Rudzie Śląskiej, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Najwięcej kwiatów skradziono 
dotychczas w Nowym Bytomiu, Rudzie oraz w Wirku.

Kwiaty zniknęły m.in. z parku przy ul. Parkowej. Już je uzupełniono.
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Kierowca autobusu z ponad 2 promilami
Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał 

34-letni mieszkaniec Czeladzi – kierowca auto-
busu komunikacji miejskiej, który we wtorek 
(2.07) o poranku jechał ulicami Kochłowic.

Pijany kierowca został zatrzymany przez poli-
cjantów po tym, jak świadek, widząc jadący zyg-
zakiem autobus, zadzwonił na numer alarmowy 
i wyszedł na drogę, aby zatrzymać kierowcę. Ten 
zjechał na ścieżkę rowerową i w końcu zatrzymał 
pojazd.

Gdy policjanci zatrzymali 34-latka, przypusz-
czenia co do jego stanu potwierdziło badanie al-
komatem. Mężczyzna próbował jeszcze ratować 
się, proponując mundurowym z drogówki łapów-
kę w wysokości 2 tys. zł za to, aby zapomnieli 
o sprawie. Śledczy przedstawią kierowcy na po-
dwójnym gazie zarzuty korupcyjne i związane 
z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwym.

Policjanci wciąż zbierają dowody, które mogą 
zaświadczyć o konieczności przedstawienia mu 
kolejnych zarzutów.

Policjanci i celnicy znów uderzyli 
w nielegalny hazard

Policjanci z Rudy Śląskiej wspólnie z funkcjo-
nariuszami Krajowej Administracji Skarbowej 
przeprowadzili kolejną kontrolę miejsc, gdzie 
mogą być urządzane nielegalne gry hazardowe.

W lokalu przy ulicy Wawelskiej znaleźli trzy 
automaty do gier hazardowych. Tym samym po-
twierdziły się informacje, że najemca lokalu po-
siadał automaty, na których były urządzane gry 
hazardowe wbrew obowiązującym przepisom. 
Maszyny trafi ły już do magazynu Śląskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach. Teraz 
śledczy ustalają, jakie straty poniósł Skarb Pań-
stwa w związku z nielegalną działalnością salonu 
gier. Za przestępstwo prowadzenia gry losowej 
bez wymaganego zezwolenia lub koncesji grożą 
trzy lata więzienia i grzywna.

Zginął na torach
Do śmiertelnego wypadku doszło 1 lipca na to-

rach przy dworcu kolejowym w Chebziu. 27-letni 
mieszkaniec miasta zginął pod kołami pociągu 
pospiesznego relacji Gliwice-Warszawa.

Ze wstępnych informacji wynika, że było to 
samobójstwo, ale policja wyjaśnia dokładne 
przyczyny zdarzenia. Maszynista kierujący po-
ciągiem, gdy zobaczył mężczyznę leżącego na 
torach, próbował zatrzymać pociąg, niestety nie 
udało się wyhamować. JO

KRONIKA POLICYJNA

oraz na Plantach Żwirki i Wigury 
w dzielnicy Ruda – wylicza.

By uzupełnić braki, MPGM TBS 
stara się na bieżąco kupować i sa-
dzić nowe kwiaty w miejsce tych 
skradzionych, co ostatnimi czasy 
w sumie kosztowało 3200 zł. 
– Uzupełnienie kwiatów odbywa się 
mniej więcej raz na dwa tygodnie 
i zależne jest od dostępności danej 
rośliny (odpowiedni kolor i gatu-
nek). Ostatnie uzupełnienie kwiatów 
odbyło się w dniach od 1 do 4 lipca 
2019 r. i dotyczyło kilku lokalizacji 
w dzielnicach Wirek, Bielszowice 
i Nowy Bytom – podsumowuje Wio-
letta Szmatłoch. 

Joanna Oreł
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Bezpieczne wakacje
BEZPIECZEŃSTWO
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Trwają wakacje, czyli okres wzmożonych wyjazdów. Razem ze służbami odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo apelujemy o ostrożność. Bez względu na to, jak planujemy spędzić najbliż-
sze miesiące, zadbajmy o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich.

Podczas tegorocznych wakacji poli-
cjantom w pracy ponownie przyświeca 
hasło „Kręci mnie bezpieczeństwo”.  
W ramach tej kampanii organizowane są 
liczne akcje na rzecz bezpieczeństwa. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji wraz z policją zachęcają 
również, aby podczas wakacji korzystać 
z aplikacji „Moja Komenda”. Dzięki te-
mu będąc nawet w miejscu, którego do-
brze nie znamy, z łatwością odnajdziemy 
najbliższą jednostkę policji i skontaktu-
jemy się z nią jednym kliknięciem.

Drugim przydatnym narzędziem słu-
żącym poprawie bezpieczeństwa nie tyl-
ko w okresie wakacji jest Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Za pomocą 
interaktywnej strony internetowej moż-
na przekazywać informacje o zagroże-
niach występujących w okolicy. Wszyst-
kie z nich są sprawdzane przez policję, 
a potwierdzone – nanoszone na mapę, 
podobnie jak informacje o zagrożeniach 
pochodzące z policyjnych systemów in-
formatycznych. Dzięki temu w każdej 

chwili mamy możliwość sprawdzenia, 
czy w okolicy jest bezpiecznie, jak rów-
nież poinformowania o zaobserwowa-
nych przez nas niepokojących sytu-
acjach. Pamiętajmy jednak, że narzędzie 
to nie służy do informowania o nagłych 
wypadkach. W sytuacjach pilnych po-
winniśmy dzwonić na numer 112.

Ponadto śląscy policjanci kontrolują 
miejsca wakacyjnego wypoczynku dzie-
ci i młodzieży. W tym celu stróże prawa 
sprawdzają obozy letnie i obozowiska 
harcerskie, które organizowane są w tu-
rystycznych regionach naszego woje-
wództwa. Kontrole te koordynuje Wy-
dział Prewencji Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach.

Wakacje to także czas wzmożonego 
ruchu pojazdów. W związku z tym mun-
durowi szczególną uwagę zwracają na 
kontrolę autokarów i kierowców wiozą-
cych dzieci oraz dorosłych na letni wy-
poczynek. Funkcjonariusze sprawdzają 
przede wszystkim trzeźwość kierowców, 
dokumenty i stan techniczny pojazdów. 

Zgłoszenia kontroli dokonać można  
osobiście w każdej jednostce policji lub 
telefonicznie. Najlepszym rozwiązaniem 
jest poinformowanie policjantów  
o planowanym wyjeździe z kilkudnio-
wym wyprzedzeniem. Z kolei Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych prowadzi   
e-usługę, która pozwala każdemu spraw-
dzić każdy zarejestrowany pojazd, który 
przeznaczony jest do przewozu więcej 
niż dziewięciu osób.

O bezpieczeństwo podczas wakacji 
dbają także rudzcy strażnicy miejscy.  
W myśl ustawy o strażach gminnych 
Straż Miejska w Rudzie Śląskiej współ-
pracuje z ratownikami Wodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego Od-
dział Ruda Śląska. Prowadzone są akcje 
edukacyjne, prewencyjne i kontrolne  
– w szczególności na pływalniach kry-
tych oraz odkrytych, kąpieliskach, a tak-
że w miejscach, które nie posiadają od-
powiedniej, profesjonalnej służby ra-
towniczej (dzikie stawy, zalewiska, czy 
glinianki). O tym, iż takie akcje są po-

trzebne, świadczą m.in. wydarzenia 
z ostatnich dni. 4 lipca w jednym ze sta-
wów przy ul. Goduli nurkowie Państwo-
wej Straży Pożarnej znaleźli ciało  
60-letniego mężczyzny, który dzień 
wcześniej nie wrócił do domu.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miej-
skiej przeprowadzili akcję w rudzkich 
placówkach oświatowych pod nazwą 
„Bezpieczne wakacje”, w ramach której 
przedstawili dzieciom i młodzieży spo-
soby zagospodarowania czasu wolnego 
podczas wakacji, uczyli zachowania się 
w sytuacjach trudnych, konfliktowych, 

a także przede wszystkim omówili, gdzie 
i jak należy bezpiecznie korzystać z ką-
pieli wodnych i słonecznych. Ponadto 
uczniowie poznali sposoby udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 
uczestniczyli w pozorowanych sytu-
acjach, jakie mogą przytrafić się na 
akwenach.

Godnym odnotowania są również 
działania strażników miejskich pod ha-
słem „Bezpieczne wakacje – Bezpieczny 
rowerzysta”, które obejmują tematykę 
bezpiecznego poruszania się po ulicach 
Rudy Śląskiej za pomocą roweru. AW

PolskaÉire Festiwal w Rudzie Śląskiej za nami!
POlSKAÉIRE FESTIWAl

Podczas trwającego od 5 do 7 lipca  
w naszym mieście festiwalu na Stacji 
Biblioteka w Chebziu oraz w ogrodach 
Miejskiego Centrum Kultury mieszkań-
cy mogli wziąć udział w licznych pre-
lekcjach na temat m.in. architektury, li-
teratury oraz historii. Dla uczestników 
zorganizowano również koncerty ślą-
skich i irlandzkich wykonawców. Nie 
zabrakło oczywiście potańcówki za-
równo w klimatach rodem ze Śląska, 
jak i z Zielonej Wyspy. Odbyły się po-

Przez trzy dni  
trwała integracja 
polsko-irlandzka,  
w czasie której można 
było lepiej poznać 
kulturę, muzykę, 
kuchnię oraz historię 
obydwu krajów.

nadto warsztaty kulinarne i plastyczne, 
a także z tworzenia spersonalizowanych 
kopert festiwalowych. W ramach im-
prezy zorganizowano także filmowe po-
kazy oraz zabawy dla dzieci. Słowem 
były to trzy dni wypełnione filmem, 
muzyką, literaturą, smakowitą kuchnią  
i wszystkim tym, co najlepszego mają 
do zaoferowania dwa miejsca, które od-
dalane na mapie są od siebie o ponad  
2 tysiące kilometrów.  JO
Foto: Jacek D Knapik Photography
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Ponad 14 mln zł dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej pozyskały władze Rudy Śląskiej na modernizację oświetlenia ulicznego w mieście. Część inwestycji została zrealizowana 
w 2018 r., pozostałe przewidziane są na lata 2019-2021. – Jeżeli tylko jest taka możliwość, to ubiegamy się o środki zewnętrzne. W ten sposób możemy realizować wiele inwestycji 
bez zwiększania zadłużenia miasta – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

14 milionów na oświetlenie

Dofinansowanie zostało przyznane 
w ramach dwóch złożonych przez Ru-
dę Śląską wniosków. Pierwszy doty-
czy wykonanej w ubiegłym roku mo-
dernizacji oświetlenia: ul. Dunikow-
skiego, Malczewskiego, Tunkla, Cheł-
mońskiego i Pordzika w dzielnicy 
Kochłowice; ul. Strzelców Bytom-
skich, Junaków, Chłopskiej, Jutrzenki, 
Świętojańskiej, Sobótki, Dziewanny 
i Marzanny w dzielnicy Halemba;  
ul. Chorzowskiej w dzielnicy Nowy 
Bytom; ul. Hlonda w dzielnicy Orze-
gów; ul. Na Piaski w dzielnicy Biel-
szowice. – Łącznie w tych lokaliza-
cjach wymieniono ponad 260 opraw 
sodowych na energooszczędne typu 
LED oraz ponad 100 słupów betono-
wych na aluminiowe. Wartość projektu 
to 1,5 mln zł – informuje Katarzyna 
Kuberek, naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej UM.

Drugi wniosek obejmuje aż 140 lo-
kalizacji we wszystkich dzielnicach 
miasta. – Pierwszy przetarg chcemy 
przeprowadzić w tym roku, a wszystkie 
zadania objęte projektem zrealizować 

do końca 2021 roku. Łącznie będzie to 
wymiana 3751 opraw i 667 słupów 
oświetleniowych. Wartość tego projek-
tu to prawie 16 mln zł – mówi Kata-
rzyna Kuberek. Szacowany roczny 
spadek emisji gazów cieplarnianych, 
który ma zostać osiągnięty dzięki za-
stosowaniu energooszczędnego oświe-
tlenia, to prawie 1100 ton równoważ-
nika dwutlenku węgla.

Wspomniane wnioski obejmują od-
powiednio trzeci i czwarty etap kilku-
letniego projektu „Modernizacja 
oświetlenia ulicznego w Rudzie Ślą-
skiej”. W jego ramach w poprzednich 
latach udało się pozyskać dofinanso-
wanie unijne do wymiany oświetlenia 
przy ulicach: Obrońców Westerplatte, 
Gen. Hallera, Weteranów, Niedurnego, 
Lwa Tołstoja, Kościelnej, Żelaznej, 
Konstytucji oraz Ustronnej. Dofinan-
sowanie pochodziło z puli Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych, 
ścieżki pozakonkursowej Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W tegorocznym budżecie miasta na 
modernizację oświetlenia ulicznego 
zaplanowano 1 mln zł. Do tego docho-
dzą prace w tym zakresie realizowane 

w ramach inwestycji drogowych. 
W latach 2016-2018 na terenach miej-
skich zainstalowano ponad 1000 słu-
pów oświetleniowych i ponad  
1300 opraw.

Władze miasta realizują strategię 
maksymalnego wykorzystania środ-
ków zewnętrznych. – W ubiegłym  
roku ze środków unijnych do budżetu 
miasta wpłynęło 54 mln zł. Wśród  
19 miast na prawach powiatu w woje-
wództwie śląskim dało nam to 6. wy-
nik. Środki europejskie stanowiły  
7 proc. wszystkich naszych dochodów 
– to z kolei 2. wynik wśród miast na 
prawach powiatu w województwie  
– zaznacza wiceprezydent Michał Pie-
rończyk. – W 2019 r. przyznano nam 
już ponad 60 mln zł dofinansowania,  
a na ocenę czekają nasze projekty  
o łącznej wartości wnioskowanego dofi-
nansowania ponad 17 mln zł – dodaje.

Warto przypomnieć, że do tej pory 
ze środków europejskich Ruda Śląska 
pozyskała ponad 600 mln zł na reali-
zację blisko 100 projektów. 2/3 tej 
sumy, czyli ponad 400 mln zł, rudzki 
samorząd „zdobył” w ostatnich pięciu 
latach. Największe rudzkie inwesty-
cje finansowane z pieniędzy unijnych  
to budowa trasy N-S oraz przebudo-
wa i wykonanie nowego systemu 
oczyszczania ścieków na terenie mia-
sta. WG

Segregujemy bioodpady!

Przy budynkach wielorodzinnych w Rudzie Śląskiej pojawiły się brązowe pojemniki na odpady ulegające biodegradacji. To 
efekt ujęcia w podpisanej niedawno nowej umowie na odbiór odpadów komunalnych wymogów zawartych w rozporządze-
niu ministra środowiska. Już wcześniej takie pojemniki stosowane były w zabudowie jednorodzinnej.

– Rozporządzenie ministra środo-
wiska, wprowadzające obowiązek se-
lektywnego zbierania odpadów ulega-
jących biodegradacji obok papieru, 
szkła, metali i tworzyw sztucznych, 
obowiązuje od 1 lipca 2017 roku. Jed-
nak umowy obowiązujące już w czasie 
wejścia w życie rozporządzenia za-
chowały ważność maksymalnie do 
2021 roku. Dotyczy to m.in. Rudy Ślą-
skiej. Poprzednia umowa obejmowała 
lata 2017-2018, podpisana niedawno 
nowa jest już zgodna z rozporządze-
niem – tłumaczy wiceprezydent 
Krzysztof Mejer.

W ten sposób na osiedlach oprócz 
niebieskich pojemników na papier, 
zielonych na szkło oraz żółtych na 
metale i tworzywa sztuczne pojawiły 
się brązowe pojemniki z napisem 
„bio”. – Należy tu wrzucać odpady 
ogrodowe, np. chwasty, liście, trawę, 
rośliny, ziemię do kwiatków, rozdrob-
nione gałęzie, odpady po owocach 
i warzywach, stałe resztki jedzenia 

pochodzenia roślinnego, skorupki 
z jajek, łupiny orzechów, fusy z kawy, 
herbaty wraz z filtrami papierowymi 
czy odpady po domowych pupilach, 
np. trociny i siano – wylicza Katarzy-
na Kuberek, naczelnik Wydziału Go-
spodarki Komunalnej. – Nie powinny 
tu natomiast trafiać płynne resztki je-
dzenia, resztki jedzenia pochodzenia 
zwierzęcego, np. odpadki z mięsa, ko-
ści, resztki ryb, żywność przetworzona 
w wyniku gotowania, smażenia itp., 
psie odchody i żwirek po kotach – do-
daje. Co istotne, odpady powinny być 
wrzucane luzem, ponieważ foliowe 
worki powinny trafić do tworzyw 
sztucznych lub do śmieci zmiesza-
nych, jeśli są zabrudzone.

Przypomnijmy, że inne zmiany 
wprowadzone wraz z podpisaniem 
nowej umowy, tym razem wynikające 
z nowelizacji Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta, 
to obowiązek wsypywania popiołu  
i żużlu z palenisk domowych do od-

dzielnych pojemników oraz zniesie-
nie rozdziału segregacji na szkło bez-
barwne i kolorowe. Harmonogramy 
odbioru odpadów oraz inne przydatne 
informacje zamieszczone są na stro-
nie http://www.rudaslaska.pl/nowe-
zasady-odbierania-odpadow-komu-
nalnych. Mieszkańcy mają także moż-
liwość pobrania bezpłatnej aplikacji 
EcoHarmonogram, która wyszukuje 
rozkład wywozu odpadów według 
wybranego adresu oraz dostarcza nie-
zbędnych informacji potrzebnych do 
prawidłowego sortowania odpadów.

W 2018 roku w Rudzie Śląskiej ze-
brano prawie 58 tysięcy ton śmieci, 
w tym ponad 38 tys. ton odpadów 
zmieszanych. W tym okresie wyse-
gregowano ponad 797 t papieru i tek-
tury, ponad 1436 t opakowań z two-
rzyw sztucznych, 5,5 t opakowań 
z metali, 1,5 t opakowań wielomate-
riałowych, ponad 1471 t szkła, ponad  
5916 t gruzu oraz 6229 t biomasy. Do 
tego dochodzą jeszcze m.in. odpady 

wielkogabarytowe, takie jak meble, 
a także elektroodpady czy baterie 
i przeterminowane leki.

Warto przypomnieć, że co roku 
zwiększają się wymagane poziomy 
recyklingu odpadów w zakresie pa-
pieru, szkła, metali i tworzyw sztucz-
nych. W 2013 roku, kiedy wszedł 
ustawowy obowiązek segregacji, próg 
ten wynosił 12%. Do 2017 r. co roku 
zwiększał się on o 2%, w 2017 r. osią-
gnął więc 20%. Od 2018 r. poziom 
wymaganego recyklingu co roku ro-
śnie o 10%. W 2018 r. trzeba więc by-
ło wysegregować 30% tych odpadów, 

w 2019 roku 40%, a w 2020 roku aż 
50%. Wskaźniki osiągnięte w Rudzie 
Śląskiej w tym zakresie to odpowiednio 
12,08% w 2013 r., 14,52% w 2014 r., 
16,36% w 2015 r., 19% w 2016 r., 
20% w 2017 r., 30% w 2018 r.  
– W ostatnich latach poziom segrega-
cji w naszym mieście powoli rośnie, 
trzeba jednak pamiętać, że wymagane 
poziomy rosną jeszcze szybciej. Jeżeli 
nie zwiększymy znacząco segregacji, 
to w 2020 r. kara dla miasta za nie-
osiągnięcie wskaźników może być li-
czona w setkach tysięcy złotych  
– podkreśla Krzysztof Mejer. WG

Projekt ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego” realizowany jest od kilku lat. 
W jego ramach nowe oświetlenie powstało m.in. na ul. Hallera.

Na odpady
ulegające
biodegradacji
przeznaczone są
brązowe 
pojemniki.
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Wspomnienie o Piotrze Niedurnym (1880-1920)

Żył tylko 40 lat, ale na trwałe wpisał się w historię Rudy Śląskiej. Piotr Niedurny nie tylko walczył o wolny i polski Górny Śląsk, ale także o ochronę dziedzictwa kultury ludowej regionu. Angażował się w sprawy społeczne i narodowe, 
był m.in. radnym Bytomia i członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Za swoją działalność patriotyczną został brutalnie zamordowany. Jego pogrzeb, który odbył się 6 lutego 1920 roku, stał się polską manifestacją, w której wzięło 
udział ok. 30 tysięcy osób. 

Piotr Niedurny urodził się 17 lutego 
1880 roku w Raduni na Opolszczyźnie. 
Uczęszczał do szkoły podstawowej w Rzę-
dówkach. W 1900 roku zamieszkał w No-
wym Bytomiu, ówczesnej dzielnicy Byto-
mia i zatrudnił się w hucie „Pokój” na 
stanowisku maszynisty przy agregacie 
walcowniczym. Rok później ożenił się  
z Małgorzatą z domu Pańczyk, miał z nią 
czworo dzieci. W 1909 roku współtworzył 
Koło Polskie w Nowym Bytomiu, które 
założyło Dom Związkowy. Organizacja 
prowadziła kolportaż polskich gazet  
i książek, rozdawała bezpłatne elementa-
rze oraz popularyzowała spuściznę pol-
skiej kultury i historii. W 1910 roku Piotr 
Niedurny założył Towarzystwo Śpiewu 
„Harmonia” i filię Zjednoczenia Zawodo-
wego Polskiego. 

ZZP była centralą związków zawodo-
wych, reprezentującą interesy polskich 
robotników wobec administracji niemiec-
kiej. Niedurny występował w obronie Po-
laków w sporach z niemieckimi przedsta-
wicielami. Zjednoczenie wystąpiło 
z pierwszymi w historii Nowego Bytomia 
polskimi listami kandydatów przy wybo-
rach do korporacji miejskich i kościel-
nych. W czasie spotkań Niedurny często 
pełnił rolę prelegenta. 25 listopada  
1918 roku na wiecu polskim w Czarnym 
Lesie wybrano go przewodniczącym 
ukonstytuowanej Rady Ludowej, która 
działała na rzecz złączenia Górnego Ślą-
ska z Macierzą. 

Niedurny był członkiem Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej i delegatem PCK. Za-
inicjował powstanie Towarzystwa Polek, 
którego przewodniczącą była Jadwiga 
Markowa. Był też pierwszym prezesem 
Towarzystwa Sportowego „Sokół” w No-
wym Bytomiu. Tworzył również towarzy-
stwa śpiewacze w Bytomiu, Pawłowie, Za-
brzu, Gierałtowicach i Knurowie. W bu-
dynku dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 1 
wprowadził naukę języka polskiego. Była 
to pierwsza taka placówka w mieście.  

Podczas wyborów komunalnych w 1919 r. 
wszedł w skład Rady Miejskiej Miasta By-
tomia. Przez Centralny Zarząd Towarzystw 
Polskich organizował polski pochód pierw-
szomajowy oraz publiczne obchody święta 
narodowego 3 Maja. 

29 stycznia 1920 roku został aresztowa-
ny przez Grenzschutz, a 30 stycznia jego 
zwłoki znaleziono w Szombierkach. Po-
grzeb odbył się 6 lutego 1920 roku i uczest-
niczyło w nim kilkadziesiąt tysięcy ludzi.

Ostatni dzień Piotra Niedurnego
Piotr Niedurny po kilku dniach ukry-

wania się przyjechał 29 stycznia 1920 ro-
ku do Nowego Bytomia, ponieważ otrzy-
mał poręczenie dyrektora generalnego 
huty „Pokój” Gascha, a równocześnie był 
pewny, że od 28 stycznia w Nowym Byto-
miu nie będzie oddziałów Grenzschutzu. 
Prosto z przystanku tramwajowego udał 
się do szkoły powszechnej (dzisiaj Szkoła 
Podstawowa nr 1), gdzie na podstawie 
udzielonych pełnomocnictw wprowadził 

naukę języka polskiego (była to decyzja 
nadzwyczajna jak na tamten czas). Na-
stępnie rozwiązał straż obywatelską, po-
nieważ na obszar Nowego Bytomia miały 
wkroczyć oddziały wojsk Ententy. Po po-
łudniu odbył spotkanie w dyrekcji huty 
„Pokój”, na którym dyrektor Meinhart 
oskarżył go o podburzanie robotników. 
Wieczorem spotkał się z najbliższymi 
w Polskim Towarzystwie Śpiewaczym 
(był jego prezesem), a około godz. 22.00 
udał się z kolegą do domu.

Przy hucie zatrzymało go kilku uzbro-
jonych i umundurowanych Niemców. 
Wśród nich najprawdopodobniej byli 
mordercy Niedurnego – Becker i Evers-
berg. Zaprowadzono go do gospody hut-
niczej (dzisiaj MCK przy ul. Niedurnego), 
gdzie został przeszukany oraz przedsta-
wiono mu rozkaz aresztowania, wysta-
wiony przez lejtnanta Erwina Heneka. 
Dzisiaj wiemy, że rozkaz był bezprawny. 
Następnie oprawcy poprowadzili Niedur-
nego ulicą (dzisiejsza Niedurnego) do 
Chebzia. Grupę osób idących pustą ulicą, 
przy silnym i zimnym wietrze, widziała 
mieszkanka Andrzejewska. Za Chebziem 
dogoniła ich wojskowa ciężarówka, która 
miała zawieźć aresztowanego do więzie-
nia w Bytomiu. Niedurny w czasie jazdy 
został ciężko pobity, do tego stopnia, że 
nie był w stanie o własnych siłach wyjść 
z samochodu. Dyżurujący oficer nie przy-
jął go do więzienia, bo widząc radcę miej-
skiego w takim stanie, obawiał się rozru-

chów. Polecił odesłać go do więzienia 
we Wrocławiu. Ciężarówka zawróciła do 
Nowego Bytomia.

Nad ranem, 30 stycznia znaleziono cia-
ło Piotra Niedurnego niedaleko folwarku 
w Szombierkach. Stróże folwarku opo-
wiadali, że około godz. 1.00 w nocy sły-
szeli strzały i to jest najprawdopodobniej 
godzina śmierci Piotra Niedurnego. Wła-
dze niemieckie przez dwa dni ukrywały 
fakt jego śmierci.

W Ilustrowanej Księdze Pamiątkowej 
Górnego Śląska Józefa Piernikarczyka 
z 1923 roku czytamy: W dniu 30 stycznia 
1920 r. ujęty został przez żołnierzy z bry-
gady marynarki radca miejski miasta By-
tomia, maszynista Piotr Niedurny. Od 
dłuższego już czasu nastawano na jego 
życie tak, że musiał się ukrywać. Następ-
nego dnia miał być odstawiony do Byto-
mia. W drodze do Szombierek miał podob-
no usiłować zbiec, a ponieważ nie chciał 
rzekomo stanąć, więc strzelono do niego 
i nieszczęśliwy padł na ziemię. Jak się 
później okazało, nie było wcale rozkazu 
aresztowania go.

Mieczysław Tobiasz w książce pt. 
,,Piotr Niedurny” tak opisał jego pogrzeb: 
Pogrzeb stał się wielką manifestacją pol-
ską. Pociągi przywiozły zewsząd moc lu-
dzi. W niektórych miejscowościach 
nie mogły zabrać wszystkich ze stacji, tak 
tłumnie jechali oddać mu ostatnią posłu-
gę. Zebrało się coś około 30 tysięcy ludzi. 
Praca w hucie stanęła, a gdy kondukt po-

grzebowy przechodził, ustawiły się maszy-
ny kolejki na torach przy bramie „I” 
i gwizdem przeciągłym oddały mu hołd. 
Wśród stosów wieńców o biało-czerwo-
nych szarfach złożono prostego hutnika, 
który przysięgi dotrzymał, złożył swe  
życie w ofierze ukochanej Ojczyźnie i do  
ostatka pozostał jej niezłomnym, wiernym 
synem. Imieniem bohatera nazwano nie 
tylko główną ulicę Nowego Bytomia, 
centralnej dzielnicy Rudy Śląskiej, ale 
także ulice m.in. w Katowicach, Gliwi-
cach, Zabrzu czy Opolu. 

Krzysztof Gołąb, 
p.o. dyrektor Muzeum Miejskiego  

w Rudzie Śląskiej

Piotr Niedurny. Zdjęcie ze zbiorów 
Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

W poszukiwaniu kulinarnych inspiracji

Wakacyjne podróże to źródło wielu ciekawych doświadczeń. Jednym z nich jest degustacja miejscowej kuchni i poznawanie zwyczajów kulinarnych w odwiedzanych zakątkach. Rudzki 
magistrat ogłosił konkurs Rudzkie Smaki, w którym zachęca do przesyłania przepisów na smaki wakacji. Autorzy dwóch wybranych receptur zostaną nagrodzeni, a ich propozycje znaj-
dą się w kalendarzu kulinarnym na 2020 rok.

Stałym elementem konkursu Rudzkie 
Smaki, którego szóstą już edycję prowadzi 
Wydział Komunikacji Społecznej i Promo-
cji Miasta, jest wybór tzw. smaków waka-
cji, które prezentowane są na lipcowych 
i sierpniowych kartach kalendarza kulinar-
nego. – Również i w tym roku zachęcamy 
do podzielenia się kulinarnymi wspomnie-
niami z wakacji. Do końca sierpnia czeka-
my na przepisy dań, które pozwolą poczuć 
klimat urlopu, zarówno tego egzotycznego, 
jak i tego na przydomowej działce – mówi 
Iwona Małyska z rudzkiego magistratu.  
– Do tej pory mieliśmy już w rudzkim ka-
lendarzu m.in. przepis na tikwenik, bułgar-
ski deser z dynią w cieście filo, cytrynowe 
babeczki nadziewane lemon curd wprost  
z Irlandii, faszerowane cukinie czy  
na śliwki z ogródka pod bezową pierzynką 
– dodaje. Przepisy wraz ze zdjęciem po-
trawy można przesyłać drogą e-mailową 
na adres media@ruda-sl.pl, pocztą na ad-
res Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudzkie 
Smaki”, bądź składać osobiście w Wy-

dziale Komunikacji Społecznej i Promocji 
Miasta (p. 325).

Podsumowaniem każdej edycji konkur-
su jest kalendarz kulinarny z przepisami 
nadesłanymi przez laureatów poszczegól-
nych miesięcy. Ponadto co miesiąc każdy 
zwycięzca otrzymuje nagrodę. W tym ro-
ku jest to ciekawa publikacja wydana 
przez Urząd Marszałkowski pt. „Śląskie 
od kuchni”. – Zapraszamy do kulinarnej 
zabawy nie tylko mieszkańców Rudy Ślą-
skiej, ale całego regionu – zachęca Iwona 
Małyska.

Znamy już smak czerwca tegorocznej 
edycji konkursu. To „sałatka na wycieczkę” 
autorstwa Joanny Nowak z Rudy Śląskiej. 
– To moja propozycja na wyjazdy poza mia-
sto i piknik w plenerze. Sałatka smakuje 
jako osobne danie, może też być dodatkiem 
do grillowanego mięsa czy kiełbasy – mówi 
laureatka konkursu.

Przypominamy też smak maja, którym 
został galaretkowiec. To orzeźwiający de-
ser z kolorowych galaretek i śmietanki, któ-

ry dzieci mogą same przygotować z okazji 
święta mamy.

Sałatka na wycieczkę
Składniki:

pęczek rzodkiewek,• 
4-6 szt. ogórków małosolnych lub ki-• 
szonych,
1 papryka czerwona,• 
10-12 średniej wielkości młodych • 
ziemniaków,
pęczek szczypiorku.• 

Sos:
3 łyżki oliwy,• 
sok z połowy dużej cytryny,• 
sól,• 
pieprz,• 
pół łyżeczki cukru.• 

Przygotowanie:
Ziemniaki gotujemy w koszulkach, stu-

dzimy i kroimy w kostkę. Paprykę i ogórki 
kroimy również w kostkę, a rzodkiewki  
w plasterki. Solimy i mieszamy składniki. 
Polewamy sosem i posypujemy posieka-
nym szczypiorkiem. Odstawiamy do lo-

dówki. Sałatkę można jeszcze przyprawić 
ziołami według własnego upodobania.

Galaretkowiec
Składniki:

1 litr śmietanki kremówki 30%,• 
4 łyżki cukru pudru,• 
5 łyżek żelatyny,• 
1 galaretka truskawkowa,• 
1 galaretka cytrynowa,• 
1 galaretka agrestowa.• 

Przygotowanie:
Dzień wcześniej przygotowujemy gala-

retki, dodając trochę mniej wody niż poda-
no w instrukcji (400 ml zamiast 500 ml). 
Każdą z osobna wylewamy na głęboki ta-
lerz, odstawiamy do stężenia. Następnego 
dnia kroimy galaretki w kostkę. W rondel-
ku rozpuszczamy żelatynę w 100 ml wody, 
gotujemy przez chwilę i odstawiamy do 
ostudzenia. Do wysokiego naczynia wle-
wamy śmietanę, dodajemy cukier puder 
i ubijamy około 5 minut. Następnie do ubi-
tej śmietany dodajemy małymi porcjami 
ostudzoną żelatynę i delikatnie mieszamy. 

Tak przygotowaną masę przekładamy 
do tortownicy i mieszamy z kostkami gala-
retki. Wstawiamy do lodówki na 4-5 go-
dzin. Dno tortownicy możemy też wyłożyć 
wcześniej biszkoptami nasączonymi so-
kiem owocowym i na nie wyłożyć masę.

Smacznego! IM

Sałatka świetnie smakuje 
podczas pikniku w plenerze.
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NAjmŁOdSI rudZIANIE – wItAmy w rudZIE śląSkIEj

Nina Pucek
córka Adrianny i Damiana
ur. 28.06 (2820 g i 55 cm)

Bartosz Kowalik
syn Agaty i Mateusza

ur. 27.06 (2560 g i 53 cm)

Adam Sznajder
syn Anety i Grzegorza

ur. 30.06 (4200 g i 57 cm)

Oliwia Krypczyk
córka Marleny i Mariusza

ur. 27.06 (2850 g i 51 cm)

Maja 
córka Katarzyny i Mateusza
ur. 28.06 (2700 g i 54 cm)

Martyna Żymełka
córka Eweliny i Michała

ur. 1.07 (3650 g i 56 cm)

Jakub Adamik
syn Joanny i Sebastiana
ur. 1.07 (3490 g i 55 cm)

Jagna Zasadni
córka Magdaleny i Łukasza
ur. 4.07 (2830 g i 53 cm)

Maja Kyrcz
córka Klaudii i Sebastiana
ur. 2.07 (2200 g i 49 cm)

Rozalia Gabrisz
córka Martyny i Pawła

ur. 27.06 (2620 g i 51 cm)

Aleksandra Kozak
córka Agnieszki i Mariana
ur. 2.07 (2920 g i 51 cm)

Igor Łukaski
syn Eweliny i Artura

ur. 3.07 (3900 g i 54 cm)

Filip Gierszal
syn Anety i Marcina

ur. 5.07 (4200 g i 57 cm)

Paulina Liwiak 
córka Beaty i Rafała 

ur. 4.07 (3280 g i 51 cm)

wyCIąG Z OGŁOSZENIA O PrZEtArGu

PrEZydENt mIAStA rudA śląSkA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych  

w rudzie śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda śląska oraz pod drogę dojazdową

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy miasta ruda śląska, położona w rudzie śląskiej-Bielszowicach 
przy ul. Artura Grottgera, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1295/1193 o powierzchni 736 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księ-
dze wieczystej prowadzonej przez Sąd rejonowy w rudzie śląskiej pod nr kw Gl1S/00039359/1. działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.

w celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część działki przeznaczonej pod 
drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr kw Gl1S/00047771/4. dział III ww. księgi wolny jest 
od wpisów; w dziale IV hipoteka – nie dotyczy udziału Gminy. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda śląska zatwierdzonego uchwałą Nr 1066/lXI/2006 rady miasta ruda śląska 
z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w dzienniku urzędowym województwa śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1295/1193 stanowi teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol 
planu KDW). działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda śląska dotyczącą 
terenów oznaczonych symbolami MN2 i KDW.

Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami.
Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi publicznej ul. Artura Grottgera przez działkę nr 1304/1193. w celu budowy zjazdu z drogi publicznej 

na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do wydziału dróg i mostów tut. urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. 
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi:
– działki nr 1295/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 117.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
 Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2019 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 14.08.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.900,00 zł, z dopiskiem „wadium  
– ul. Grottgera” 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 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do od-
wołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.

PrEZydENt 
mIAStA 

rudA śląSkA 
informuje o wywieszeniu 

na tablicy ogłoszeń urzędu 
miasta wykazu lokalu 

mieszkalnego usytuowanego 
na terenie  

miasta ruda śląska:
ul. Zygmunta krasińskiego 9/1,

stanowiącego własność 
miasta ruda śląska 

a przeznaczonego do 
sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 
najemcy.

Piotr Lisowski
syn Moniki i Krzysztofa 

ur. 7.07 (4330 g i 57 cm)

Małgorzata Jolanta Bigos
córka Barbary i Emiliana
ur. 7.07 (3018 g i 53 cm)

Mateusz Półbratek 
syn Anny i Bartosza

ur. 7.07 (3330 g i 53 cm)

Jakub Kamil Zrobczyński
syn Magdaleny i Aleksa

ur. 7.07 (4290 g i 56 cm)

Igor Mańka
syn Moniki i Jacka

ur. 6.07 (3340 g i 53 cm)

Zofia Dobrzyńska
córka Pauliny i Michała

ur. 7.07 (3580 g i 55 cm)

Franciszek Kuliński
syn Katarzyny i Michała

ur. 5.07 (3500 g i 53 cm)

Franciszek Kraska 
syn Katarzyny i Tomasza
ur. 7.07 (2552 g i 52 cm)

PrEZydENt 
mIAStA 

rudA śląSkA 
informuje o wywieszeniu 
na okres 21 dni, na tablicy 
ogłoszeń urzędu miasta 

ruda śląska, plac jana Pawła 
II 6 (II piętro, obok pokoju 

222) wykazu nieruchomości 
gruntowej o powierzchni 

1371 m2, położonej w rudzie 
śląskiej-wirku u zbiegu  

ulic 1-go maja i radosnej, 
obejmującej stanowiące 

całość gospodarczą działki nr: 
2427/253 o powierzchni 685 
m², kw nr Gl1S/00003129/9 
i 2426/253 o powierzchni 686 
m², kw nr Gl1S/00001703/3, 

obręb Nowa wieś, karta 
mapy 1, która zostanie 

zbyta w drodze ustnego 
przetargu ograniczonego 

z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną 

z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego  
miasta ruda śląska. 

Cena wywoławcza 
nieruchomości do przetargu 

wynosi 200.000,00 zł.

PrEZydENt 
mIAStA 

rudA śląSkA 
informuje o wywieszeniu 

na tablicy ogłoszeń urzędu 
miasta wykazu lokalu 

mieszkalnego usytuowanego 
na terenie  

miasta ruda śląska:
ul. Osiedlowa 7B/8,

stanowiącego własność 
miasta ruda śląska 

a przeznaczonego do 
sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 
najemcy.

OGŁOSZENIA

Amelia Grabowska
córka Moniki i Adama

ur. 3.07 (4030 g i 59 cm)



OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIE PREZYDENT 
MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Z DNIA 10 LIPCA 2019 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w rejonie 
ul. Sportowców oraz w rejonie ul. Zajęczej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 46, art. 54 ust. 2 i art. 
54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2081, z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałami Rady Miasta 
Ruda Śląska o numerach:

PR.0007.152.2015 z dnia 1.09.2015 r. w sprawie przystąpienia do spo-• 
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy 
Sportowców,
PR.0007.47.2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie przystąpienia do spo-• 
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy 
Zajęczej,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz 

z prognozami oddziaływania na środowisko
w dniach od 18 lipca 2019 r. do 8 sierpnia 2019 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w Wydziale 
Urbanistyki i Architektury, pok. nr 320, w godzinach pracy urzędu 

(pn.-śr. 8.00-16.00, czw. 10.00-18.00, pt. 8.00-14.00).
Ponadto projekty ww. planów wraz z prognozami oddziaływania na śro-

dowisko udostępnione zostaną na stronie internetowej urzędu:  www.ruda-
slaska.bip.info.pl (w zakładce: menu przedmiotowe; plan zagospodarowania 
przestrzennego; rok 2019). Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie 
można uzyskać pod nr telefonu 32 244-90-00 wew. 3191 lub 3193.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach miejscowych planów 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, pok. nr 213 o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy kto kwesti onuje ustalenia przyjęte w projektach miejsco-
wych planów, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ruda Śląska, pl. Jana 
Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej na adres: architektura@ruda-sl.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Infor-
macji Publicznej zamieszczone będą informacje o dokumentach wymienio-
nych powyżej. Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy projekty 
miejscowych planów wymienione powyżej podlegają strategicznej ocenie od-
działywania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału spo-
łeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa 
wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ww. ustawy – należy wno-
sić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. do  Prezydenta 
Miasta Ruda Śląska.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ruda Ślą-
ska.
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USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych, remonty. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Malowanie, tapetowanie, remonty miesz-
kań, domów. Tel. 501-668-930.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. 
Tel. 512-120-119.

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

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

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solid-
nie. Tel. 737-593-999.

 Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewal-
ną. Tel. 512-549-097.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykła-
dzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

 „Złota rączka” – kompleksowe profesjonalne 
remonty łazienek, panele, instalacje c.o. Tel. 
784-699-569.

 Pranie tapicerki meblowej, samochodowej, 
dywanów. Skutecznie! Tel. 519-639-121.

USŁUGI POGRZEBOWE

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

NIERUCHOMOŚCI
 

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

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

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 53 m2, 164 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, dwupokojowe, 42 m2, 129 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, trzypokojowe, 66 m2, 210 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, go-
tówka. Tel. 730-770-900.

 Sprzedam M-4 Kanarków 64 m2, M-2 Bykowi-
na 38 m2. Tel. 793-017-323, www.lokator.nieru-
chomosci.pl.

  NIERUCHOMOŚCI GABRIEL 
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych 

domów jednorodzinnych. Obecna oferta: 
HALEMBA, ul. Solidarności 89 m2 i 101 m2.

Pomagamy uzyskać kredyt. Tel. 691-523-055.

 Kupię bezpośrednio kamienice całość lub 
udziały. Tel. 887-877-189.

 
 Wynajmę lokal użytkowy o pow. 280 m2, po-

łożony w Rudzie Śląskiej, 41-710, ul. Westerplat-
te 7 – Supermarket „ANIA”. Tel. 601-934-091; 
667-588-400.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, do-

jazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 Skup samochodów wszystkich marek, całych, 
uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogo-
wa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 
502-865-808.

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

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘ-
CEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.

 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 
507-572-625.

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność.”

Emily Dickinson

Pani Halinie Koźlik 
pracownikowi Wydziału Finansowo-Księgowego

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po tragicznej śmierci

BRATA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling sa-
mochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 
0,45 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TA-
NIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. 
Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko 
Urzędu Skarbowego).

PRACA
 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. 

Tel. 32 271-09-66, 781-989-873.

 Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie do pra-
cy fi zycznej. Informacji udzielam pod nr tel. 691-
911-683.

 Opiekunka seniorów w Niemczech. Le-
galnie, zarób do 1900 € za 45 dni + 200 € za 
referencje! Zadzwoń! Tel.  506-288-940.

 Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudow-
lanych  – tel. 603-975-040.

 Zatrudnię do tworzenia bram i balustrad me-
talowych (emeryt, rencista). Zabrze Pawłów. Tel. 
514-932-896.

 Pracowników ogólnobudowlanych, tel. 663-
404-545.

RÓŻNE
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Ko-

lejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

 Sprzedam młode kurki. Halemba. Tel. 601-
081-517.

 Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, ob-
razy, odznaczenia, zabawki - kupię. Tel. 603-280-
675.

W ofercie również: LECZENIE LASEREM bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, 
leczenie opryszczki, aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl 
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE LECZENIE
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

W ofercie również: LECZENIE LASEREM

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl
Zaprasza dorosłych i dzieci na 
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

IMPLANTY ZĘBOWE
SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

osocze i fi bryna bogatopłytkowa – jako zabiegi regeneracyjne, wzmacnianie włosów, leczenie 
blizn, rozstępów, łysienia | mezoterapia | botox | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta 

ZABIEGI W NARKOZIE

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
wykazu lokalu użytkowego, 

mieszczącego się 
w Rudzie Śląskiej, przy 

ul. Piotra Niedurnego 69, 
który przydzielony zostanie 
w trybie bezprzetargowym, 

na podstawie umowy najmu, 
zawartej na okres do końca 

kadencji, z przeznaczeniem na 
biuro poselskie.
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OGŁOSZENIE wykAZu NIEruchOmOścI 
prZEZNAcZONych dO OddANIA w NAjEm  

w drOdZE prZEtArGu.

Organizator przetargu:
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, 
41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 69,
Termin i miejsce przetargu: 
przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się w dniu 1 sierpnia  

2019 r., w sali konferencyjnej mck. Godz. rozpoczęcia 10.00.
Adres lokalu użytkowego:
Lokal usytuowany jest na piętrze, w części frontowej budynku mck, 

przy ul. Niedurnego 69 w rudzie śląskiej. Lokal przeznaczony do wynaj-
mu składa się pomieszczeń, oznaczonych na rysunku rzut piętra – Inwen-
taryzacja, w opracowaniu Inwentaryzacja Budowlana, wykonanym przez 
OmIkrON-kONSuLtING dr karol chrabański, numerami 37, 38, 39, 40  
i częściowo 41. 

Powierzchnia lokalu:
powierzchnia użytkowa lokalu  – 117,50 m2

powierzchnia przynależna   – 2,87 m2

Wyposażenie w urządzenia techniczne:
pomieszczenie wyposażone są w instalacje:

 elektryczną, 1. 
 centralnego ogrzewania,2. 
 monitorowaną instalację sygnalizacji alarmu włamania3. 

Obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia re-
montu lokalu użytkowego na własny koszt:

Najemca zobowiązany jest uzgodnić pisemnie z wynajmującym zakres 
wszystkich prac adaptacyjnych pomieszczenia oraz, przed przystąpie-
niem do ich realizacji, dokonać, zależnie od wymagań prawa, zgłoszenia 
właściwym organom lub uzyskać wszelkie wymagane zezwolenia i decy-
zje administracyjne. koszty prac adaptacyjnych, koniecznych opracowań 
oraz opłat administracyjnych, ponosi Najemca bez możliwości zwrotu.

Stawka wywoławcza czynszu:
Stawka wywoławcza czynszu wynosi  17,00 zł za m2 + VAt.
minimalne postąpienie licytacji   1,70 zł.
Wysokość, miejsce i termin wpłaty wadium:
warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium wysokości 

2000,00 zł.
kwota wadium musi zostać wpłacona przelewem na rachunek banko-

wy o numerze 29 1050 1331 1000 0023 1583 6680 (w tytule przelewu 
należy wpisać „wadium najem pomieszczenia w mck” oraz podać pełną 
nazwę uczestnika przetargu) lub w kasie mck najpóźniej do dnia 31 lipca 
2019 r. kasa mck czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 
10.00 do 14.00.

prowadzona w Lokalu działalność nie może zakłócać działalności in-
nych użytkowników budynku.

Oględzin można dokonać do 30 lipca 2019 r., w dni robocze, do godz. 
15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 32 248-62-40.

Informacja o terminie zawarcia umowy:
umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony do 10 lat lub na 

czas nieoznaczony. 
uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z uchwałą nr 

pr.0007.82.2014 rady miasta ruda śląska, z dnia 24 kwietnia 2014 r., 
w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami sta-
nowiącymi własność Gminy ruda śląska lub będącymi w jej posiadaniu 
oraz zarządzeniami prezydenta miasta ruda śląska, wydanymi na jej 
podstawie.

wydawca: śląskie media Sp. z o.o. Anna piątek (prezes). redakcja: Anna piątek (redaktor naczelna). dziennikarze: joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, 
Arkadiusz wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872. redakcja: 41-709 ruda śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. dział reklamy: Izabela 
Nowrotek, tel. 512-295-227. redaktor techniczny: Aleksandra mazur, 32 248-60-97. redakcja czynna w godz. pn. 9.00-16.00, wt., śr., czw. 9.00-15.00, pt. 9.00-14.00, 
reklama@wiadomoscirudzkie.pl. druk: polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl |e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

prEZydENt mIAStA rudA śLąSkA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu miasta 
ruda śląska plac jana pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 

215) wykazu nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy 
jastrzębiej, która zostanie oddana w dzierżawę i w najem na 

okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy 
i garaż murowany.

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. Olszynowa 7B/26
– ul. 1 maja 7c/3

stanowiących własność Gminy miasta ruda śląska a przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
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Młodzi lekkoatleci sprawdzili swoje siły na Mistrzostwach Polski U23.
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KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

LekkOaTLeTyka

Lekkoatleci w Lublinie
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Mistrzostwa Polski U23 okazały 
się owocne dla zawodników TL Po-
goń Ruda Śląska. W Lublinie Prze-
mysław Kozłowski zajął 6. miejsce 
w biegu na 200 m oraz 11. miejsce 
w biegu na 100 m. Natomiast Natalia 
Zawronek zajęła 10. miejsce w biegu 

na 400 m i 11. w biegu na 200 m, 
a Sabina Pohl 13. miejsce w biegu na 
200 m. Z kolei rewelacyjnym wyni-
kiem 21,38 w biegu na 200 m przy 
wietrze +0,3 Przemek Kozłowski 
ustanowił rekord klubu i uzyskał kla-
sę mistrzowską.

Pływanie

Pływacy na medal
Mistrzostwa Polski 15-latków oka-

zały się szczęśliwe dla zawodników 
kochłowickiej Manty.

W trzeci dzień zawodów Magdale-
na Sobolewska w porannych elimina-
cjach na 200 m stylem motylkowym, 
poprawiając rekord życiowy, awanso-
wała do finału A w tej konkurencji. 
Kolejną wymagającą konkurencją 
w porannych eliminacjach było  
800 m stylem dowolnym. Zawod-
niczka ustanowiła po raz kolejny swój 
rekord życiowy, czyli czas 9:43,73.

W eliminacjach startowała także 
Bożena Fic, która na dystansie 200 m 
stylem motylkowym z rekordem ży-
ciowym zajęła 21. pozycję. Z kolei 
w finale na 200 m stylem motylko-
wym Magda Sobolewska zajęła  
8. pozycję. Czas uzyskany przez pły-
waczkę w porannych eliminacjach na 
800 m stylem dowolnym był lepszy 
od części zawodniczek płynących  
w najszybszej finałowej serii i dał ru-
dziance ósme miejsce. Pływaczka po 
raz kolejny udowodniła swoją przy-
należność do krajowej czołówki, 
trzykrotnie zajmując miejsca w pierw-
szej dziesiątce Mistrzostw Polski.

Magdalena Sobolewska dobrą for-
mą popisała się zresztą już drugiego 
dnia zmagań na mistrzostwach 
w Oświęcimiu, gdzie uzyskała awans 
do finału B na 200 m stylem zmien-
nym. Magda w finale B zajęła 7. po-
zycję z czasem 2:33,15. W elimina-
cjach można było też oglądać Bożenę 
Fic, która zakończyła zmagania 
w konkurencji 50 m stylem motylko-

wym na 44. pozycji, a na 200 m sty-
lem zmiennym na 33. miejscu. Emo-
cji nie brakowało również w pierw-
szym dniu pływackich zawodów. 
Podczas porannych eliminacji bardzo 
dobrze spisała się Bożena Fic, która 
dwukrotnie poprawiała rekordy ży-
ciowe na 50 m stylem dowolnym 
i 100 m stylem motylkowym i zajęła 
kolejno 77. oraz 28. miejsce. Nato-
miast Magdalena Sobolewska uzy-
skała awans do finału A na 400 m sty-
lem zmiennym i finału B na 100 m 
stylem motylkowym, również ustana-
wiając przy tym rekordy życiowe. 
W finale Magda jeszcze raz poprawi-
ła rekord na 100 m stylem motylko-
wym i zakończyła zmagania w finale 
B na 7. miejscu. Zawodniczka dobrze 
spisała się też w finale A 400 m sty-
lem dowolnym, kończąc rywalizację 
na 8. miejscu w Polsce.

Dobrych wyników zawodników 
Manty nie zabrakło ponadto podczas 

Letnich Mistrzostw Polski juniorów 
14-letnich w pływaniu, które odbyły 
się w Olsztynie. Klub z Kochłowic re-
prezentowali: Inga Pieczul, Kinga 
Smykowska, Natalia Pasek, Natalia 
Kozubowska, Jakub Staciwa, Szymon 
Szafranek oraz Kamil Staciwa. Wszy-
scy zawodnicy wykazali się dobrą for-
mą, a szczególnie Natalia Kozubow-
ska, która popołudniowe zmagania 
zakończyła na 16. miejscu (50 m sty-
lem dowolnym). Dobrze zaprezento-
wała się także sztafeta 4x200m stylem 
dowolnym dziewcząt (Kozubowska, 
Pasek, Smykowska i Pieczul), która 
zakończyła rywalizację na 11. miej-
scu. W drugi dzień zawodów w Olsz-
tynie najwyższe miejsca również zdo-
była Natalia Kozubowska, zajmując 
23.miejsce na 50 m stylem grzbieto-
wym oraz 10. miejsce na 200 m sty-
lem klasycznym. Sztafeta dziewcząt 
4x100 m stylem dowolnym uplasowa-
ła się z kolei na 18. miejscu.

W ostatnim czasie pływacy Manty rywalizowali w Oświęcimiu i Olsztynie.
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TeniS

Turniej na kortach

Turniej Debli Dobieranych odbył się w sobotę (6.07)  
w Rudzie. Na kortach rudzkiej Slavii rywalizowało w sumie  
24 zawodniczek i zawodników. Po całym dniu gry pełnej emocji 
udało się wyłonić zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła para Bro-
nisław Dziambor i Ludmiła Pisiewicz, która pokonała w finale 
parę Dariusza Bleję oraz Franciszka Kuczmarza. Warto dodać, że 
w turnieju zorganizowanym przez TKS Slavia Ruda Śląska wziął 
udział 84-letni zawodnik, pan Kazimierz, który jest częstym gra-
czem na rudzkich kortach.

Na kortach w Rudzie spotkali się miłośnicy gry w tenisa.
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Piłka nożna

Slavia nie traci czasu
Mimo zakończenia sezonu zawod-

nicy rudzkiej Slavii nie odpoczywają. 
Razem z nowym szkoleniowcem Ro-
bertem Gąsiorem chcą jak najlepiej 
wykorzystać okres przygotowawczy, 
aby w kolejnym sezonie spokojnie 
utrzymać się w IV lidze.

Dlatego nasi piłkarze rozpoczęli 
już treningi. Na murawę wybiegli  
we wtorek, a już w środę rozegrają 

pierwszy mecz kontrolny, w którym 
przeciwnikiem będzie trzecioligowy 
Gwarek Tarnowskie Góry. Jednak  
na mocne wrażenia w wykonaniu pił-
karzy rudzkiej Slavii kibice będą mu-
sieli jeszcze trochę poczekać. Pierw-
szy mecz nowego sezonu odbędzie 
się 10 sierpnia, a przeciwnikiem dru-
żyny będzie beniaminek Dramy Zbro-
sławice.

Hokej na lodzie

Sukces 
zawodnika Zrywu

Igor Augustyniak z RTH Zryw Ruda Śląska został 
zawodnikiem klubu Cracovia Kraków. Niespełna 
osiemnastoletni wychowanek rudzkiej drużyny kilka 
dni temu podpisał trzyletni kontrakt z obecnym wi-
cemistrzem Polski. Młody zawodnik występuje na 
pozycji napastnika. Swoją sportową karierę Igor roz-
począł w RTH Zryw Ruda Śląska. Grał także z Polo-
nią Bytom. Warto dodać, że sukces ten młody hoke-
ista osiągnął przede wszystkim dzięki swojej ciężkiej 
pracy, a także trenerów oraz jego rodziców.

Osiemnastoletni 
zawodnik 
podpisał 
kontrakt 

z Cracovią. Fo
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Trzej 
młodzi 
rudzianie 
mogą 
pochwalić się 
kolejnymi 
sukcesami.

MOTOcROSS

Kochają motocykle

Nikogo już nie dziwi, że młodzi 
motocrossowcy z Rudy Śląskiej osią-
gają sukces za sukcesem. W niedzielę 
(7.07) odbyła się kolejna seria zawo-
dów motocrossowych Top Amator 
Cup, w których ponownie trzej rudz-
cy zawodnicy wystartowali na torze 
w Czerwionce-Leszczynach. Pomimo 
upału, który dał się we znaki wszyst-
kim startującym, ekipa z Rudy Ślą-
skiej znów pokazała swoje umiejęt-
ności.

Pod czujnym okiem trenera Pawła 
Misiarza motocrossowcy pokazali, że 
treningi oraz ciężkie ćwiczenia w te-
renie nie idą na marne. W pierwszym 
wyścigu w klasie MX85 Nathan Kłys 

(nr 76) uplasował się na drugiej loka-
cie, po nim Adam Kawczyk  
– trzecia lokata (nr 110), a zaraz za 
nim Bartek Warzecha – czwarte  miej-
sce (nr 215), zostawiając z tyłu swo-
ich rówieśników.

Drugi wyścig był jeszcze bardziej 
emocjonujący, ale też dosyć pechowy 
dla Bartka Warzechy, który dojechał 
na szóstej pozycji, na drugiej dotarł 
Adam Kawczyk, a tuż za nim  
Nathan Kłys na trzeciej pozycji.  
W klasyfikacji końcowej zawodów 
rudzianie otrzymali następujące miej-
sca: Adam Kawczyk – 2. miejsce, 
Nathan Kłys – 3. miejsce i Bartek 
Warzecha – 4. miejsce.
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